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Syfte:  Syftet med vår uppsats är att utveckla en förståelse för modets 

placering i gränslandet mellan konst och kommers och genom 

detta få insikt i hur det påverkar branschen. Vi hoppas även kunna 

få svar på vad andra kreativa näringar kan lära sig av modets 

position och dess unika egenskaper. 

 

Metod:  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att skapa 

förståelse för modets position mellan konst och kommers. 

Ansatsen har varit en kombination av deduktion och induktion. 

Med hjälp av relevanta teorier och insamling av empiri har vi 

erhållit en djupare insikt i ämnet. Vi har valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med olika informanter som har erfarenheter 

och förståelse i ämnet. Genom att vara observanta på de metoder 

vi valt har vi försökt uppnå kraven för validitet och trovärdighet.  

 

Slutsatser: Vår studie av mode och dess position mellan konst och kommers 

är en kvalitativ studie vilket ger att vi inte drar några generella 

slutsatser. Istället utvecklar vi en förståelse för modets placering i 

gränslandet mellan konst och kommers. Vi har även identifierat ett 

antal egenskaper som modebranschen besitter som andra kreativa 

näringar kan inspireras av. De tendenser och slutsatser som vi 

kommer fram till presenteras i kapitlet Slutsatser.
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Abstract 
The purpose of our essay is to develop an understanding and an insight for the fashion 

industry. We want to examine what the creative industries can learn from the unique position 

that fashion hold in a field between commercialization and art. We used a theoretical ground 

to enlarge our understanding for the distinctive place that fashion holds. To gain further 

insight in the fashion industry we complete the theory with empirical facts. The empirical 

facts were collected through a qualitative method with deep-going interviews. The selection 

of informants was based on personal experience and insight of the relevant subject.  

 

Theory and empirical facts was a tool to gain understanding for the fashion industry. Our 

purpose was not to make generalization of the subject instead we focus on analyze and 

understand fashion in a field between commercialization and art.             
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”Kläder har först och främst funktionen att värma (eller svalka) och 

skydda kroppen. Men klädmode är mycket mer än så. Mode är också 

lust, fåfänga, konst och ett evigt sökande efter och ett förverkligande 

av perfekta linjer och skönhet. Mode är ideal och kroppsuppfattningar 

och en symbol för tidens moral och etik. Mode är status, 

samhällsklass och social tillhörighet. Modet reflekterar eller uppstår 

ur människors livssituation och levnadsförhållanden. Det påverkas av 

ekonomiska, politiska och sociala strömningar” Hedén & McAndrew (2005:17) 
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1. I gränslandet mellan konst och kommers 
En jacka av flätat människohår och en klänning i veckat papper. Sandra Backlunds 

kreationer rör sig i gränslandet mellan konst och kommers. Hennes avantgardistiska 

skapelser har fått stor uppmärksamhet runt om i världen och är snarare mer konsthantverk än 

bärbara plagg 

 

Historien om Sandra Backlund börjar år 2004 med en examen från Beckmans 

Designhögskola. Hon har även en bakgrund av konst- och dräkthistoria vilket influerar 

hennes kollektioner. Med sin examenskollektion där människohår var ett viktigt inslag fick 

hon stor uppmärksamhet från bland annat brittiska tidningen I-D Magazine. Det som 

utmärker Sandra Backlunds kreationer är stickningar som är både unika och avancerade. År 

2007 vann Sandra Backlund den internationella foto-och modetävlingen i Hyéres, Frankrike, 

en tävling som modeskaparna Viktor & Rolf vunnit året innan. Ordförande för juryn var den 

kända modeskaparen Christian Lacroix. Efter de bland annat de hårresande kreationerna 

blev Sandra Backlund uppmärksammad internationellt då Marc Jacobs beställde hennes 

stickade detaljer till Louis Vuittons höstkollektion år 07/08. 

 

Under Stockholm Fashion Week by Berns år 2008 visade Sandra Backlund upp sina 

framstående kollektioner tillsammans med varumärken som Acne, Filippa K, Helena 

Hörstedht och Lars Wallin. Sandra Backlunds senaste projekt är en medverkan i den 

internationella designtävlingen Woolmark Award som utspelas i juli under Paris haute 

couture vecka. En tävling som bland annat Karl Lagerfeld och Yves Saint Laurent har vunnit. 

Sandra Backlunds banbrytande kreationer har fått stort erkännande runt om i världen och 

hennes arbete rör sig i ett gränsland mellan traditionellt hantverk och konstnärliga uttryck. 

1.1 Mode 

Ordet mode kommer ursprungligen från latinets ord modus. Det latinska ordet står för sätt 

eller fason och representerar föränderlighet. Mode står för det nya som ständigt återkommer 

och är ett fenomen som funnits genom alla tider och ständigt strävat efter det senaste 

(Svendsen 2006). Ordet har över tiden utvecklats till dagens betydelse, sättet att klä sig 

skriver Lewenhaupt (2004). I vår tid sammankopplas främst begreppet mode med 

utsmyckning av kroppen där kläder är det mest framträdande. Mode hämtar inspiration från 

allt som händer i världen skriver Hedén & McAndrew (2005). Det påverkas bland annat av 
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trender i samhället, konst, litteratur, ungdomskultur, ekonomi, teknologi och globalisering. 

Alla dessa källor återspeglas i modet.  

 

Lewenhaupt (2004) skriver att mode inte bara handlar om vad människor klär sig i, utan även 

varför, hur och för vem de gör det. Hon framhåller att mode har en djupare funktion än att 

kläderna ska fungera som skydd. Hur vi klär oss kommunicerar till omvärlden vilka vi är och 

vad vi står för. Hon skriver att sättet att klä sig även kan förmedla en önskvärd attityd utåt. 

Modet blir därigenom ett uttryck för vår identitet på samma sätt som vår identitet blir ett 

uttryck för det rådande modet. Då vikten av kläder har ökat för människor blir det även 

naturligt att modeindustrin har växt som bransch. Modet får därigenom mer uppmärksamhet 

både i kulturen och i näringslivet. 

 

Alltfler aktörer agerar på den svenska modemarknaden och den svenska modescenen har på 

senare år utvecklats både nationellt och internationellt. Framgångarna inom modebranschen 

blir påtagliga på börsen, där fler och fler modeföretag har etablerats. Dagens industri (080318) 

skriver att svenska modeföretag exporterar för cirka tio miljarder vilket är en ökning med tio 

procent från föregående år 2007. Det är inte bara välkända klädjättar såsom H&M som är 

framgångsrika inom modebranschen utan även varumärken som Acne, Whyred, Filippa K, 

Gant, Tiger of Sweden, Odd Molly och Hope har visat på stora framgångar. För att bli sedd i 

modebranschen blir visningar och modeveckor allt viktigare för modeskapare och deras 

välgång. Det finns många designers såsom Ann-Sofie Back, Carin Rodebjer och JLindeberg 

som visar framfötterna både i Sverige och utomlands. Carin Rodebjer har visat sin kollektion 

på New York Fashion Week. Modeskaparen Ann-Sofie Back har visat sina kollektioner på 

London Fashion Week och JLindeberg har haft visning i Milano.  

 

En del av det svenska modeundrets framfart beror på det faktum att mode räknas in i vad man 

brukar benämna de kreativa näringarna eller upplevelseindustrin. Dessa näringar har fått stor 

uppmärksamhet genom sin påverkan i näringslivet. Områdena som brukar räknas till de 

kreativa näringarna är förutom mode, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, 

marknadskommunikation, media, musik, måltid, scenkonst, turism och upplevelsebaserat 

lärande skriver Algotson & Daal (2007). 
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1.2 Mode en gråzon? 

I dagens samhälle blir de kreativa näringarna av allt större vikt, däribland även mode. Vi ser 

avståndet mellan konst och kommers som en skala, där de kreativa branscherna kan placeras 

in på olika positioner mellan dessa två discipliner. Med detta synsätt menar vi att mode kan 

befinna sig på olika positioner längsmed en skala i ett gränsland mellan konst och kommers. 

 

Inom de flesta kreativa branscher finns vissa motsättningar kring kommersens inverkan på det 

konstnärliga arbetet, vilket framgår i en rapport gjord av Gullander el al. (2005). Så är fallet 

även inom mode. Köping (2007) skriver att det råder delade meningar kring de kreativa 

näringarna och huruvida dessa ska ses som en del av näringslivet eller som en del av kulturen. 

Detta är utmärkande för de kreativa branscherna då de ofta hamnar mellan stolarna i dessa 

sammanhang. Dessa näringar har ett ekonomiskt syfte och arbetar konsumentinriktat vilket 

gör det till en del av näringslivet. Då industrin innefattar upplevelser kan det även ha en plats i 

kulturen skriver författaren.  

 

Mode är en bransch som skiljer sig något från de övriga inom upplevelseindustrin. Detta 

genom att det befinner sig i en gråzon mellan konst och kommers. Det är en del av konsten 

men kan samtidigt vara en del av kommersen och tvärtom. Anledningen till detta är att det 

råder delade meningar kring vad mode räknas som. Kan det ses som konst, kultur eller som en 

del av vårt näringsliv? I övriga kreativa branscher finns en mer tydlig placering på skalan 

mellan konst och kommers. Vissa ligger närmre företagandet, som industridesign eller 

dataspel medan andra ligger längre ifrån, som litteratur eller scenkonst. Modebranschen med 

sin identitet som rör sig över gränserna mellan konst och kommers är därför extra intressant 

att studera då dess placering inte är helt tydlig.  

 

I Dagens Nyheter skriver Zettergren (080319) att modets kulturella position har förändras, 

vilket gör att branschen får mer uppmärksamhet än tidigare. Författaren framhåller att mode 

inte längre bara får uppmärksamhet via populärpress och modebloggar utan visar sig även på 

kultursidor och i mer konstnärliga sammanhang. Å ena sidan kan mode ses som något mycket 

kommersiellt som konsumeras och tillverkas i massupplagor, med H&M som främsta och 

tydligaste exempel. Å andra sidan ställs mode ut på museer i världen där det betraktas som 

konst. Det finns även mer gränsöverskridande exempel där linjen mellan vad som är konst och 

vad som är mode suddas ut. Modeskapare, Bea Szenfeldt är ett bra exempel. Hennes 
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klänningar i papp som ställdes ut på Liljevalchs vårsalong är inte gjorda för att bäras utan för 

att betraktas. Huruvida Szenfeldts kreationer räknas som konst eller mode kan diskuteras. Det 

är dock ett tydligt exempel på att modebranschen har en unik position där konst och kommers 

kan verka samtidigt. Vad innebär den här unika positionen för det enskilda modeföretaget och 

för branschen i helhet?  

 

Även internt inom modebranschen råder det delade meningar om mode kan ses som konst 

eller inte, och hur det konstnärliga kan samverka med det som är kommersiellt gångbart. I en 

artikel av Björck (030814) i Dagens Nyheter kommer modeskapares olika syn på saken fram. 

En del av dessa anser att modeskapandet förstörs genom att benämnas konst, vilket de menar 

kan bero på att designern känner sig hämmad av att anpassa sig till de konstnärliga 

värderingarna. Dessa designers vill istället göra en tydlig skillnad på vad som är konst och 

vad som är mode. Andra modedesigners anser därmed att modet är ett skapande och att delar 

av detta faktiskt är konst.  

 

Gustafsson (2008:2) skriver att det kan vara så att målsättningen för de olika områdena skiljer 

sig åt. Han menar att företagaren strävar mot ekonomiska mål med en tydlig marknad för 

utbud och efterfrågan. Detta medan kreatören arbetar mer utifrån sitt eget uttryck för att uppnå 

mer personliga mål. ”Kreatören besitter en integritet för sitt personliga uttryck”, som 

Gullander el al. (2005) uttrycker det. Om detta uttryck inte stämmer överens med marknadens 

behov måste designers ta ställning till om de ska anpassa sig till marknaden eller fortgå att 

skapa utifrån sig själva. Författarna framhåller att vissa kreatörer ser denna anpassning som 

något negativt då deras personlighet går förlorad. Andra ser det som en förutsättning för att 

kunna försörja sig på sin kreativa förmåga. Hur påverkas modeskaparens konstnärliga uttryck 

av kommersiella inslag?  

 

Birde (071111) skriver att trots dessa åsiktsskillnader har möten mellan konst och mode alltid 

förekommit. Dessa möten har vanligen utformats för att utmana de föreställningar som finns 

kring vad som räknas som ”finkultur”. Ett tidigt exempel är modeskaparen Elsa Schiaparellis 

hatt föreställande en lammkotlett. Verket skapades i mitten av 30-talet genom Schiaparellis 

samarbete med Salvador Dali och är ett av de mest kända historiska exemplen. Ett nutida 

exempel är Sandra Backlund som vi nämnde tidigare som fått mycket uppmärksamhet för sin 

fusion mellan konst och mode.  

 



1. I gränslandet mellan konst och kommers 

     5 
 
 

I vår tid korsbefruktar konst och mode varandra. Bjers Magnergård skriver i Smålandsposten 

(080307) att konst är en stor källa till skaparanda i designervärlden. Ett bra exempel på detta 

menar hon är Whyred som bland annat har använt konstnären Jockum Nordströms 

illustrationer på företagets underkläderskollektion. Ett annat exempel är modeskaparen 

Giorgio Armani och hans utställning på Guggenheim i New York 2000. Trots publiksuccé 

fick visningen mycket kritik, då vissa ansåg att Armani enbart ville marknadsföra sin senaste 

kollektion och utnyttjade konstsammanhanget för detta (Svendsen 2006). 

 

Även modebranschens stora aktörer befinner sig i en gråzon mellan konst och kommers. Ett 

exempel är H&M:s olika samarbeten med kända designers och modehus. I kommande 

kollektion samarbetar de med Rei Kawakubo från Comme des Garcons, vars mode alltid 

tangerar gränsen mellan det bärbara och det uppseendeväckande. Hennes mode har en önskan 

om att befinna sig mellan det kreativa och det kommersiella. Att även dessa stora aktörer 

strävar efter en plats i gråzonen visar på den attraktivitet som modets position besitter. Vi 

undrar därför vad andra näringar och företag kan lära av modebranschen? 
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1.3 Problem 

• Hur ser placeringen av modebranschen ut på en skala mellan konst och kommers?  

• Vad innebär modebranschens unika position för modebranschen och hur skiljer 

branschen sig ifrån de övriga kreativa näringarna? 

• Vad är det som gör att visst mode ses som konstnärligt och annat som kommersiellt? 

• Hur påverkas konstnärliga aspekterna av en anpassning till vad som är kommersiellt 

gångbart och hur påverkas det kommersiellt gångbara av de konstnärliga aspekterna? 

• Vad kan konst och kommers inom modebranschen lära sig av varandra?  

• Vad kan andra kreativa näringar och företag lära av modebranschen och dess unika 

position? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att utveckla en förståelse för modets placering i gränslandet mellan 

konst och kommers och genom detta få insikt i hur det påverkar modebranschen. Vi hoppas 

även kunna få svar på vad andra kreativa näringar kan lära sig av modets position och dess 

egenskaper. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att studera modets position mellan konst och kommers enbart i relation till de 

övriga kreativa näringarna. Vi vill även framhålla att vår undersökning inte är någon 

konsumentstudie utan modet och dess position mellan konst och kommers belyses utifrån 

empirisk information från personer vilka på ett eller annat sätt har erfarenhet och insikt i 

ämnet. Vi har valt att främst studera den svenska modebranschen.  
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att motivera varför vi valt att göra en kvalitativ studie. Vi kommer 

att diskutera kring vår urvalsprocess och de val och överväganden som uppsatsen har 

medfört.        

2.1 Ansats 

Det finns två olika modeller för förståelse och förklaringar, induktion och deduktion skriver 

Alvesson & Sköldberg (1994). En ansats som är induktiv grundar sig på att studera ett stort 

antal särskilda fall. Om ett sammanhang har uppmärksammats i dessa fall dras slutsatsen om 

att detta blir allmänt gällande. Författarna framhåller att det som är riskfyllt med att använda 

den induktiva ansatsen är att de särskilda fallen blir till ett allmänt faktum. Malhotra & Birks 

(2003) skriver att en förståelse inom den induktiva ansatsen börjar med att urskilja en 

företeelse där teorierna fortfarande är odefinierbara. Genom att iaktta omvärlden eller 

kommunicera med personer inom undersökningsområdet bestäms företeelsen och avsikten 

med det som undersöks. För att komma fram till en syntes inom den induktiva ansatsen dras 

allmänna slutsatser om företeelsen. 

    

Till skillnad från den induktiva ansatsen grundar sig den deduktiva på en allmän regel skriver 

Alvesson & Sköldberg (1994). Författarna klargör att den allmänna regeln förklarar det 

område som undersöks. För att få förståelse inom den deduktiva ansatsen inleds arbetet med 

att använda sig av erkända teorier skriver Malhotra & Birks (2003). Därefter undersöks det 

om dessa teorier är anpassbara till det som är allmänt gällande. Genom att finna ett 

sammanhang mellan teori och det som undersöks erhålls en syntes inom den deduktiva 

ansatsen skriver författarna. Alvesson & Sköldberg (1994) framhåller att den deduktiva 

ansatsen utgör mindre osäkerhet än den induktiva ansatsen. Detta grundar sig i att deduktion 

tar för givet att den generella regeln ständigt är gällande. Författarna skriver att ansatsen mer 

konstaterar istället för att förklarar.  

 

Abduktion är en sammankoppling av deduktion och induktion skriver Alvesson & Sköldberg 

(1994). Ansatsen grundar sig på en särskild företeelse som har förtydligas med hjälp av 

generella slutsatser och sedan förstärks genom nya observationer förklarar författarna. De 

menar att induktion har sin utgångspunkt i det empiriska fältet och deduktion i det teoretiska. 

Abduktion däremot grundar sig på fakta från empiri men tar även hänsyn till teorin.  
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Att komma fram till det slutgiltiga syftet har varit en process under uppsatsens gång. Det har 

förändrats desto mer relevant teori och empiriska studier vi har tagit till oss. För att erhålla en 

förståelse för synen på mode och dess position bland konst och kommers har vi använt oss av 

både ansatserna deduktion och induktion. Om vi hade dragit slutsatser enbart utifrån empirin 

hade vår ansats varit induktiv. En deduktiv ansats hade använts om vårt syfte var att dra 

slutsatser utifrån endast teorin. Eftersom vi har använt oss av både empiri och teori för att få 

en förståelse för vårt syfte har båda ansatserna induktion och deduktion använts.      

2.2 Tillvägagångssätt och metodval  

När valet av metod ska genomföras kan forskaren antingen använda en kvalitativ- eller 

kvantitativ metod skriver Andersen (1998). Det är viktigt att metoden som väljs är tillämpbar 

för syftet. Bryman & Bell (2005) framhåller att i en kvantitativ metod läggs fokus på att mäta 

företeelser medan en kvalitativ mer går in på djupet. När forskaren använder sig av en 

kvalitativ metod ska empirin vara öppen och belysas ur olika synsätt skriver Alvesson & 

Sköldberg (1994). För att kunna diskutera kring vårt ämne har vi valt en kvalitativ metod. Då 

vårt syfte inte var att på något sätt mäta företeelser valdes den kvantitativa metoden bort. Den 

kvalitativa metoden ansåg vi vara mest relevant för vårt syfte och detta var en grundläggande 

anledning till att vi valde denna metod. Vi ville även få en djupare förståelse för ämnet och 

därför lämpade sig den kvalitativa metoden bäst.    

 
För att bidra till en förståelse för en företeelse med hjälp av den kvalitativa metoden samlar 

forskaren in olika typer av information skriver Andersen (1998). Det är kvaliteten på 

informationen som är det väsentliga i denna metod och inte hur mycket som samlas in. 

Insamlingen av informationen medverkar till en insikt i ämnet. Genom att lyfta in teori och 

välja informanter med kunskap och insikt inom modebranschens position mellan konst och 

kommers ämnade vi att erhålla en djupare förståelse för ämnet för att kunna besvara vårt 

syfte. Med hjälp av denna information hade vi sedan som avsikt att analysera och dra 

slutsatser kring det relevanta ämnet.          

2.3 Urval 

I inledningen av vårt uppsatsarbete bestämde vi oss för att utifrån empiriska kontakter med 

relevanta personer studera mode och dess placering mellan konst och kommers. Syftet med 

vårt urval var att få ta del av de uppfattningar och erfarenheter som finns hos människor inom 
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branschen. Personlig kontakt och kunskap kring mode var viktiga faktorer i urvalsprocessen. 

Vi sökte även efter personer med en viss insikt i de kulturella näringarna. För att få ett brett 

perspektiv på vårt uppsatsämne valde vi informanter med olika erfarenheter och synsätt på 

modebranschen. Utifrån dessa kriterier handplockade vi ett antal personer som vi ansåg hade 

den kunskap vi sökte. Denscombe (2000) skriver att detta kallas att göra ett subjektivt urval 

och framhåller att denna metod är mest lämplig vid kvalitativa undersökningar. Författaren 

uppmärksammar oss dock på att urvalet inte blir representativt för en hel population. Istället 

har informanterna utsetts utifrån sina speciella egenskaper och erfarenheter för att skapa 

variation i urvalet. Det slumpade sig så att vårt urval av informanter bara bestod av kvinnor. 

Detta ser vi inte som någon nackdel men att även intervjua männen inom branschen hade 

eventuellt bidragit till en mer komplett bild av modet och dess position.   

 

Med vårt urval avsåg vi att samla empirisk information kring ämnet. När vi började söka 

informanter fann vi att de flesta med kunskap inom modebranschen befann sig i Stockholm. 

Detta gav att fem av sju intervjuer blev geografiskt begränsade till Stockholm. De övriga 

intervjuerna genomfördes i Kalmar och Växjö. Den geografiska spridningen på våra 

informanter var därför något begränsad. Då flera av de viktigaste aktörerna på den svenska 

modemarknaden är placerade i Stockholm ser vi inte denna geografiska begränsning som ett 

problem, utan snarare som ett naturligt resultat av den svenska modeindustrins utveckling. 

Stockholm är en naturlig del av modeindustrin och här finns även mötesplatsen för Mode och 

Design. Mötesplatsen för Mode och Design fungerar som en träffpunkt för människor inom 

modebranschen, här möts unga designers och andra relevanta peroner inom branschen.  

 

Syftet med urvalet är att få många relevanta informanter menar Andersen (1998) men tyvärr 

uppkommer det saker under tiden som leder till kompromisser i forskararbetet. Detta är något 

vi har fått erfara under uppsatsens gång då en del av de informanter som vi hoppades få 

intervjua inte hade möjlighet att ställa upp. Ett skäl till detta kan vara att vi har befunnit oss i 

Kalmar och för att intervjua relevanta personer hade flera resor till andra städer främst 

Stockholm varit nödvändiga. Det är något vi gärna hade gjort men av olika anledningar 

begränsades vi till en resa till Stockholm och en till Växjö.  

2.4 Intervjumetod  

Inom den kvalitativa metoden ingår det att göra intervjuer som går mer in på djupet skriver 

Malhotra och Birks (2003). Eftersom vi valt att använda oss av en kvalitativ metod blev också 
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följden naturlig att vi gjorde djupgående intervjuer. Intervjuerna skedde antingen ansikte mot 

ansikte eller i form av telefonintervjuer. Att göra djupgående intervjuer bidrar till att forskaren 

får insikt och förståelse för ämnet genom en person som besitter kunskaper inom det relevanta 

området menar Andersen (1998).  

 

Vi valde att utforma en guide till våra informanter för att kunna erhålla deras syn på samma 

frågor och genom detta få fram deras olika perspektiv på ämnet. Informanterna fick prata fritt 

kring de frågor och teman vi hade utformat. Vårt mål var att inte styra informanterna och 

därför försökte vi att inte avbryta eller lägga ord i munnen på dem under intervjutillfällena. 

Att de fick prata fritt innebar inte bara att vi fick ut mycket information utan även att den var 

väldigt vid och spridd. Genom att använda vår intervjuguide kunde vi ändå erhålla en struktur 

och relevans kring det som framkom ur intervjuerna.  

2.5 Arbetsprocessen 

När vi började arbetet med vår D-uppsats hade vi lite andra tankar än vi haft under tidigare 

uppsatser. Vår akademiska bakgrund består av tre års marknadsföring, vilket har varit temat i 

bådas tidigare arbeten. Då vi istället skulle välja ämne för D-uppsats blev vi inspirerade av 

vårt magisterår som har handlat om design. Baserat på dessa nya kunskaper fick denna 

uppsats något av en ny vinkling. Denna är mer skiljd från marknadsföringen men har ändå 

anknytning till ekonomins värld.   

 

Arbetet med vår uppsats genomgick något som man skulle kunna kalla en trög start. Vi var 

båda tidigt överrens om att vi ville arbeta med modebranschen. Vi valde modebranschen för 

att det är en aktuell näring som ligger i tiden. Svenska aktörer inom mode har på senare tid 

visat stora framgångar både i näringslivet och inom konstvärlden, vilket gör att vi finner 

denna bransch intressant. Utifrån detta började vi sedan fundera på hur konst och företagande 

kan samverka och hur detta skulle kunna kopplas till modebranschen. Efter diskussioner kom 

vi fram till att fokusera på var modebranschen placerar sig mellan konst och kommers. Vi 

ville också finna vad andra kreativa branscher kan lära sig av modets unika position.      

 

När vi hade samlat in vår empiri stod vi inför problemet att hitta vad som var intressant och 

hur vi kunde använda detta för vårt ämne. Det har varit en lång process men efter många om 

och men fann vi det som var intressant i empirin och kunde därmed hitta aspekter att 

analysera och dra slutsatser om.  
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Det urval av informanter som gjordes baserades på den kunskap, erfarenhet och insikt som 

personerna eventuellt skulle kunna ha inom mode och de kulturella näringarna. Flera av de 

informanter som vi valde hade skrivit mycket inom ämnet tidigare och det blev därför 

naturligt att fråga dessa. Vi tillbringade ett par dagar i Stockholm och försökte göra så många 

intervjuer det gavs möjlighet till under denna tid. En hel del av intervjuerna gjordes över 

telefon. Anledningen till detta var främst att informanterna inte hade möjlighet för en 

personlig intervju under den begränsade tid vi tillbringade i Stockholm.  

2.6 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas att studien som har genomförts ger en korrekt och trovärdig bild av 

ämnet skriver Bryman & Bell (2005). Det är validiteten som avgör kvaliteten på studien och 

bestämmer huruvida de dragna slutsatserna anses vara välgrundande och trovärdiga. Relevans 

och aktualitet är två viktiga ord som är relaterat till begreppet validitet skriver Andersen 

(1998). Under vår kvalitativa undersökning har vi varit observanta med att inte göra några 

generaliseringar av slutsatserna. Vi har tagit i beaktande att de slutsatser vi kommit fram till 

inte står för någon allmän sanning utan ger nya synvinklar på ämnet. Syftet med uppsatsen är 

att föra en diskussion och ett resonemang kring ämnet.      

 
Inom en kvalitativ metod betraktas forskningen som subjektiv skriver Bryman & Bell (2005). 

Med att ha ett subjektivt synsätt menas det att forskarens åsikter kring vad som anses vara 

relevant inverkar på resultatet. Även relationen till informanterna har ett viss inflytande på 

studien skriver författarna. Vi har varit väl medvetna om att för att skapa en trovärdighet kring 

ämnet bör våra egna åsikter om vad som är relevant tas i beaktande. Under bearbetningen av 

empirin har vi varit omsorgsfulla med hur materialet behandlats. Detta genom att inte vinkla 

informationen till vår fördel eller dra generella slutsatser om det som har sagts.             

2.7 Metod och källkritik 

Under uppsatsens gång är det viktigt att inneha ett kritiskt förhållningssätt både till de beslut 

och till de val som görs under tiden. Det är även betydelsefullt att kunna ställa sig frågande till 

de avvägningar som görs.  

 
När vi kom till den punkt då vi skulle välja tillvägagångssätt för uppsatsen beslutade vi oss för 

att använda oss av en kvalitativ metod. Vi hade kunnat komplettera vår uppsats ytterligare 

genom att använda en kvantitativ metod för att skapa förståelse för vårt syfte. Det var dock 

inte ett alternativ för oss då vårt syfte är av den typen att vi skulle utveckla en förståelse för 
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ämnet. Detta kräver mer djupgående empiri. En kvantitativ studie hade inte kunnat bidra med 

detta insiktsfulla material.  

 

Våra informanter bestod av sju personer som vi anser hade olika insikter i och erfarenheter av 

modebranschen samt de kreativa näringarna. Vi valde informanter som vi ansåg hade olika 

perspektiv på var modet placerar sig mellan konsten och kommersen. Vi hade förmodligen 

fått en djupare insikt i ämnet om vi hade valt att intervjua fler personer. Till exempel hade vi 

kunnat intervjua fler modeskapare och annat branschfolk från industrin för att få denna 

förståelse. Dock hade vi inte möjlighet till detta. Detta berodde främst på att många av de 

informanter vi kontaktade inte hade möjlighet att ställa upp. En del av intervjuerna 

genomfördes över telefon, detta ser vi inte som en begränsning då vi fick fram den relevanta 

informationen till ämnet som vi sökte.       

 

När vi skulle välja teorier till uppsatsen valde vi att använda oss av dem som vi ansåg vara 

trovärdiga och relevanta för syftet. Det är viktigt att kunna vara kritisk och ifrågasättande till 

den litteratur vi valt. Detta särskilt till modelitteraturen eftersom mode som ämne inte har 

någon lång tradition av forskning. Vi har tagit detta i beaktande när vi har läst in oss på 

ämnet. För att komplettera litteraturen har vi valt att använda oss av artiklar som vi anser vara 

tillförlitliga. Dessa artiklar är till exempel från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Dagens Industri. Då litteraturen har varit begränsande kring mode som ämne har vi även valt 

att ta in broschyrer och rapporter gjorda inom modebranschen och de kreativa näringarna. När 

vi har redogjort för den teoretiska ramen teorin har vi varit försiktiga så att den inte 

missuppfattas eller upplevs som förvrängd eller vinklad. Genom att lyfta in fler litterära källor 

har vi avsett att skapa en trovärdig och tät teoridel. Detta är något vi har haft i bakhuvudet 

under tiden som vi skrivit teoriavsnittet.  
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3. Teori  
Det här kapitlet kommer att föra fram relevanta teorier som berör modebranschen och dess 

position. Vi kommer att inleda med en bit av modets historia för att ge den oerfarne en inblick 

i branschens bakgrund och avsluta med en redogörelse för begreppen kultur, konst och 

kommers för att skapa en teoretisk ram kring ämnet. Vi kommer även att ta upp hur 

utbildning kan påverka synen på modebranschen samt betydelsen av ett varumärke för aktiva 

inom branschen.          

3.1 Modets utveckling 

Kawamura (2007) skriver att mode under 1400-talet främst användes av aristokratin och 

genom sina kläder visade människorna vilken klass de tillhörde. Designern fick inte någon 

vidare uppmärksamhet utan det var vanligtvis kvinnorna som bar kläderna som stod för 

intresset framhåller Kawamura (2007). Under denna period formades modet och trenderna av 

dess konsumenter, det vill säga societetens kvinnor och män skriver författaren. Hedén & 

McAndrew (2005) skriver att kläderna på denna tid skapades som hantverk av sömmerskor 

eller av kvinnor i hemmen. Varje klädesplagg var speciellt eftersom det var beställt från 

kunden och uppsytt därefter. Svendsen (2006) skriver att under 1700-talet skildes konst och 

hantverk åt. De som skapade kläder har allt sedan dess blivit förknippade med att göra 

hantverk. Kläder har ställt sig utanför den konstnärliga kretsen och har befunnit sig i denna 

position under en längre tid framhåller författaren.  

 

Runt 1870-talet i Frankrike började modedesignern som yrke bli mer synlig skriver 

Kawamura (2007). Detta då mode inte längre var synonymt med det som överklassen bar. 

Charles Frederick Worth var en av de första modeskapare som kunde erbjuda flera kunder 

samma mode skriver Hedén & McAndrew (2005). En gång per år visade han egendesignade 

kläder som sedan överklassen kunde begära att få uppsydda. Det var på detta sätt som haute 

couture, det vill säga ”högre sömnadskonst” skapades. Genom styrning av duktiga skräddare 

och med hjälp av sömmerskor och tillskärare gjordes haute couture under de olika 

modehusens namn framhåller författarna. Det som kännetecknar haute couture är att alla delar 

i processen av skapandet är gjorda för hand skriver Hedén & McAndrew (2005).                     

 

När massproduktionen växte fram under 1800-talet blev mode något för alla framhåller 

Svendsen (2006). Under denna tid användes maskiner som gjorde det möjligt att tillverka en 
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stor mängd kläder. Det arbete som tidigare gjorts för hand kunde nu göras med maskinell 

hjälp skriver författaren. Den tekniska utvecklingen banade följaktligen en ny väg för 

konsumtion hos människorna i arbetarklassen. 1900-talet präglades av att mode blev mer 

demokratiskt, för att klä sig rätt krävdes ingen speciell klass eller tillhörighet skriver 

Kawamura (2007). Hon visar på att oavsett tid eller århundrade så är modets mest 

betydelsefulla kännetecken dess förmåga att förändras.  

 

Dagens mode kan delas in olika grupper, bland annat haute couture och prêt-à-porter skriver 

Lewenhaupt (2004). Haute couture står för det mer lyxiga modet och prêt-à-porter som 

betyder ”färdig att bära” står för det mer vardagliga modet. Hon framhåller att denna 

kollektion är mer prisvärd för konsumenterna och utgör en mer lönsam del för modehusen. 

Svendsen (2006) skriver att haute couture har en tendens att inspirera det övriga modet vilket 

visar sig i form av billiga kopior av lyxmodet. Författaren anser att marknaden för prêt-à-

porter har fått ett större erkännande. Både statusen och priset har ökat och liknar den som 

haute couture hade i ett tidigare skede. Flertalet kända modeskapare har lagt haute couture åt 

sidan och arbetar istället med prêt-à-porter. Ett exempel som författaren tar upp är 

modeskaparen Rei Kawakubo som år 2004 gjorde skjortor åt modeföretaget Fred Perry.  

 

Kawamura (2007) skriver att det är sällsynt att modeskapare räknas in i samma kategori som 

till exempel målare, konstnärer, skulptörer eller musiker. Hon framhåller att modedesignerns 

status som yrkesutövning har ökat i och med att avståndet mellan klasserna i samhället har 

minskat. Då detta avstånd har minskat och det finns mindre moderiktiga personer att se upp 

till riktas uppmärksamheten från bärarna till de som skapar kläder istället skriver författaren. 

Lewenhaupt (2004) framhåller att det är ovanligt att en modedesigner skapar kläder beroende 

på efterfrågan. Det kan snarare handla om att skapa kläder för sig själv eller för att göra andra 

glada. En modedesigner kan ha en strävan att göra kläder för att visa en särskild attityd eller 

ett speciellt uttryck skriver hon.  

 

Svendsen (2006) skriver att tidigare hade modeskapare särskilda förebilder och normer att se 

upp till. Det fanns mer betydelsefulla modeskapare som visade vad som skulle gälla under en 

särskild säsong. Paris var ett modecentrum och de moderiktiga bar kläder som inspirerades 

därifrån. Idag finns ingen speciell norm för modet utan detta påverkas av flera normer och 

olika modecentrum. Författaren skriver att marknaden för masskonsumtion idag definieras av 

kläder som är skapade för denna marknad och inte är direkta varianter av de stora modehusens 
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normer. Detta ger konsumenten en möjlighet att skapa sitt eget unika uttryck framhåller 

författaren. Han skriver att idag handlar modet mer om att göra enskilda val som konsument 

än att följa en särskild norm. Svendsen (2006) skriver att tillgängligheten på mode har ökat i 

västvärlden. Detta på grund av all uppmärksamhet från modetidningar, dagstidningar, 

livstilsmagasin och övrig media. 

3.2 Kreativt skapande  

Kreativitet är ett brett begrepp som kan tolkas på flera sätt. Bilton (2007) skriver att det är när 

något nytt skapas, något som ingen har skapat tidigare. Ofta kräver detta att idén bryter mot 

de föreställningar som finns kring det berörda ämnet. Idén ska dock inte bara vara ny, utan 

den måste även vara användbar för någon eller några för att den ska vara innovativ, framhåller 

författaren. 

 

Hedén & McAndrew (2005) skriver att det inte räcker med ett kreativt tankesätt för att få 

igenom en idé utan även handlingskraft krävs. Det är handlingskraften och förmågan att 

genomföra idén som är viktig om visionen ska bli verklighet. Rollof (2002) instämmer i att 

den kreativa idén inte blir viktig förrän den är genomförd. Han skriver att det inte spelar 

någon roll om det gäller vetenskap eller kultur, innovationen måste alltid bearbetas och vara 

genomförbar.  

 

Bilton (2007) framhåller att det finns gamla föreställningar som säger att kreativitet och 

företagande ska skiljas åt. Att hårda ekonomiska värderingar förstör kreativitetens leksamhet 

och att det saknas plats för rationalitet i det kreativa skapandets värld. Trots dessa 

föreställningar samspelar de två begreppen allt mer i våra dagar. Bilton (2007) skriver att 

detta blir mer uppenbart. Detta då kreativitet inte enbart tillämpas inom de rent kreativa 

näringarna, utan även yrken som advokater och ingenjörer blir allt mer kreativa framhåller 

författaren.   

 

Johansson (2005) skriver att i skärningspunkten mellan olika discipliner uppstår nya 

innovativa idéer. Han framhåller att kreativitet finns inom alla discipliner och bäst skapas när 

dessa kombineras på nya sätt. Författaren skriver att kreativitet inte uppstår hos en isolerad 

individ utan att det krävs ett samspel med omgivningen för att nya idéer ska skapas. Han 

menar att det är samhället som avgör huruvida idén är betydelsefull eller inte. Johansson 

(2005) skriver om associationskedjor. Det vill säga vår inre förmåga att analysera omvärlden 
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utifrån de erfarenheter vi har. Han menar att denna analysförmåga gör att vi får svårt att tänka 

i nya banor och genom detta hämmar vårt kreativa tänkande. Vi ser den lösning som utifrån 

oss själva verkar mest logisk och minskar därigenom vår kreativa förmåga.  

 

Rollof (2002) diskuterar kring kreativitetens roll i dagens samhälle. Han skriver att det finns 

flera faktorer som gör att det kreativa tänkandet blir av allt större vikt. En faktor är att 

konkurrensen på marknaden ökar och nya produkter måste lanseras snabbare för att företag 

ska hänga med. Han framhåller också att produkterna har kortare livslängd vilket gör att 

företag ständigt måste utvecklas. Dessa faktorer kräver ett mer kreativt förhållningssätt av 

företag och dess medarbetare. Vidare skriver Rollof (2002) att det unika i en persons 

personlighet blir allt viktigare för företag. Det vill säga företag efterfrågar personer som har 

egenskaper som innefattar till exempel kreativitet och goda sociala färdigheter.  

3.3 Hur kunskap påverkar aktörer inom mode 

Alsheimer (2004) skriver att bildning erhålls genom kunskap. Han skriver att genom 

kunskaper inom historia, konst, antropologi och etnologi kan vi relatera och bilda oss en 

uppfattning om vad som händer i dag. För att gå in på djupet med våra tankar och känslor 

krävs ett flöde av bland annat litteratur, konst, teater, film och dans. Dessa skapar många 

känslor och visar på hur människor tänker, vad de har lärt sig men framförallt menar han att 

det ger en djupare mening till helheten. Alsheimer (2004) skriver att universiteten ska lära ut 

en kultur som är mer sofistikerad för att denna kan ge människan nya infallsvinklar och berika 

vår bildning. Rollof (2002) skriver att det kreativa tänkandet kan hämmas av den utbildning 

och de erfarenheter som en person besitter. Han framhåller att gammal kunskap i flera fall 

måste anpassas till idag för att kunna bidra med något.  

 

Johansson (2005) menar att våra tidigare kunskaper och erfarenheter begränsar vårt tänkande. 

Detta i form av att vi skapar associationskedjor för att snabbare förstå vår omgivning baserat 

på det vi redan vet. Han anser att detta begränsar vår tankeförmåga och fallenhet för att hitta 

nya lösningar. Bilton (2007) skriver att människor specialiserar sig genom sin utbildning. 

Detta gör att vi redan som unga placeras in i ett fack som bestämmer hur vi ska uppträda och 

tänka. Han framhåller att denna indelning är något vi växer in i och kan skapa ett ännu större 

gap mellan kreativitet och företagsamhet. 
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Inom konstutbildningar finns det en uppfattning om att det egentligen inte går att utbilda sig 

till konstnär, skriver Vilks (2007). Han menar att detta hänger ihop med idén kring det 

skapande geniet, att det räcker med att inspirera studenten för att denne ska utveckla sin 

konstnärliga förmåga. Vilks (2007) skriver att utbildningarna erbjuder en del teori men att 

denna ibland inte räcker till. 

 

Gullander et al. (2005) skriver att relativt många modeskapare väljer att starta eget efter 

utbildningen. Författarna framhåller att trots en del kunskap kring ”småföretagande” som 

modeutbildningen oftast innehåller saknas det ändå kunskap inom dessa områden. Det är 

främst marknadsföring, försäljning, finansiering samt ekonomiska kunskaper inom allt från 

kalkyler till bokföring som är bristfälliga. Författarna framhåller att inte alla modeskapare 

själva vill besitta denna kunskap men det är bland dessa bristerna finns. Gullander et al. 

(2005) menar att även om inte modeskaparna vill eller kan ha kunskap inom alla dessa 

områden krävs ändå ett visst mått av allmänt affärsmannaskap för att fungera i branschen.  

 

De som väljer att utbilda sig inom ett kreativt yrke såsom till exempel mode möter en oviss 

framtid skriver Gullander et al. (2005). Författarna framhåller att det är en osäker bransch som 

präglas av hård konkurrens och tillfälliga arbetstillfällen. Utbildningar inom branschen 

tenderar att fokusera antingen på det kreativa skapandet eller på de ekonomiska delarna. 

Vilket gör att studenter kommer ut på arbetsmarknaden med bristande kunskaper inom något 

av dessa delar, menar författarna.   

3.4 De kreativa näringarna 

Algotson & Daal (2007) skriver att de kreativa näringarna har olika benämningar i olika 

länder. I Sverige definieras industrin utifrån ett tydligare konsumentperspektiv relativt andra 

länder. Trots detta innefattar industrin i olika länder det närmsta samma delområden. 

Områdena är dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, 

media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och upplevelsebaserat lärande skriver 

författarna.  

 

Konsumtionen av kultur har tenderat att öka de senaste åren framhåller Algotson & Daal 

(2007). Människor lägger mer tid och pengar på att konsumera kultur och upplevelser. Detta 

gör att de kreativa branscherna blir en större del av vårt näringsliv. Nielsén & Sjöstedt (2008) 
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skriver att denna kulturkonsumtion visar sig i form av ökat intresse för bland annat inredning, 

musik, mode och konst.  

 

Köping (2007) för fram den viktiga frågan kring huruvida upplevelseindustrin räknas till 

näringslivet eller till kulturen. Hon menar att detta är en komplex situation. 

Upplevelseindustrin har ett ekonomiskt syfte och arbetar konsumentinriktat, vilket gör det till 

en del av näringslivet. Men då industrin innefattar upplevelser kan det även ha en plats i 

kulturen. Det som idag ses som en del av kulturen är finansierat av bidrag. Vissa av de 

kreativa näringarna faller mellan stolarna här och då det råder ovisshet kring vad de tillhör får 

de vara en del av kulturen och därmed inte heller ta emot kulturbidrag. Ett exempel som hon 

för fram är att staten inte får ge bidrag till populärmusik, då denna anses vara för kommersiell.  

 

Hesmondhalgh (2003) skriver att den kulturella industrin präglas av osäkerhet. En av 

anledningarna är att konsumenterna i flera fall är kortvariga och irrationella. Orsaken till 

konsumenternas beteende skriver författaren beror på att de vill uttrycka sin personlighet med 

hjälp av dessa kulturella produkter och det de önskar förmedla kan förändras snabbt. Han 

använder modeindustrin som exempel och menar att då något kan vara omodernt i ena 

sekunden kan det vara modernt i nästa. Detta gör att det kan gå väldigt bra för ett företag i ena 

stunden och i nästa går det mindre bra.  

3.5 Kultur  

De uppfattningar som finns kring konst och företagande kan ligga i synen på finkultur kontra 

populärkultur skriver Stenström (2002). Hon anser att det finns en föreställning kring att 

företag förknippas med kommersialisering och massproduktion. Dessa egenskaper kan vara 

en fara för konsten då de förknippas med syftet att gå med vinst istället för att ifrågasätta det 

som råder. Det vill säga konsten blir kommersialiserad med ett vinstsyfte istället för att bidra 

med social kritik.  

 

Stenström (2002) skriver att hon omedvetet förknippar konst med finkultur. Dock påvisar hon 

att finkultur och populärkultur kan ses på olika sätt då det är en fråga om kvalitet och 

kvantitet. Hon tar upp Bourdieu som exempel då han säger att det inte finns någon koppling 

mellan finkultur och populärkultur. Något kan vara populärt i olika sammanhang men behöver 

inte därför anses vara bra eller dåligt. Vilks (2007) framhåller att synen på att konst måste 
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inneha ett visst mått av hög kvalitet är en efterlämning av den romantiserande bild av konst 

som finns.   

 

Lindgren (2005) skriver att mode tillsammans med områden såsom till exempel film, tv och 

radio brukar räknas till populärkulturen. Det är kulturella varor som alla människor i 

samhället konsumerar, den sorts kultur som ses som populär och allmän. Författaren skriver 

att populärkultur nästan alltid ses som något kommersiellt.  

 

Vidare har även populärkulturen definierats som finkulturens motsats framhåller Lindgren 

(2005). Han skriver att populärkulturen sägs vara den kultur som de som inte kan uppskatta 

den ”fina” kulturen får ta del av. Denna uppdelning mellan populär- och finkultur gjordes 

under 1800-talet, då vissa grupper i samhället satte normen för vad som räknades som fint och 

vad som inte gjorde det. I finkulturen ingick bland annat konst, opera och musik. Lindgren 

(2005) framhåller att denna indelning grundar sig på värdeomdömen hos personer. Dessa 

angående vilken kultur som ses som bättre respektive sämre.  

 

Bourdieu (1992) skriver att det krävs att varor är indelade efter bra och dålig smak för att 

människor ska kunna avgöra vad som tillhör vart. Detta förutsätter även att människor har ett 

system som klassificerar dessa varor på liknande sätt. Författaren skriver att smak är ett 

begrepp som oftast uppstår i mötet mellan ett objekt och en person. När en person finner detta 

objekt som är i dennes smak är det som att hitta en del av sig själv.  

 

Att se populärkulturen som en motsats till finkulturen innefattar en del problem skriver 

Lindgren (2005). En svårighet är att fastställa indelningen mellan vad som räknas som fint 

och vad som räknas som populärt. Författaren menar att dessa kulturella gränser håller på att 

försvinna och fin- och populärkultur är inte längre lika lätta att definiera.  

3.6 Konst  

Vilks (2007) skriver att det finns två konstparadigm som råder inom konstvärlden idag, 

modernismen och postmodernismen. Dessa är en del av vår samtid och bör uppmärksammas 

för att en insikt i konstvärlden ska kunna göras. Han menar att det postmoderna uttrycket 

lämnar plats för fler nytänkande former av konst, vilket är en del av samtidskonsten. Medan 

den modernistiska är mer traditionell konst. Den postmoderna produkten som konstnären 

skapar är relativt obegränsad. Vilks (2007) skriver bland annat om readymadetekniken som 
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innebär att det relevanta föremålet helt enkelt utses till konst av konstnären och därigenom får 

konststatus. Konstnärer i vår samtid tar sig gärna an sociala frågor med en kritisk ställning, 

skriver Vilks (2007). De arbetar mycket med de aktuella samhällsfenomen som finns, detta 

såsom till exempel genus eller miljö. Han menar att konsten oftast har en diskurs, det vill säga 

ett sammanhang som ger verket en viss betydelse. Han skriver att gränserna har löst upp och 

nu kan nästan vad som helst ses som konst.   

 

Schibli & Vilks (2005) skriver om konsten och den institutionella konstteorin. De framhåller 

att när konstvärlden anser att något är konst uppstår konsten. När frågan ”Vad är konst?” 

ställs ska den istället tolkas som ”Vad menar konstvärlden att konst är för något?”. 

Konstvärlden är grundpelaren för konsten och inom det kontaktnät som finns där skapas 

konsten. De skriver att inom konstvärlden finns en uppfattning om att konsten inte finns utan 

att den skapas när denna konstvärld anser att den finns. Det elementära är inte konstverken 

eller konstprojekten isig utan uppfattningen konstvärlden har om dem att de är konst.           

 

Svendsen (2006) skriver att mode alltid har verkat i ett gränsland mellan konst och kapital. 

Modet besitter ett kulturellt kapital, vilket hjälper till att förstärka det ekonomiska kapitalet. 

Vidare framhåller han att modet ofta samverkar med konsten, då detta gör att den ekonomiska 

aspekten på modet blir mindre påtaglig.  

 

Trots att flera modeprodukter massproduceras med syftet att enbart sälja finns det en mängd 

undantag framhåller Nielsén & Sjöstedt (2008). Detta i form av modeskapare som arbetar 

med unika handproducerade kollektioner. Kollektionerna exponeras på visningar och ses mer 

som konst än som faktiskt bärbara klädesplagg. Om mode är konst finns de flera åsikter om 

skriver Kawamura (2007). Hon framhåller att vissa anser att mode motsvarar kraven för 

konst. Medan andra anser att ett konstverk skapas när fler än en person medverkar i sociala 

sammanhang skriver hon. Svendsen (2006) skriver att ett skäl till att mode kan ses som konst 

är att uppfattningarna som finns kring dessa discipliner har närmat sig varandra. Då begreppet 

konst har börjat innefatta allt mer är det svårt att skilja vad som räknas som konst och vad 

som inte gör det.  Han skriver att istället för att ställa fråga ”Är mode konst?” kan det frågan 

formuleras om till ”Är det god eller relevant konst?”. Svendsen (2006) skriver att det faktum 

att föremålet är ändamålsriktigt som ett kriterium för att avgöra vad som är konst eller inte. 

Det vill säga går plagget inte att använda kan det ses som konst och går det att använda så är 

det inte konst.  
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Kläder är inte bara ett sätt att uttrycka sig utan också en konstform framhåller Lewenhaupt 

(2004). Detta på grund av klädernas långa historia och avancerade tradition i hantverk. 

Svendsen (2006) skriver att det som förknippas med konst i modet är framförallt visningarna 

av kollektionerna skriver författaren. En bidragande faktor till att mode vill samverka med 

konst är att konst förknippas med ett högt symbolvärde skriver Svendsen (2006). Om en 

produkt sammankopplas med en annan som har ett högt symbolvärde förhöjs värdet på denna. 

Vilket författaren menar var modets avsikt då branschen ville ha en plats på 

konstinstitutionerna. Detta kan ses som positivt i modevärlden men mindre bra i konstvärlden 

då ursprungsföremålet förlorar en del av sin status skriver författaren 

 

Mode har haft en strävan efter att accepteras som konst allt sedan lanseringen av haute 

couture runt 1860 skriver Svendsen (2006). Personer som Charles Frederick Worth och Paul 

Poiret strävade särskilt efter detta erkännande. Worth försökte få modeskaparen från att vara 

en hantverkare till att bli en fri kreatör och Poiret sa att han var konstnär istället för skräddare 

skriver författaren. På 1980-talet lanserades konceptuella kläder i ett försök för att bli 

godkända av konstvärlden skriver Svendsen (2006). Syftet var att bryta traditioner genom att 

byta plats på det som vanligen förknippades med det som bars innanför och det som bars 

utanför. Ett exempel var Gaultier som gjorde en korsett som skulle bäras utanpå kläderna. 

Även Helmut Lang experimenterade med denna omplacering och gjorde klänningar med 

axelvaddar utanpå istället för innanför. Modeskapare har använt sig av metoder som kan 

liknas med samtidkonstens skriver Svendsen (2006). Detta då de istället för att göra kläder 

som är ämnade för att bära har gjort kläder som enbart är till för utställningar och gallerier. 

Författaren tar upp Hussein Chalayans som exempel. När han gör visningar kan de mer 

förknippas som konstinstallationer. Till exempel gjorde modeskaparen 1994 en visning med 

texter som visades efter kläderna. På dessa texter berättade han att kläderna hade varit 

nedgrävda framtill visningen.  

 

För att få uppskattning i konstvärlden använder sig vissa modehus av etablerade konstnärer 

skriver Svendsen (2006). Ett ytterligare steg i denna process har Prada och Cartier tagit då de 

startat egna konstmuseer skriver författaren. För att kopplas till konsten och dennas värld 

sponsras samtidskonst av modehus. Därigenom kan de ha utställningar på museer och 

kläderna kan därigenom ses som konst. Metropolitan Museum of Art hade år 1997 en 

utställning av Versace. Guggenheim i New York hade publikrekord år 2000 när Armani hade 
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en utställning, utställningen fortsatte sedan till Bilbao, Berlin, London, Rom och Las Vegas 

skriver författaren. 

3.7 Konst och Kommers 

Idag finns det en uppfattning om att konst och företag är två skilda discipliner som förknippas 

med helt olika saker skriver Stenström (2002). Det är något som märks i vardagliga ting 

såsom till exempel tidningar, politik, akademi och dagliga samtal. Bilton (2007) skriver även 

han om de föreställningar som finns kring konst och företagandes samverkan. Han anser att 

det finns en uppfattning om att kreativa människor måste skyddas från ekonomiska faktorer 

då de har en negativ inverkan på den kreativa miljön. Det finns uppfattningar om att 

företagsledares rationalitet och regler inte hör hemma bland konst och innovationer då dessa 

stör den kreativa processen.        

    

De egenskaper som har förknippats med konsten har framförallt varit romantiska till sin natur 

skriver Stenström (2002). Egenskaperna är i synnerhet ord såsom originalitet och unikhet. Till 

motsats från konsten ses företagen som rationella och strukturerade där syftet för företaget är 

att gå med vinst påvisar författaren. Björkman (1998) skriver att det finns uppfattningar kring 

konst och företag och dess motsatser. Ett av skälen till dessa föreställningar beror på vad de 

två disciplinerna har för behov. Författaren tar upp att konsten både uppfyller estetiska och 

intellektuella behov. Företagen ses däremot utifrån materiella behov skriver han.       

 

Stenström (2002) skriver att i dagens samhälle verkar det som att konstens tidigare enskilda 

och privata värld har börjat öppna sig. Detta samtidigt som företag och vår vardag präglas av 

mer estetiska uttryck. Hon skriver att det som händer är att konsten blir mer ekonomiserad 

och företagandet tämligen mer estetiserat. Ett skäl till varför estetiktänk blir vanligare i 

företag är att idag värdesätter vi mer vad varor står för än hur de fungerar skriver Stenström 

(2002). Hon tar upp mode som exempel då funktionen har kommit i skymundan och istället 

fokuseras det på vad kläderna signalerar. Stenström (2002) skriver att de uppfattningar som 

finns kring dagens företag har börjat likna de som finns om konsten. Det vill säga att 

företagen uppfattas vara romantiska och kreativa, det som tidigare var synonymt med 

uppfattningarna om konsten. Hon säger att detta kan bero på att vi lever i en ekonomi där 

upplevelser och underhållning är två viktiga grundpelare.  
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Att kreatörer har en viss rädsla för att bli kommersiella är något som Gullander et al. (2005) 

skriver om. Författarna menar att kreatörer blir sitt varumärke och de eventuella med- och 

motgångar de möter tas mer personligt än om det är ett helt företag som ligger bakom. Detta 

kan vara en anledning till att kreatörer vill skydda sin personliga integritet och sitt 

konstnärliga uttryck. De vill inte ”sälja sin själ” och anpassa sig efter marknaden. Trots detta 

är marknaden och ett konsumtionsperspektiv viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

 

Svendsen (2006) skriver att vi lever i ett ”konsumtionssamhälle”. Han menar att människor 

konsumerar allt mer för att tillgodose olika behov och att det finns ett större utbud för att möta 

dessa behov. Alsheimer (2004) skriver att invånarna i samhället har blivit som han benämner 

det homo consumenis. Vad han menar är att för att finna sin identitet och för att finnas till i 

samhället måste vi konsumera. Han använder Descartes citat för att förtydliga detta:  

 

”Jag shoppar, alltså finns jag”  

Alsheimer (2004: 22). 

 

Genom att konsumera visar vi upp vilka är för andra och med syftet att skapa en identitet 

skriver Alsheimer (2004). Svendsen (2006) skriver att modekonsumenten ständigt vill 

konsumera då produkterna efter en tid förlorar sitt unika värde. Modekonsumtion bidrar både 

till att människor skapar sig en unik identitet men även att de genom sina kläder visar 

tillhörande med en grupp. 

3.8 Varumärke 

Vilks (2007) skriver att det finns ett överflöd av människor som vill bli konstnärer på 

marknaden, vilket gör att dessa måste utmärka sig för att lyckas. För att göra detta krävs det 

att konstnären utvecklar ett positionerat varumärke som sticker ut. Samma villkor gäller för 

modeskaparen. Nittve (2002) anser att varumärke är ett ekonomiskt begrepp som på senare tid 

har gjort intrång i konsten. Han menar att en designer blir ett varumärke vare sig det är något 

som eftersträvas eller inte. Att den postmoderna konsten kan lära av den kommersiella 

marknaden är något som Vilks (2007) diskuterar kring. Även han menar att en designers 

namn kan fungera som ett varumärke. Nittve (2002) tar upp Andy Warhol som ett välkänt och 

bra exempel på mötet mellan konst och varumärke. Författaren menar att på senare tid har 

konstnärer börjat att mer medvetet arbeta med sitt varumärke.  
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Ett personligt varumärke definierar Werner Runebjörk (2004) som ett namn med olika 

värderingar knutna till. Werner Runebjörk (2004) skiljer mellan personlig identitet och 

personligt varumärke. Hon framhåller att identiteten är hur man är och varumärket är hur man 

vill bli uppfattad av världen omkring sig. Hon benämner det personliga varumärket som en 

persons kommunikativa personlighet. Nittve (2002) anser att en konstnär inte enbart bygger 

upp sitt varumärke kring det konstnärliga uttrycket utan även kring sin identitet. Hur 

konstnären till exempel klär sig, uppträder eller med vilka personer denne umgås blir en del 

av den offentliga identiteten. Dessa faktorer tillsammans med det skapande arbetet utgör 

personens varumärke. Det är även dessa som gör att konstnären sticker ut från mängden och 

kan skapa en unik position på marknaden.  

 

Brytting (2002) menar konsumtionen idag är mer medveten än tidigare. Han skriver att 

konsumenten kan i det ökade utbudet av varor skapa en egen profil. I denna konsumtion blir 

de varumärken som väljs av stor vikt och förmedlar till omgivningen vem man vill vara. Han 

skriver vidare att fler människor konsumerar utifrån olika värderingar. Han talar till exempel 

om den ”etiska konsumenten” som noga väljer varumärken som representerar och står för 

värderingar som denne kan och vill identifiera sig med. Svendsen (2006) betonar vikten av 

symbolvärde hos en produkt och menar att det är detta som kan skilja produkten från en 

annan. Författaren menar att symbolvärdet tenderar att ersätta bruksvärdet. Det vill säga det 

produktens immateriella värde är mer betydelsefullt än dess funktionalistiska. 
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4. Empiri  
Vi inleder empirin med att ge en inblick i våra informanters bakgrund för att låta läsaren lära 

känna personerna bakom namnen. Därefter presenterar vi insamlingen i tre mindre delar. 

Avsnitten är uppdelade efter ämnena modets placering, konst och kommers och till sist 

samverkan mellan konst och kommers.          

4.1 Presentation av informanterna 

Stina Algotson är programansvarig för upplevelseindustrin och de olika kulturella 

mötesplatserna runt om i Sverige åt KK-stiftelsens vägnar. KK-stiftelsen står för stiftelsen för 

kunskaps- och kompetensutveckling och arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft 

genom att bland annat förbättra samarbetet mellan näringslivet och akademin. Stina har en 

bakgrund i restaurangbranschen och är utbildad i företagande inom tjänstesektorn.  

 

Sanna Åkerlund Gebeyehu arbetar på Svenska Moderådet som utvecklare för 

Rookies&Players. Rookies&Players är ett projekt som stödjer nyetablerade mindre mode- 

och designföretag och deras framfart på marknaden. Tidigare har Sanna varit verksam med 

projekt och tillställningar inom bland annat konst, musik, design och mode.  

 
Sara Lönnroth arbetar som projektledare på mötesplatsen för Mode och Design, MM&D. 

Mötesplatsen är belägen på Konstfack i Stockholm och är en av de åtta mötesplatser runt om 

i Sverige som tillhör upplevelseindustrin. Sara började jobba med mode runt år 2002 och har 

under denna tid även suttit på Moderådet. Hon har sen tidigare en magisterexamen i 

företagsekonomi och har förutom insikten inom modebranschen även arbetat med 

marknadsföring på EU- kommissionen i Luxemburg.  

 

Katja Lindqvist är idag universitetslektor på Växjö Universitet. Hon är utbildad ekonom och 

konstvetare på Stockholms universitet. Tidigare forskning av Katja har berört ämnen som 

konstnärligt företagande, entreprenörskap och utställningsproduktion. 
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Lotta Lewenhaupt är sedan 1992 redaktionschef på Elle Interiör. Hon har arbetat som 

modejournalist, stylist och redaktör på fleratlet modetidningar, bland annat på Damernas 

värld. Utöver detta har hon skrivit tre böcker som berör ämnet mode nämligen ”Tidens 

under”, ”Modeboken 1900-2000” och ”Tankar om mode”. Just nu är hon aktuell med sin 

fjärde bok som främst kommer att beröra svenska modebilder.  

 

Inger Stjerna är konstpedagog på Kalmar Konstmuseum och har ett stort intresse och 

erfarenhet av konst. Vi kom i kontakt med Inger via ett skolrelaterat projekt i och med 

öppningen av Kalmars nya Konstmuseum.      

 
Karin Säby är verksam som modedesigner, och driver det egna varumärket SÄBY. Karin blev 

årets Rookieföretag på Rookies&Players för sitt märke och har även blivit nominerad i 

kategorin ”Årets nykomling” på ELLE-galan. Hon har samlat utbildning inom textil lite 

varstans och har en insikt i branschen då hon har ett förflutet som verksam supermodell runt 

om i världen. 
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4.2 Modets placering 

Modets status har helt klart förändrats de senaste åren, menar Lönnroth från Mötesplatsen för 

Mode och Design. För fem år sedan arbetade till exempel inte Svensk Form med mode om det 

inte var konsthantverk i form av tovade vantar eller liknande. Modet sågs helt enkelt inte som 

en designdisciplin trots att modeskapandet nästan innehåller mer estetik och funktionstänk än 

någon annan bransch, menar hon. Detta har förändrats och idag är mode en stor del av Svensk 

Forms arbete. Just att mode inte har räknats till vare sig näringsliv eller kultur beror lite på 

Sveriges modehistoria, menar Lönnroth. Om istället ett land med etablerade modetraditioner 

såsom till exempel Frankrike studeras ser synen på mode helt annorlunda ut, säger hon. 

Lewenhaupt anser att människor i Sverige inte har ett sunt kulturklimat till kläder. Detta ser 

hon delvis som ett resultat av att Sverige inte har en historia av egen klädproduktion. Innan 

1890-talet producerades enbart kläder för eget bruk, och det var först i slutet av 1800-talet 

som ateljéer kom till Sverige. Lewenhaupt säger att om Sverige hade varit ett producerande 

land hade kulturklimatet kring mode varit annorlunda och mer intressant.  

 
Rookies&Players är en mässa och en mötesplats för nyetablerade modeskapare och drivs av 

Moderådet sen 2005. Denna mässa blev uppmärksammad i press och samtidigt började det 

skrivas lite mer om mode på kultursidorna, menar Lönnroth. Det som verkligen ”triggade” 

igång det svenska modeintresset var dock när H&M blev den största aktien på börsen. 

Lönnroth menar att denna händelse gjorde att människor förstod modets betydelse. Lönnroth 

säger att vid denna tid började det svenska modet passa in i trendbilden. Avskalat och 

sparsmakat blev trendigt vilket passade in på flera svenska företag såsom Acne och Filippa K. 

Denna trendförändring bidrog till att det svenska modet blev funktionellt och kunde fungera 

exportmässigt. Lönnroth säger att idag börjar det finnas mer av en balans mellan mode och 

näringsliv. Detta då modet tar mer plats i näringslivet men även på kultursidorna. Att 

modevetenskapen infördes på Stockholms universitet ser Lönnroth som en annan 

betydelsefull händelse, hon menar att det var en viktig signal till samhället att mode blev 

akademiserat. Vidare ser hon även SVT:s modeprogram Velvet som för fram mode som en 

uttrycksform som en betydelsefull bärare av mode som kultur.  

 

Lewenhaupt placerar modebranschen i det kulturella fältet. Hon anser att kläder är en form av 

kultur och sätter modebranschen likvärdig med bland annat arkitektur och konsthantverk. 

Åkerlund Gebeyehu från Moderådet menar att mode självklart handlar om affärer, men att 
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mode står på flera olika ben. Med detta säger hon att det finns vissa modeskapare som enbart 

arbetar kommersiellt och andra som nästan bara ser till sitt konstnärliga uttryck. Hon anser att 

de kommersiella modeföretagen hamnar på ekonomisidorna medan de mer konstnärliga 

hamnar på kultursidorna. Hon framhåller därför att det är svårt att säga att mode är det ena 

eller det andra, utan menar att detta helt beror på vilken typ av mode som studeras. Stjerna 

anser att modebranschen är bred då hon säger att mode kan vara allt ifrån osynliga 

vardagskläder till kända designermärken.  

 

Lindqvist placerar modet bland de kreativa näringarna. Hon menar att det hon definierar som 

konst är istället de traditionella bitarna såsom till exempel bildkonst. Lindqvist anser dock att 

det finns designers som arbetar mer konstnärligt än andra. Att Lindqvist ser mode som en stor 

näring istället för en del av konsten menar hon beror på den utbildning som hon har erhållit. 

Algotson från KK-stiftelsen framhåller att mode kan ses ur olika perspektiv. Det mode som 

tillhör upplevelseindustrin ser hon som kommersiellt och som en självklar del av 

modebranschen. Hon säger att det är väldigt viktigt att även kunna se mode som kultur och 

konst. Hon menar att det inte är någon problematik i detta och säger:  

 

”Allt mode är ju inte till för alla och inte till för alla modeskapare att skapa heller faktiskt”       

 
Lönnroth arbetar efter ansatsen att alla kreativa näringar står med en fot i kulturen och en fot i 

näringslivet. Hon menar att detta inte är något som är unikt för modebranschen utan något 

som tillämpas i samtliga kreativa näringar. Hon ser därför kultur som näring, inte antingen 

eller. Lönnroth säger att modets akilleshäl är som med alla de andra kreativa näringarna att de 

hamnar mittemellan. Det som Lönnroth istället kan se som unikt med mode är att branschen 

ofta faller mellan stolarna. Det vill säga mode hör inte hemma vare sig bland kulturen eller i 

näringslivet. Modet har istället räknats som något ytligt och oviktigt. Detta menar Lönnroth är 

fel, då mode är något som används av alla och borde ses som något betydelsefullt. 

 

Lönnroth menar att varken näringslivet eller våra politiker värdesätter dagens designers trots 

starka varumärken såsom H&M eller IKEA. Lindqvist anser att då de svenska modeföretagen 

blir framgångsrika internationellt ökar intresset hos politikerna. Hon menar att det är en 

instrumental syn från politikernas sida då de inte uppmärksammar modet förens de visar på 

framgångar inom export och ekonomi. Lönnroth menar också att mode hamnar i skymundan i 

politiska sammanhang. De svenska politikerna har inte visat att mode är viktigt till skillnad 
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från våra grannländer Danmark och Finland. Hon menar att en design- och arkitekturpolitisk 

där mode ingick skulle göra att även näringslivet skulle förstå vikten av mode.  

 

Säby som har ett eget modeföretag säger att det finns olika sätt att se på mode. Hon menar att 

vissa modeskapare arbetar väldigt företagsmässigt och satsar på export. Att verksamheten mer 

baserar sig på en form av reklambyrå och kläderna kommer i andra hand. Själv ser hon på sin 

placering i modebranschen som en designer som utgår ifrån sig själv där kläderna är det 

viktigaste. Hon menar att företaget sedan växer upp kring klädskapandet.  

4.2.1 Kultur 

Åkerlund Gebeyehu anser att mode är väldigt brett och menar att beroende på vilken typ av 

mode det rör sig om kan det tillhöra antingen kultur eller ekonomi. Hon menar att det 

konstnärliga modet har en tydlig plats i kulturen och det mer kommersiella modet platsar i 

ekonomin. Hon anser att mode precis som bildkonsten verkar över ett brett spektrum. Där det 

inom modet också finns skillnader mellan ”hötorgskonst” och konst från ”de finare 

gallerierna”. 

 

Algotson från KK-stiftelsen anser att mode kan ses som en del av kulturen, framförallt som en 

del av de kreativa näringarna. Även Lindqvist menar att mode är en kreativ näring. Hon 

menar att mode, beroende på vilken typ av mode det är som skapas kan placeras in på olika 

positioner inom kulturen.  

 
Lönnroth framhåller att kultur för henne är direkta eller indirekta sätt för människor att 

uttrycka sig på. Hon menar att det är därför det är så viktigt med kultur och mode har blivit en 

större del av detta. Modet har på senare år blivit accepterat inom akademin och fått mer seriös 

uppmärksamhet i media. Detta bland annat genom SVT:s satsning på modeprogrammet 

Velvet. Även nya spännande designers har blivit framgångsrika och genom sitt mer 

konstnärliga arbete fått modet uppmärksammat på kultursidorna, menar Lönnroth.   

 
Lewenhaupt anser att mode självklart är en del av kulturen och sätter det likvärdigt med 

arkitektur och konsthantverk. Hon menar dock att Sverige inte har ett sunt kulturklimat när 

det gäller kläder och därför får det inte mode den ställning som det förtjänar. Om mode är fin- 

eller populärkultur beror helt på vad det är för mode, säger Lönnroth. Lönnroth fortsätter och 

menar att det finns två sidor av mode. Den ena menar hon är den vulgarisering av mode som 

har skett på grund av shopping- och masskonsumtionshysterin. Uppmärksamhet i media kring 
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vad kändisar klär sig i och vad som är ”inne” gör modet en otjänst. Detta då hon menar att det 

förstärker bilden av att människor inte behöver modet och denna typ av mediabevakning 

urholkar modet. Det bidrar till att modet får ännu svårare att kunna ses som finkultur. Med 

detta menar hon den del av modet som hon tydligt ser som finkultur såsom design av till 

exempel Sandra Backlund.  

4.2.2 Konst 

Lewenhaupt anser att mode kan vara konst men menar att detta är upp till betraktaren att 

avgöra. Det är väldigt sällan som mode är konst som en målning. Däremot så är det ett 

konsthantverk, det vill säga konstnärligt utfört i vissa fall menar hon. Det handlar om 

handsydda kläder vilket hon anser är mera konsthantverk än konst.  

 

För Åkerlund Gebeyehu är mode som räknas till konst, haute couture. Det är när det finns en 

hög grad av skicklighet i sömnadskunskap eller hantverk. Hon betonar vikten av att det ska 

vara handgjort och menar att på haute couture visningar är alla plaggen detta. Hon för fram 

designers som Sandra Backlund och Helena Hörstedth och menar att dessa är av den mer 

artistiska och konstnärliga typen av designers.  

 
Säby som själv arbetar som modeskapare anser som Lewenhaupt om att det är upp till 

betraktaren att avgöra vad designen ska ses som. Hon ser inte sig själv som en konstnär då 

hon menar att kollektionerna hon gör är till för att bäras. Dock menar Säby att om hon skulle 

få uppdrag att göra plagg till en utställning så rör det sig istället om ett konstverk. När plagget 

skapas för att skådas istället för att bäras, blir det ett konstverk säger hon.  

 
Lindqvist anser att mode inte kan ses som konst. Hon menar att modeskaparen i ett bredare 

perspektiv kan ses som en konstnär. Med ett bredare perspektiv syftar hon på att arbetet 

handlar om färger, snitt och känslor. Motsättningen är att modeskaparen måste ta hänsyn till 

ekonomi samt följa med i vad som är gångbart för att klara sig i förhållande till traditionella 

konstnärsyrken som mer utgår från sig själva än marknaden i sitt arbete. För Lindqvist är 

konst istället traditionella uttryck såsom bildkonst eller klassisk musik. Mode ser hon därför 

mer som en kreativ näring. Hon menar att haute couture eller plagg som inte går att bära inte 

heller räknas till konst. Detta då hon ändå ser att skapandet har ett försäljningssyfte och 

modeskapare skiljer sig från konstnärer då de inte lever på bidrag utan istället på intäkter av 

sin produktion. Lindqvist menar att de kollektioner som ändå är mer åt det konstnärliga hållet 

måste kompletteras med kringprodukter för att klara sin försäljning. Detta görs genom att 
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skapa ett varumärke och sälja produkter såsom till exempel parfym i samma namn som 

kläderna.  

 

Vissa delar av modet går mer och mer mot konst menar Algotson från KK-stiftelsen. Hon 

tänker då främst på Bea Szenfeldt och henne klänningar och menar att dessa inte är avsedda 

att bäras. Algotson tror att det är viktigt för modet att arbeta i en konstnärlig front. Hon menar 

att nu för tiden köps inte kläder enbart för att hålla oss varma utan konsumtionen sker utifrån 

en mängd andra behov. Att arbeta nästan avantgarde och med haute couture är därför väldigt 

betydelsefullt för modets utveckling. Det är möjligt att haute couture modet inte konsumeras 

av ”oss vanliga dödliga” som Algotson framhåller, men det hjälper till att inspirera och 

utveckla det mode som vi faktiskt bär dagligen.  Lönnroth säger att det som gör visst mode till 

konst är att det till stor del handlar om formspråk. Ett utpräglat formspråk som är unikt för 

just en speciell formgivare ger detta. Vidare anser även Lönnroth att hantverket är viktigt. 

Hon tar upp Sandra Backlund, Helena Hörstedt och Bea Szenfeldt som bra exempel på 

hantverksskicklighet. Hon ser modet som en skapandeprocess och säger: 

 

”Det är ju precis som en konstnär som målar i olja, konstnärens förmåga att arbeta med olja, 

låta det torka på rätt sätt, perspektiven, ljussättningen det är samma sak med mode.” 

 

Hennes slutsats blir att ett eget uttryck hand i hand med själva hantverket och kunskap kring 

materialet skapar mode. Lönnroth får frågan om även dagliga bärbara plagg kan ses som 

konst. Hennes spontana svar är att dessa plagg till viss del kan ses som konst. De kan ses som 

konsthantverk och brukskonst, utan att det behöver handla om tovade vantar. Hon kan se de 

bärbara plaggen som en modern form av konsthantverk. Hon menar att plaggen människor 

vanligtvis har i garderoben inte är konst utan mer ett slags konsthantverk.  

 

Lindqvist anser också att det distinkta uttrycket är viktig för en modeskapare. Hon menar att 

detta unika uttryck gör att vi konsumenter vill betala mer, det blir modeskaparens kapital. 

Stjerna på Kalmar Konstmuseum anser att konst och mode har flera beröringspunkter. Hon 

menar att det är sammanhanget som avgör, men att konsten och modet överlag har närmat sig. 

Hon talar om Ann-Sofie Back och menar att hon startade som en konstnär som skapade plagg 

för utställningar. När Back sedan gick vidare och blev modeskapare är sammanhanget 

annorlunda och Stjerna ser inte längre Backs skapande som konst. Stjerna menar att när Back 
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arbetade som konstnär och ställde ut inom konstvärlden så var det konst men nu har hon klivit 

ur det och då är det inte konst längre. 

4.3 Konst och kommers 

För Algotson är konst allt ifrån det som kan läsas i kultursidorna till det som faktiskt inte går 

att läsa i kultursidorna. Hon menar att det människor i allmänhet ser som konst är det som 

konstetablissemanget anser är konst. Algotson jämför också konst och vetenskap och säger att 

det är två olika sätt att beskriva världen, där konsten beskriver världen på ett sätt och 

vetenskapen på ett annat. För Algotson har konsten som uppgift att beröra människor på olika 

sätt antingen genom att skapa känslor eller genom att betraktaren blir till exempel förbannad, 

glad eller fascinerad.        

 

”Beauty is in the eye of the beholder som det brukar heta, alltså det är olika ögon som 

uppfattar det på väldigt olika sätt.” 

 

Som Lewenhaupt säger ovan i citatet är konst beroende på vem som betraktar det. Lönnroth 

tycker däremot att konst är bild, skulptur och foto, men räknar även textilkonsten till konst. 

Hon ser konst som en del av de kreativa näringarna och menar att om man ser konst som en 

kulturyttring så ingår hela upplevelseindustrin. Konst för Åkerlund Gebeyehu är ett fritt 

uttryck som är väldigt artistiskt. Säby tycker att konst är allt kreativt och det behöver inte vara 

fysiskt eller visuellt. En konstnärs förhållning till ekonomi är individuellt anser Stjerna. Hon 

tror att om konstnären blir för inriktad på att sälja och prestera försvinner glädjen och 

lekfullheten i skapandet någonstans på vägen.   

 

”Jag tror om man ska lyckas måste man gå sin egen väg någonstans och vara stark i det”  

 
Som Stjerna från Kalmar Konstmuseum säger ovan krävs det att konstnärer går sin egen väg i 

sitt arbete men det behövs ett ekonomiskt tankesätt och någon form av stöd från omgivningen. 

För att lyckas med detta framhåller hon vikten av nätverk och möjligheten att samarbeta med 

andra till exempel sina vänner. Om konstnären fokuserar för mycket på den ekonomiska biten, 

kan de mista sin unika prägel i sitt skapande menar Lindqvist. Hon säger att ekonomiskt 

tänkande är ofrånkomligt vilken bransch man än verkar inom men anser att den blir tydligare 

hos modeskapare än hos till exempel bildkonstnärer eftersom de har andra villkor. För 

konstnärer är det mer accepterat av branschen att inte göra de ekonomiska delarna själva, 
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detta då de ofta arbetar med gallerier. Modeskaparen däremot vill se verken utifrån sig själv 

och det de skapat och måste därefter försöka att sälja det, menar hon. Lindqvist anser att det 

som gör modeskapare intressanta är att de har en distinkt stil och vill uttrycka något som är 

attraktivt. Modeskapare måste samtidigt kunna hantera det ekonomiska och tänka vad som är 

gångbart på marknaden. Säby ser sig själv som en designer som utgår ifrån sitt eget skapande 

och de kläder hon gör. Hon säger att det är designen som är det viktiga och de andra delarna 

kommer därefter.     

 

Lönnroth anser att skillnaden på ett lyckat och ett misslyckat modemärke är att hitta en balans 

mellan det kreativa och det ekonomiska. Det är en balansgång för kreatören att lyckas behålla 

sitt eget formspråk och sina värderingar och samtidigt kunna få ut klädesplaggen på 

marknaden säger hon. Lönnroth anser att vissa branscher inom upplevelseindustrin ligger 

närmare företagandet naturligt medan andra befinner sig längre ifrån. Till exempel är 

datorspel en bransch som är ligger närmre företagandet medan traditionella konstnärer är 

längre ifrån säger hon.       

 

Lindqvist anser att det finns föreställningar kring vad som är accepterat att vara kreativ inom. 

Till exempel är det accepterat att vara kreativ inom konstvärlden men inte inom den 

administrativa världen. Hon menar att oskolat ekonomiskt tänkande är kreativt och ju mer 

man går på universitet och lär sig en massa tekniker begränsas tankeförmågan och man blir 

mindre kreativ. Åkerlund Gebeyehu anser att kreativitet är kopplat till konstnärliga yrken men 

hon säger att även en lokalvårdare kan vara kreativ. Detta i form av förmågan att komma med 

nya lösningar och idéer. Lönnroth framhåller att kreativa personer såsom designers har en 

otrolig problemlösningsförmåga. Hon menar att dessa inte tänker linjärt utan ifrågasätter, 

vänder och vrider på problemet och belyser det ur olika perspektiv för att finna svar. Därför 

anser hon att designers borde användas mer i alla yrken, inte de som enbart är uppenbart 

kreativa. Lewenhaupt tycker att det är väldigt sällan som ekonomer är kreativa och vice versa 

att designers är ekonomiska. Åkerlund Gebeyehu anser att kreativiteten hämmas av det 

ekonomiska men det är inte ekonomin isig som är bekymret utan att kreatören måste fokusera 

på något annat.     

4.3.1 Kommers  

Algotson säger att en modeskapare måste bli kommersiell för att kunna leva på sitt arbete. 

Hon menar att antingen får modeskaparen leva på konstnärliga villkor och sälja till museer 
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eller får de skapa mode för människor som kan betala för det. Hon framhåller att hon inte tror 

att det är farligt att sälja det modeskaparen vill skapa, speciellt inte om det handlar om kläder. 

Hon jämför försäljningen av mode med sin erfarenhet av restaurangbranschen och säger: 

 

”…för mig skulle det vara att jämföra med om jag var kock och så skulle jag skapa konstverk 

som ingen kan äta…” 

 

Lewenhaupt är av samma åsikt som Algotson och menar att vara kommersiell är en ren 

överlevnadsstrategi för modeskapare idag. Lindqvist ser hela modebranschen som 

kommersiell. Detta menar hon utifrån det faktum att modedesigners till skillnad från till 

exempel bildkonstnärer inte lever på bidrag, utan istället på sin försäljning. Vidare anser 

Lindqvist att mode blir allt mer kommersiellt i takt med att mer fokus läggs på priset. Det vill 

säga att produktionen förläggs där det är billigast och detta blir prioriterat framför kvaliteten 

på kläderna.  

 
Lönnroth säger att skillnaden på ett lyckat modemärke och ett misslyckat är att kunna finna 

balansen mellan kreativitet och ekonomi. Modeskapare måste ställa sig frågan var de måste 

jämka i sitt formspråk för att kunna få ut sina plagg på marknaden. Hon menar för att få mat 

på bordet och kunna göra nästkommande kollektion krävs det att modeskaparen har en 

målgrupp och skapar något som denna efterfrågar. Åkerlund Gebeyehu anser att designers 

ofta måste väga mellan sitt uttryck och vad som är kommersiellt gångbart. Hon menar att det 

dock finns undantag. Detta bland de större modehusen som kan inrikta sig både på 

kommersiella och konstnärliga kollektioner. Stjerna anser att det är svårt att både vara unik 

och samtidigt sälja bra inom modebranschen. Hon menar att om detta lyckas blir det enbart 

lite sparsmakad försäljning av dyrare produkter.  

 

Modeskapare har blivit bättre på att driva företag menar Lönnroth. Detta beror på att fler och 

fler hittar balansen mellan konstnärligt skapande och ekonomi. Trots detta anser Lönnroth att 

det är en svår ekvation att få ihop. Hon menar att detta är modeskaparens utmaning, att 

laborera med sitt eget konstspråk, trender och material och samtidigt måste hänsyn tas till vad 

som är kommersiellt gångbart.  

 
Lönnroth säger att det finns flera aktörer bland de kreativa näringarna som tycker att det är 

skamligt att vara kommersiell, dock har detta förändrats lite i nuläget. Denna förändring 
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menar hon beror på att Sverige har fått en hel del framgångsrika modemärken som nya 

modeskapare ser upp till. Dessa framgångsrika märken är kommersiella men har ändå ett visst 

mått av trovärdighet. Det är viktigt för nya modeskapare att se detta, då de ofta ser dessa 

märken som förebilder. Vidare menar Lönnroth att det är få branscher som är så högfärdiga 

som modebranschen, allt som har med trovärdighet att göra är viktigare än ekonomi. 

 

Åkerlund Gebeyehu från Moderådet menar att det finns både kommersiella och icke-

kommersiella modeföretag. De som är kommersiella hamnar på ekonomisidorna och de som 

är konstnärliga hamnar på kultursidorna. Det mode hon skulle definiera som kommersiellt är 

det som görs i stora upplagor och tenderar att vara mainstream. Här nämner hon företag som 

Peak Performance och GANT. Stjerna anser att konstnärliga uttryck inte kan 

kommersialiseras. Hon menar för att konsten ska behålla sitt värde krävs det en exklusivitet, 

detta i form av originalitet.  

 

Säby är av samma mening som flera av de andra informanterna i att det som produceras måste 

kunna säljas. Hon menar för att kunna driva en verksamhet måste designern kunna leva på 

den. Vidare ser hon inte sitt eget skapande som kommersiellt. Hon menar att trender är det 

mest kommersiella inom branschen och hon försöker att undvika dessa. Anledningen till att 

Säby vill undvika trender är att hon inte vill att hennes design ska bli uttjatad. Hon har inte 

som avsikt att göra kläder som är svåra att bära eller med syftet att vara först på något. Hennes 

mål är istället att göra kläder som tycks om och som har kvar hennes personliga uttryck.  

4.4 Samverkan mellan konst och kommers 

Konst och företagande kan lära sig massor av varandra men de kan inte vara en och samma 

sak anser Algotson. Hon menar det intressanta är att det finns en spänning mellan dem. Där 

spänningen kan bidra till en utmaning som gör att det bildas skärningspunkter som i sin tur 

ofta leder till ett givande utbyte. Lindqvist anser att det behövs en balans mellan konst och 

företagande och att det ena inte fungerar utan det andra. Hon säger att konstnärliga idéer är 

gränslösa men för att de ska kunna realiseras behövs kunskaper inom ekonomi. Konstens 

svaghet och styrka är just det gränsöverskridande och ekonomins fördelar och begränsningar 

är att tankesättet är mer rationellt säger hon. Detta är ett av skälen till varför konst och 

företagande behöver varandra. Stjerna är av samma åsikt som Lindqvist och menar att det är 

bra med en blandning av konst och företagande. Hon säger att det går att vara hur kreativ som 

helst och ha bra idéer men på något sätt måste budskapet eller en produkt nå ut.      
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Lönnroth från mötesplatsen för Mode och Design anser att det är kombinationen av 

egenskaperna hos konst och företagande som är det viktiga. I grunden har hon en 

magisterexamen i företagsekonomi och tänker väldigt rationellt. När hon började arbeta med 

mode utvecklades hennes kreativa tänkande på grund av att hon kom i kontakt med olika 

kreatörer. Idag gör det att hon tänker mer kreativt rationellt. Säby som driver ett modeföretag 

anser att om det fanns tid hade hon gärna haft båda rollerna. Hon anser som övriga 

informanter att ett stänk av både konst och företagande är ett måste för att kunna driva ett 

företag. 

 

Åkerlund Gebeyehu talar om att det måste finnas en lyhördhet mellan konst och företagande. 

För att komma någonstans till exempel i modebranschen krävs det en förståelse från båda 

sidor. Hon anser inte att konst och företagande hör ihop och menar att modeskapare inte blir 

mer kreativa designmässigt om de blir bättre på ekonomi och vice versa. Bara för att någon 

blir skickligare på siffror leder inte detta till en förbättring inom det designmässiga. 

Lewenhaupt talar också om en lyhördhet mellan konst och företagande och anser om detta 

fungerar kan disciplinerna lära sig mycket av varandra.  

4.4.1 Kunskapens inverkan på modebranschen 

För att överleva i en stenhård bransch som mode anser Algotson att det hade behövts mer 

företagsekonomi i modeutbildningarna. Trots allt är det många som går ut från till exempel 

Konstfack och blir just egna företagare även om de inte valde denna utbildning med avsikt för 

att bli detta, menar hon. Lönnroth anser som Algotson att de som går modeutbildningar inte 

har fått tillräcklig förberedelse i hur ett företag drivs. Det saknas särskilt kunskaper inom 

marknadsföring och försäljning, dock är detta är något som börjar förändras anser Lönnroth. 

 

Lewenhaupt är inte av samma åsikt som Algoston och Lönnroth utan menar istället att det inte 

behövs mer ekonomi i modeutbildningarna. Hon menar att intresset för företagsekonomi inte 

är så stort hos eleverna, trots att det finns på agendan. Detta intresse väcks inte förrän eleverna 

startar egna företag och då fungerar inte alltid det som lärs ut i teorin i praktiken i alla fall. 

Hon anser att det är bättre att den som kan ekonomi arbetar med det och den som kan design 

håller sig till det. Åkerlund Gebeyehu menar att det är viktigt för studerande inom mode att 

lära sig att samarbeta med andra elever som har de kompetenser de själva saknar. Hon anser 

att det är viktigt att hitta gemensamma plattformer där alla människor kan mötas och lära sig 
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av varandra. Hon för fram att en anknytning till näringslivet är av stor vikt i 

utbildningssammanhang.  

 

Lindqvist säger att människor har en uppfattning av hur världen ser ut som baseras på den 

utbildning som erhållits. Hon menar att vi är överspecialiserade inom olika ämnen då vi 

antingen fokuserar på den ena eller den andra kunskapen. Istället borde vi erhålla bredare 

kunskap inom flera områden. Vidare anser hon att det borde finnas mer kreativa och 

konstnärliga aspekter inom den ekonomiska världen. Åkerlund Gebeyehu anser att det är 

bättre att dela upp det skapande arbetet och det ekonomiska. Detta då hon anser att varje 

person ska göra det som denne är bäst på då detta blir ett sätt att skapa spjutspetskompetenser.  

4.4.2 Varumärke i modebranschen   

Säby som har ett eget varumärke inom mode menar att hennes märke står för en skräddad 

kollektion med hög kvalité på både material och produktion. Hon säger att hon inte bara gör 

kläder som hon själv tycker om utan har fått göra en egen nisch av sin kollektion. Det är 

viktigt att placera sig i vissa butiker och Säby säger att hon väljer en viss typ av inköpare på 

grund av sitt varumärke. Hon anser att det är viktigt att varumärket alltid står för de 

värderingar som knutits till det. Säby vill bana en ny väg för miljön vilket hon ser som sitt 

ansvar i sin roll som modeskapare. Detta genom att sälja plagg som ska hålla länge. Hon 

menar dock att det finns en viss motsägelse i detta. Samtidigt som hon vill att kläderna ska 

konsumeras för att hålla länge måste hon ändå sälja mycket för att verksamheten ska gå runt.  

 

Åkerlund Gebeyehu anser att människor blir mer fixerade vid varumärken i sin konsumtion 

detta gör att varumärkestänk blir allt viktigare för designers. Hon menar att mode är en del av 

människors identitet och kläder fungerar som en uniform för hur vi vill bli uppfattade och 

uppfattas. Därav är det viktigt vilka varumärken människor konsumerar. Lindqvist anser att 

modeskapare är intressanta då de med hjälp av sina kollektioner kan differentiera sig. De kan 

välja att ha en del av kollektionen konstnärlig och en annan del mindre konstnärlig. Hon 

framhåller att det är bra att ha en unik stil eftersom konsumenterna oftast är beredda att betala 

mer för detta. Stjerna tror även hon på att man måste vara unik som modeföretagare. Eftersom 

antalet aktörer inom modebranschen har ökat gäller det att hitta sin nisch för att kunna sticka 

ut. Hon menar att hämta inspiration från konsten kan vara ett alternativ till att synas i 

mängden.    
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5. Analys 
I vår analys av ämnet har vi valt att utgå från de frågor som uppstod i problemdiskussionen. 

Utifrån vårt empiriska och teoretiska material ska vi här försöka besvara dessa ovissheter.  

5.1 Hur ser placeringen av modebranschen ut på en skala mellan konst 
och kommers? 

Som vi tidigare beskrivit har modebranschen något av vad vi upplever som en särskild 

position i gränslandet mellan konst och kommers. Detta då det kan ses som en del av 

kommersen samtidigt som det är en del av kommersen och tvärtom. Branschen kan befinna 

sig över ett brett spektrum på denna skala och vi har genom vår empiri och teori funnit att 

åsikterna kring modets placering kan variera.   

 

Lewenhaupt och Säby anser att vad som räknas till konst är upp till betraktaren att bestämma, 

vilket kan liknas vid synen på mode. Som Lewenhaupt uttrycker det: 

 

”Beauty is in the eye of the beholder som det brukar heta, alltså det är olika ögon som 

uppfattar det på väldigt olika sätt.” 

 

Att mode varken räknats till näringsliv eller kultur beror på Sveriges modehistoria menar 

Lönnroth. Lewenhaupt är i samförstånd med Lönnroth och anser att detta är ett resultat av att 

Sverige saknar den historia av att producera kläder som till exempel Frankrike har och 

därmed har även modet hamnat i skymundan i kultursammanhang. I de länder där mode har 

tagit mer plats genom tiderna, har det även fått en högre ställning i både samhället och 

kulturen. Lewenhaupt anser att mode är en del av det kulturella fältet och ser det som 

likvärdigt med arkitekturen och konsthantverk, vilket hon anser att resten av Sverige även 

borde instämma i. Lönnroth anser trots brister i modets plats i dagens samhälle tar det större 

plats än vad det gjorde för några år sedan. Att modevetenskapen etablerades som ämne på 

Stockholms universitet menar hon var av stor vikt för att få samhället att förstå modets 

betydelse.  

 

Det har visat sig under insamlingen av empiri att informanterna anser att politiker i Sverige 

borde ta modebranschen på större allvar. Lindqvist menar att de inte får upp ögonen för 

företag inom denna bransch om de inte uppvisar ekonomiska resultat. Lönnroth säger att om 
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politikerna visat att mode är betydelsefullt hade detta bidragit till att näringslivet hade 

värdesatt branschen.  

 

Vår studie indikerar att politikerna till viss del är ansvariga för modets ställning i Sverige. 

Mode har på senare år utvecklats i näringslivet och utgör nu en viktig del av vår export. Det 

finns modeföretag i topp på den svenska börsen vilket även det befäster branschens vikt. 

Modet tar större plats i kulturen, flera kända designers utvecklar ett mode som utmanar 

betraktaren och placerar Sverige på kulturkartan. Trots att svenskt mode uppenbarligen har 

utvecklats på senare år erhåller fortfarande inte branschen den uppmärksamhet som vi menar 

att den förtjänar från samhället. Genom uppmärksamhet från myndigheter hade branschen 

kunna erhålla ett större erkännande och fått en tydligare position i både näringsliv och kultur. 

 

Köping (2007) skriver att flera av de kreativa näringarna hamnar mellan stolarna i 

diskussionen kring kultur och näringsliv. Dels är de kreativa näringarna konsumentinriktade 

och har ett vinstsyfte och dels handlar de om upplevelser. Vilket gör att de hamnar i en 

gråzon. Lönnroth anser att mode precis som de andra kreativa näringarna står med en fot i 

näringslivet och en fot i konsten. Hon ser dock inte modet som unikt utan menar att flera av 

de kreativa näringarna trillar mellan stolarna. Modet är precis som dessa anser hon. I vår 

studie menar vi dock att modet har en något unik position bland de kreativa näringarna. Detta 

då ingen av de andra kreativa näringarna kan verka över ett så brett intervall i gråzonen 

mellan konst och kommers som modet gör.  

 

Utifrån vår studie har vi funnit att de som har en mer traditionell syn på mode såsom 

Lindqvist och Stjerna tenderar att placera modet närmre kommersen än konsten. Detta medan 

personer som har större erfarenhet av branschen och de kreativa näringarna överlag, som 

Lönnroth och Åkerlund Gebeyehu ser mode som en självklar del av både näringslivet och 

konsten. Som Johansson (2005) skriver begränsas människor av sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Vi anser att så är fallet även här, då informanterna beroende på sin bakgrund och 

erfarenhet ser på modet annorlunda.  

 

Lindqvist menar att mode enbart är kommersiellt och att inga delar av detta går att se som 

konst. Vilket beror just på att verksamheten har ett ekonomiskt syfte och att modeskapare inte 

lever på bidrag som till exempel bildkonstnärer gör. Hon menar att då modeskaparen måste 

anpassa sig till vad som är kommersiellt gångbart blir modebranschen för Lindqvist mer en 
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kreativ bransch än en konstnärlig. Hon har en mer traditionell syn och anser att det som 

räknas till konst är bland annat bildkonstnärer eller klassisk musik.  

 

Denna inställning kan kopplas till föreställningarna kring fin- och populärkultur. Stenström 

(2002) skriver att de uppfattningar som finns kring detta påverkar hur konst och företagande 

definieras. Enligt detta upplevs företagandet som massproducerat och kommersialiserat och 

något som kan påverka konsten negativt. Syftet med konsten är inte att generera pengar utan 

istället att bidra med social kritik. Vi menar dock att även mode kan uppfylla kriterier för att 

räknas till konst. Ett exempel på detta är Hussein Chalayans visningar som Svendsen (2006) 

skriver om i teoriavsnittet.  

 

Lindgren (2005) skriver att det i dagens samhälle är svårt att avgöra vad som är fin- 

respektive populärkultur. Detta då gränserna i kulturen börjar suddas ut. Vi menar att 

modebranschen är ett bra exempel på att gränsen mellan fin- och populärkultur inte längre är 

lika lätt att definiera. En anledning är dess speciella position mellan konst och kommers. Vi 

kan se paralleller mellan begreppen konst respektive kommers och finkultur respektive 

populärkultur. Där kommersen kopplas ihop med populärkulturen och konsten med 

finkulturen.  

 

Åkerlund Gebeyehu säger att det finns olika typer av mode och det är svårt att säga att mode 

är antingen det ena eller det andra. Hon menar att mode står på flera ben och vissa 

modeskapare är mer kommersiella och andra mer konstnärliga. Där de kommersiella räknas 

till näringslivet och de konstnärliga blir en del av kulturen. Hon jämför modet med 

bildkonsten och menar att det både finns ”hötorgsmode” och mer ”fint” mode. Även Stjerna 

instämmer i att modebranschen är bred och kan spela över ett stort område.  

 

Att mode kan ses som en form av konsthantverk är något som nästan alla informanter 

instämmer i. Detta stämmer överrens med den ursprungliga bilden av klädskapandet som 

hantverk som Svendsen (2006) skriver om. Lönnroth gör dock en mindre skillnad mellan 

mode som konst och mode som konsthantverk. Hon menar att det mode som ställs ut på 

museum och inte är till för att bäras räknas mer åt det konstnärliga hållet. Medan det mode 

som hon har i garderoben mer ses som konsthantverk.  
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5.2 Vad kan konst och kommers inom modebranschen lära sig av 
varandra? 

Under insamlingen av vår empiri har vi diskuterat kring huruvida ekonomiska och 

konstnärliga faktorer kan samverka inom den unika placering som modet innehar. I samråd 

med våra informanter har vi även resonerat kring vad de två disciplinerna kan lära sig av 

varandra med fokus på modebranschen.  

 

Bilton (2007) skriver att det finns en uppfattning om att kreativa människor måste skyddas 

från ekonomiska faktorer då de har en negativ inverkan på den kreativa miljön. Detta är något 

som Lindqvist talar om då hon säger att konstnären kan mista sin originalitet om de fokuserar 

för mycket på ekonomiska faktorer. Ett ekonomiskt tänkesätt är dock ofrånkomligt inom 

modebranschen säger hon. Stjerna anser kreativitet är viktigt så länge det finns något sätt för 

idéerna att nå ut. Hedén & McAndrew (2005) skriver att det inte räcker med ett kreativt 

tankesätt för att få igenom en idé utan även handlingskraft krävs.  

 

Det finns etablerade föreställningar som säger att kreativitet och företagande ska skiljas åt 

framhåller Bilton (2007). Att ekonomiska värderingar förstör kreativitetens leksamhet och att 

den rationalitet som förknippas med företagandet skadar det kreativa skapandet. Stjerna anser 

att om konstnären är för inriktad på att sälja försvinner kreativiteten i skapandet men det krävs 

ett ekonomiskt förhållningssätt för att kunna gå sin egen väg. Åkerlund Gebeyehu menar att 

det ekonomiska gör att kreativiteten hämmas men det är inte ekonomin isig som är bekymret 

utan att kreatören måste fokusera på något annat än sitt skapande. Stenström (2002) skriver att 

konstens enskilda och privata världar har börjat öppna sig samtidigt som företag och vår 

vardag präglas av mer estetiska uttryck. Hon tar upp mode som exempel för att visa att 

estetiktänk blir vanligare i företag idag, detta då det fokuseras på vad kläderna signalerar 

istället för dess funktion. Genom att ta del av empiri och teori har det framkommit att konst 

och företag måste samverka inom modebranschen. Det räcker inte enbart att ha antingen ett 

kreativt eller ekonomiskt förhållningssätt. Vissa av våra informanter anser att ett problem med 

den ekonomiska aspekten är att originaliteten och kreativiteten kan försvinna från skapandet.  

Stenström (2002) skriver att företagen uppfattas vara romantiska och kreativa, det som 

tidigare var synonymt med uppfattningarna om konsten. Vilket beror på att företag idag till 

större del baseras på upplevelser och underhållning.  
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Lindqvist anser att det finns förutfattade meningar kring vad som är accepterat att vara kreativ 

inom. Till exempel är det accepterat att vara kreativ inom konstvärlden men inte inom den 

administrativa världen. Bilton (2007) skriver att kreativitet inte bara används inom de kreativa 

näringarna utan tillämpas inom andra yrken där det inte lika uppenbart. Åkerlund Gebeyehu 

framhåller att kreativitet är starkt relaterat till konstnärliga yrken men även en lokalvårdare 

kan vara kreativ i form av att komma med nya intressanta lösningar. Lönnroth anser att 

kreatörer borde användas mer i andra yrken eftersom de har en otrolig 

problemlösningsförmåga och ser saker på andra sätt. Johansson (2005) skriver att inom alla 

discipliner finns det kreativitet och denna genereras när dessa kombineras på nya sätt. Det har 

visat sig att kreativitet inte längre är enbart förknippat med konstnärliga yrken. Förekomsten 

av kreativitet kan även finnas där det är mindre uppenbart som bland annat i kommersen.          

 

Gullander et al. (2005) skriver att efter modeutbildningen är det många designers som 

bestämmer sig för att starta eget. Trots att det ges utrymme för företagsekonomiska ämnen i 

utbildningen saknar ändå flertalet elever denna insikt när de ger sig ut i arbetslivet. Algotson 

menar att kunskaper inom ekonomi behövs för att kunna överleva i en hård bransch som 

modebranschen. Lönnroth anser att de kunskaper eleverna erhållit inte är tillräckliga utan för 

att klara sig hade de behövt mer insikter inom bland annat marknadsföring och försäljning. 

Lewenhaupt är av en annan åsikt då hon anser att det inte behövs mer ekonomi i 

utbildningarna då intresset för dessa ämnen är svaga inom modeutbildningen. Detta är något 

som Gullander et al. (2005) beskriver, de framhåller att en orsak till bristerna inom 

företagsekonomi är att viljan att lära sig ämnet saknas. Lewenhaupt menar att även om 

studenterna får lära sig företagande i teorin är denna kunskap ändå inte tillämpbar i praktiken 

när de väl ska starta eget. Rollof (2002) skriver att det kreativa tänkandet kan hämmas av den 

utbildning och de erfarenheter en person har. Lindqvist är av samma åsikt då hon säger att 

tankeförmågan begränsas och kreativiteten minskar ju mer man läser på universitet. 

Människor har en uppfattning om hur världen ser ut beroende på den utbildning de har säger 

Lindqvist. Hon anser att människor är överspecialiserade då fokus bara läggs på ett ämne, 

istället borde vi erhålla bredare kunskap inom flera områden. Åkerlund Gebeyehu är av en 

annan åsikt och säger att ett sätt att skapa spjutspetskompetenser är att varje person gör det 

denne är bäst på. Hon säger att det är bättre att dela upp det skapande arbetet och det 

ekonomiska. 
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Det måste finnas en balans mellan det ekonomiska och det kreativa för att modeskaparen ska 

kunna ha kvar sitt unika formspråk och samtidigt få ut klädesplaggen på marknaden anser 

Lönnroth. Lindqvist menar för att konstnärliga idéer ska kunna realiseras måste det finnas 

ekonomiska kunskaper. Ett skäl till varför konst och företagande behöver varandra är att de 

har olika egenskaper som kompletterar varandra. Algotson anser att det finns mycket som 

konst och företagandet kan lära sig av varandra. Hon menar att det finns en spänning mellan 

dem och denna kan leda till ett intressant utbyte. Johansson (2005) skriver att i 

skärningspunkten mellan olika discipliner uppstår nya innovativa idéer.  

 

Lönnroth framhåller att en kombination av konst och företagande är viktig. Hon har en 

bakgrund som företagsekonom och har lärt sig att tänka mer kreativt ju mer involverad inom 

modebranschen hon blivit. Säby anser att för att kunna driva ett företag måste modeskaparen 

både ha delar av konst och företagande. Åkerlund Gebeyehu anser att konst och företagande 

inte hör ihop och menar att modeskapare inte blir mer kreativa designmässigt om de blir bättre 

på ekonomi. Hon talar om att det måste finnas en lyhördhet mellan konst och företagande och 

för att komma någonstans i modebranschen krävs det en förståelse för varandra. Lewenhaupt 

talar också om en lyhördhet mellan konst och företagande och anser om detta fungerar kan 

disciplinerna lära sig mycket av varandra.  

 

Vi kan se av ovanstående resonemang att flera av våra informanter för fram att det måste 

finnas en balans mellan konst och företagande. Teorin hävdar att det kan uppstå nya 

innovativa idéer när olika disciplinerna möts. Det har också visat sig att många anser att 

kunskaper inom ekonomi behövs för att få ut klädesplaggen på marknaden. Detta är något 

som i vissa fall saknas praktisk inom modeutbildningarna men även intressemässigt hos 

eleverna. Det har framkommit att det är en balansgång mellan att behålla sitt uttryck och 

samtidigt kunna sälja som krävs. Vissa informanter är skeptiska till att lyfta in ekonomiska 

kunskaper då detta kan leda till en minskning av det kreativa uttrycket. Den utbildningen en 

person besitter kan även bidra till mindre kreativitet. Dock har det visat sig att en samverkan 

och en lyhördhet mellan konst och kommers behövs för att överleva inom modebranschen.   
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5.3 Vad är det som gör att visst mode ses som konstnärligt och annat 
som kommersiellt? 

En annan fråga som väcktes när vi förde en diskussion kring modets betydelse var vilka 

faktorer som våra informanter anser gör modet mer konstnärligt och vilka som gör det mer 

kommersiellt.  

 

Då Svendsen (2006) menar att konst idag kan vara vad som helst anser han att frågan kring 

mode istället bör vara om det är god eller relevant konst. Vi anser att detta är ett intressant 

synsätt och menar att modet i flera fall uppfyller de kriterier som konst besitter. Med 

modeskapare som Sandra Backlund, Bea Szenfeldt och Helena Hörstedth menar vi att 

modebranschen har gett ett bidrag till den svenska kulturen. Detta samtidigt som företag som 

Acne, Filippa K och Odd Molly har förgyllt den svenska kommersen. Detta visar på att modet 

både kan vara konstnärligt och kommersiellt.  

 

Algotson anser att visst mode går mer åt det konstnärliga hållet. Hon menar att det 

konstnärliga modet som haute couture, hjälper till att utveckla det mer vardagliga 

kommersiella modet framåt. Detta genom att inspirera och ge upphov till billigare kopior, 

vilket även Svendsen (2006) instämmer i. Vidare anser Algotson att det mode som tillhör 

upplevelseindustrin är kommersiellt, men hon framhåller att det även är viktigt att kunna se 

mode som ett konstnärligt uttryck. Åkerlund Gebeyehu anser att mode som ses som konst 

oftast är haute couture och att detta innefattar en stor hantverksskicklighet. Både Åkerlund 

Gebeyehu och Lewenhaupt anser att det ska vara producerat för hand, vilket Hedén & 

McAndrew (2005) skriver att haute couture är.  

 

Lönnroth menar att det mode som ställs ut på museum och inte är till för att bäras mer räknas 

åt det konstnärliga hållet. Medan det mode som hon har i garderoben mer ses som en typ av 

konsthantverk. Svendsen (2006) skriver att ett kriterium för att ett föremål ska ses som konst 

eller inte är huruvida det är ändamålsriktigt. Om föremålet inte kan brukas uppfyller det ett 

kriterium för att tolkas som konst menar han. Detta sammanfaller med flera av de informanter 

som är av åsikten att om mode inte går att bära är det mer åt det konstnärliga hållet.  

 

Säby ser inte sig själv som en konstnär, då hon menar att hon skapar kläder som är till för att 

bäras och användas. Om hon däremot skulle göra plagg med syftet att enbart ställa ut skulle 
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hon se detta som konst. Liksom Stjerna anser hon att om det är konst eller inte delvis beror på 

sammanhanget. Det vill säga utställningar och visningar är de konkreta platser där modet 

tydligast uppfattas som konst. Konst har ett symbolvärde skriver Svendsen (2006). Detta kan 

spegla av sig på modet om detta placeras i ett konstnärligt sammanhang. Vilket kan vara en 

anledning till att modet vill skapa sig en ställning i konsten. Stjerna menar att konsten kan 

inspirera modet och genom det konstnärliga kan ett mer unikt uttryck skapas i 

modesammanhanget.    

 

Lönnroth anser att det som gör mode till konst utöver hantverket är ett unikt formspråk. 

Vikten av det unika formspråket anser även Lindqvist och Stjerna är av stor vikt. Stjerna 

menar att det är originaliteten som gör att något kan ses som konst. Därför anser hon att mode 

som massproduceras inte kan räknas hit. Denna inställning kan kopplas till föreställningarna 

kring fin- och populärkultur. Stenström (2002) skriver att de uppfattningar som finns kring 

detta menar hon påverkar hur konst och företagande upplevs. Enligt detta upplevs 

företagandet som massproducerat och kommersialiserat och något som kan skada konsten. 

Syftet med konsten är inte att generera pengar utan istället att bidra med social kritik. Trots 

dessa föreställningar finns det mycket mode vars syfte inte enbart att sälja massproducerade 

produkter. I introduktionen tar vi upp bland annat modeskapare som Sandra Backlund, som 

genom sitt särskilda uttryck skapar en reaktion hos betraktaren. Lindqvist menar att det unika 

uttrycket som modeskaparen besitter blir en del av skaparens kapital. Svendsen (2006) skriver 

att mode har ett kulturellt kapital som förstärker det ekonomiska. Han menar vidare att modet 

genom att samverka med konsten tonar ner de ekonomiska aspekterna som modet ändå 

innehar. Detta anser vi är en anledning till att modet vill uppfattas som mer konstnärligt. 

Genom konsten tonas de kommersiella delarna ner och modet erhåller mer trovärdighet i 

branschen.  

 

Lindqvist anser att allt mode är kommersiellt då modeskaparen lever på sin försäljning och 

inte på bidrag som konstnärer gör. Hon ser följaktligen inte mode som konst, då hon menar att 

modeskaparen har ett ekonomiskt motiv bakom skapandet. Hon har en något mer traditionell 

syn på konst och menar att det hon främst anser är konst är bildkonst och liknande. Detta kan 

hänga ihop med den gamla föreställningen att mode ses som en del av populärkulturen som 

Lindgren (2005) skriver om. 
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5.4 Hur påverkas de konstnärliga aspekterna av en anpassning till vad 

som är kommersiellt gångbart och hur påverkas det kommersiellt 
gångbara de konstnärliga aspekterna? 

Svendsen (2006) anser att vi lever i ett konsumtionssamhälle och konsumerar bland annat 

kläder för att uttrycka vår identitet. Att modeskapare måste anpassa sig till marknaden är 

något som både Algotson och Lewenhaupt för fram. Lewenhaupt menar att det är en ren 

överlevnadsstrategi för att kunna livnära sig inom branschen. Algotson säger att försäljningen 

av det som modeskaparen satt samman inte är negativ, särskilt inte när det gäller kläder. Som 

Johansson (2007) skriver: 

 

”Om ingen köper det man designat så har man inte skapat något. Mode är det först när det 

bärs av många människor”   

 Johansson 2007:74 

 

Att finna balansen mellan kreativitet och ekonomi är grunden för ett lyckat modemärke säger 

Lönnroth. Modeskapares arbete präglas av ett ständigt övervägande mellan personligt 

konstnärligt uttryck och kommers. Hon anser att modeskapare måste laborera med sitt uttryck, 

trender och material samtidigt som de måste sammankoppla detta med vad som är 

kommersiellt gångbart för att lyckas. Det är detta som är utmaningen med yrket menar hon. 

Åkerlund Gebeyehu anser som Lönnroth att modeskapare måste väga mellan sitt uttryck och 

det som marknaden efterfrågar. Stjerna anser att det är svårt att behålla sitt unika uttryck och 

samtidigt sälja mycket. Hon menar att med ökad försäljning mister uttrycket sin exklusivitet i 

form av originalitet. Detta kan främst kopplas till det inom modebranschen som kan ses som 

konst, där originalitet är viktigt. Masskonsumtion kan följaktligen ses som en faktor som 

bidrar till att modet upplevs som kommersiellt. Detta är något som flera av våra informanter 

instämmer i.  

 

Säby som själv arbetar som modeskapare anser inte att hon är kommersiell, då hon undviker 

att följa trender. Istället för att följa dessa skapar Säby kläder som tycks om och som har kvar 

hennes personliga uttryck. Lewenhaupt (2004) skriver det är mindre vanligt att modeskapare 

skapar kläder på grund av efterfrågan, detta sker istället för eget syfte eller för att 

tillfredsställa andra. Säby undviker trender för att gardera sig mot att designen blir uttjatad. 

Trots detta är hon väl medveten om att kläderna som skapas måste säljas för att verksamheten 



 5. Analys 
  

   47 

ska gå runt. Svendsen (2006) skriver att mode är något som konsumenten ständigt vill 

inhandla. Han framhåller att detta beror på att produkterna förlorar sitt unika värde efter en 

tid. Säbys sätt att svara på detta blir följaktligen att undvika anpassning till trender, hon 

önskar skapa mode som inte går ur tiden lika snabbt som övrigt mode.  

 

Gullander et al. (2005) skriver att det finns ett visst motstånd inom de kreativa branscherna 

mot att bli kommersiell. Författarna menar att vissa kreatörer känner att de säljer ut sig genom 

att anpassa sig till marknaden. Gullander et al. (2005) tar upp den personliga och konstnärliga 

integriteten som en faktor till rädslan för kommersialisering. Både Lönnroth och Åkerlund 

Gebeyehu menar att mycket inom modebranschen är kopplat till ”cred” som de uttrycker det. 

Det finns åsikter att trovärdighet i sitt skapande är viktigare än de ekonomiska aspekterna. 

 

Lönnroth säger att det är få branscher som är så högfärdiga som modebranschen. Hon 

framhåller att det inom flera kreativa branscher ses som skamligt att vara kommersiell. Att det 

är skamligt att vara kommersiell är dock något som håller på att förändras i takt med att fler 

framgångsrika modeskapare föregår med gott exempel, menar Lönnroth. I nuläget har Sverige 

flera framgångsrika modeföretag som är kommersiella men ändå har ett visst mått av 

trovärdighet. Detta gör dem till förebilder och visar att det inte behöver vara skamligt att vara 

kommersiell. Som vi nämnde i föregående fråga, kan konsten även bidra till att modet får en 

bättre status i branschen och de kommersiella aspekterna tonas därigenom ner.  

 

Inom modebranschen är konkurrensen hård, detta gör att modeskapare måste kämpa för att 

klara sig. Ett sätt för dessa att sticka ut ur mängden kan vara att utveckla ett positionerat 

varumärke skriver Vilks (2007). Vikten av varumärken inom modebranschen har ökat. Som 

Nittve (2002) skriver har varumärkesbegreppet etablerats i designervärlden och fler och fler 

modeskapare arbetar med ett personligt varumärke. Modeskaparen Säby menar att hon arbetar 

utifrån ett varumärkestänk när hon skapar sina kollektioner. Det hon tydligt vill förmedla utåt 

och knyta till sitt märke är hög kvalitet i både material och produktion. Något som hon 

indirekt förmedlar är sin syn på miljö, hon vill skapa kläder som håller länge. Säby ser 

modeskaparen som en person som kan bana väg för miljötänk vilket blir en del av hennes 

offentliga identitet som Nittve (2002) benämner det. Båda dessa medvetna och mindre 

medvetna värderingar blir en del hennes varumärke.  
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Åkerlund Gebeyehu menar att konsumenter är fixerade vid varumärken och vad de står för. 

Som Brytting (2002) säger vill dagens konsumenter konsumera de varumärken som kan 

förmedla den personliga profil som de efterfrågar. Lindqvist anser att ett varumärke är viktigt 

för att det unika i designen gör att konsumenten är beredd att betala mer för produkten.  

5.5 Vad innebär modebranschens unika position för modebranschen och 
hur skiljer branschen sig ifrån de övriga kreativa näringarna? 

Modets unika position ger modeskaparen möjlighet att befinna sig över ett brett spektrum av 

positioner mellan de två kunskapsområdena konst och kommers. Modeskaparen har ett val då 

denne genom sin kollektion kan differentiera sig på marknaden anser Lindqvist. 

Kollektionerna kan vara uppdelade så en del är mer konstnärlig och en annan är mindre 

konstnärlig, vilket gör kollektionen unik och attraktiv hos konsumenterna menar hon. Detta är 

något som Nielsén & Sjöstedt (2008) instämmer i då de menar att modeskapare kan arbeta 

med olika uttryck och på så sätt tilltala olika marknader.  

 

Utifrån detta anser vi att möjligheterna att verka på en bred marknad är stora inom 

modebranschen. Modeskaparen kan lokalisera en målgrupp i ett väldigt brett spektrum. 

Resonemanget förstärks av flera av våra informanter. Åkerlund Gebeyehu säger att mode kan 

vara både kommersiellt och konstnärligt, hon jämför det med bildkonsten och liknar det vid 

”hötorgskonst” respektive ”konst från de finare gallerierna”. Detta kan även kopplas samman 

med synen på fin- och populärkultur som Lindgren (2005) skriver om. Det vill säga att mode 

beroende på vad det är kan tillhöra båda delar av kulturen.  

 

Vi anser dock att modet kan inta fler och mer differentierade positioner än övriga kreativa 

näringar på skalan mellan konst och kommers. Detta då det hela tiden måste förändras för att 

anpassa sig till den snabba utveckling som råder inom branschen. Kawamura (2007) 

förstärker detta genom att framhålla att modets mest betydelsefulla kännetecken är dess 

förmåga att ständigt förändras. Hesmondhalgh (2002) skriver att inom modeindustrin kan 

något vara omodernt i ena sekunden och modernt i nästa. Detta ser vi som en utmaning för 

modeskaparen.  

 

Vi anser att modebranschen har en unik position gentemot de övriga kreativa näringarna då 

den uttrycker en människas identitet. Lewenhaupt (2004) skriver att mode kommunicerar till 

omvärlden vilka vi är och hur vi önskar att bli uppfattade. Detta instämmer även Åkerlund 
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Gebeyehu i och tilläger att kläder fungerar som en uniform för hur vi vill uppfattas och bli 

uppfattade. Vi anser att vissa av de övriga kreativa näringarna även har denna funktion. Dock 

menar vi att modet är den mest uppenbara identitetsbäraren och kläder är något vi bär varje 

dag, därför skiljer modebranschen sig från de övriga.  
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6. Slutsatser 
Huruvida mode är en del av konst eller kommers är en komplex fråga. Vi har utforskat den 

gråzon som modet befinner sig i och funnit att dess position är skiftande. I vår studie har vi 

även identifierat ett antal lärdomar som modebranschen besitter som vi menar att andra 

kreativa näringar kan inspireras av.  

6.1 Åter i gränslandet mellan konst och kommers 

Vi hävdar med underlag av vår empiri och teoretiska bakgrund att mode har en unik position 

bland de kreativa näringarna. Vår studie visar på att det inte går att se mode som antingen 

konst eller kommers utan det kan befinna sig på olika platser samtidigt i det spelrum som 

finns mellan disciplinerna. Vart det placeras in beror på vilket typ av mode det är samt det 

bakomliggande syftet med skapandet.  

 

Det finns tydliga exempel på mode som strävar åt det mer konstnärliga hållet och mode som 

är mer kommersiellt. Detta visar sig i motsatserna att mode både ställs ut på museer och är en 

del av vårt näringsliv, som vi beskrivit tidigare. Med modeskapare som Sandra Backlund, Bea 

Szenfeldt och Helena Hörstedth menar vi att modebranschen har gett ett betydelsefullt bidrag 

till den svenska kulturen. Detta samtidigt som företag som Acne, Filippa K och Odd Molly 

har stärkt den svenska kommersen. Genom denna utveckling menar vi att modet borde erhålla 

mer uppmärksamhet i samhället. Politiker borde trycka mer på branschens vikt då den besitter 

flera möjligheter i både vidare utveckling av kultur och kommers.   

 

Vi har funnit att mode hamnar på olika platser på skalan mellan konst och kommers beroende 

på personen som får frågan. Vi menar att människor utifrån sina personliga erfarenheter, 

utbildning och sociala kontexter tenderar att placera modet olika. Så är fallet även hos våra 

informanter. De som har en större erfarenhet inom den traditionella konsten såsom till 

exempel bildkonst har svårare att se mode som ett rent konstuttryck. Detta då modet har ett 

ekonomiskt bakomliggande syfte och ett konsumentinriktat perspektiv. De informanter som 

däremot har arbetat mer inom upplevelseindustrin och med mode som bransch har lättare att 

se att visst mode faktiskt är konst.  

 

Genom vår studie har vi identifierat olika egenskaper som kan vara av betydande faktorer för 

att bestämma modets plats i gråzonen mellan konst och kommers. Den första egenskapen som 
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vi har identifierat är att plagget inte går att bära vilket gör att det uppfattas som mer 

konstnärligt. Det vill säga modet är inte tillverkat med syftet att användas utan ska istället 

tolkas och beskådas. Det mer konstnärliga modet tenderar inte heller att tillverkas i 

massupplagor utan i små begränsade kollektioner vilket leder till att modekreationerna 

behåller sin originalitet. Dessa kreationer exponeras på utställningar, visningar och andra mer 

traditionellt konstnärliga sammanhang. Skapandet har ofta ett bakomliggande syfte att berätta 

något, vilket är karaktäristiskt för konsten. Denna del av modet kan uppfattas som en del av 

kulturen.  

 

För att mode ska upplevas som kommersiellt är massproduktion en viktig faktor. De 

kommersiella kreationerna uttrycker inte ett framträdande unikt uttryck utan kan uppskattas 

av många. Denna del av modebranschen räknas mer åt näringslivet där det bakomliggande 

ekonomiska syftet är viktigare än vad modet ska uttrycka eller förmedla till betraktaren. Att 

skapa mode som är mer konstnärligt inriktat kan tona ner de kommersiella inslagen som visar 

sig i form av ekonomiska bakomliggande syften med verksamheten. Detta kan ge att modet 

ses som mindre kommersiellt och erhåller större trovärdighet i en hård bransch. 

 

Beroende på vad modeskaparen tillverkar och bakomliggande syfte med detta kan denne finna 

sin egen väg till en marknadsanpassning. Antingen kan modeskaparen hitta en väldigt 

masskonsumerande målgrupp där konsumtion står i centrum. Här producerar modeskaparen 

sina alster i massor och tilltalar en stor del av marknaden. Om modeskapare istället har 

inställningen att det de skapar är konst kan de inta denna ställning mot marknaden. Detta blir 

då istället att producera färre verk med en unik särprägel och på så sätt erhålla en mindre 

målgrupp men som är beredd att betala något mer. 

 

Modebranschen möts ständigt av ett avvägande mellan det konstnärliga, personliga uttrycket 

och en anpassning till vad som är kommersiellt gångbart. Att behålla sitt uttryck och samtidigt 

anpassa sig till det som efterfrågas kan vara svårt. Vår studie visar att det handlar om att ge 

och ta mellan sitt skapande och det som passar marknaden. Balansen mellan konst och 

kommers behövs. Detta då både handlingskraft och ekonomiska kunskaper är viktiga för att 

konstnärliga idéer ska nå ut till allmänheten. När olika discipliner samverkar och kombineras 

på olika sätt kan det leda till kreativitet och nya innovativa idéer. Kreativitet som verktyg kan 

även appliceras i andra yrken då det besitter en inneboende problemlösningsförmåga.  
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Det har visat sig att det finns uppfattningar om att kreatören kan mista sin unikhet och sin 

kreativitet från skapandet om de lägger för mycket fokus på ekonomiska faktorer. Trots detta 

har det uppenbarats att modeskaparen behöver ett ekonomiskt förhållningssätt för att kunna 

överleva inom branschen då den präglas av hård konkurrens. Inom modebranschen finns det 

brister inom företagsekonomi, vilket kan bero både på utbildningens utformning samt på 

elevernas bristande intresse. I vilket fall anser vi att modeskapare kräver en insikt inom dessa 

områden då de annars kommer att möta svårigheter då de ger sig ut i arbetslivet. 

6.2 Lärdomar av modebranschens placering  

Under vår studie har vi uppmärksammat en del egenskaper som skiljer modebranschen från de 

övriga kreativa näringarna. Dessa attribut kan inspirera övriga kreativa näringar och bidra 

med lärdomar utifrån modet, vi presenterar dessa här nedan i punktform. 

 

• Mode besitter en unik anpassningsförmåga till marknaden. Detta då de kan välja att 

befinna sig i ett stort intervall mellan konst och kommers och anpassa målgruppen 

utifrån detta. Samma modeföretag kan till exempel ha olika kollektioner, där vissa är 

mer konstnärliga och andra mer kommersiella. Detta gör dessa företag väldigt breda i 

sin nisch, och kan följaktligen vara både kommersiella och konstnärliga samtidigt. 

Även övriga kreativa näringar skulle kunna finna dessa.  

 

• Då mode definieras av ständig förändring, måste branschen hela tiden förnyas och 

utvecklas. Detta anser vi är en faktor som gör att arbetet inom modebranschen blir 

spännande, utmanande och inspirerande för individen. Förmågan att ständigt se framåt 

är något som även andra kreativa branscher kan inspireras av.  

 

• Mode följer de trender som finns i samhället och avspeglar det senaste. Detta gör att 

de söker inspiration från både närliggande och avlägsna discipliner och genom detta 

hitta nya banbrytande vägar att gå. De har på senare år tagit ett steg in i konstvärlden, 

bara framtiden kan sia kring vart de hittar inspiration härnäst.   

6.3 Framtidsvision för Sveriges mode 

Avsikten med vår uppsats har inte varit att bidra med ny teori eller skapa färdiga modeller 

kring vårt ämne. Vi har istället försökt att utveckla en förståelse för modets placering i 

gränslandet mellan konst och kommers. Förhoppningsvis har detta även kunnat bidra med 
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värdefulla insikter som andra kreativa näringar kan dra lärdom av. Avslutningsvis skulle vi 

vilja sia lite kring modebranschens framtid och ge en inblick i hur vi anser att modet kan 

komma att utvecklas.  

 

Vi hoppas att mode som bransch fortsätter att växa och förvåna oss både i näringslivet och i 

kulturen. Vi vill se fler innovativa kreatörer som Sandra Backlund, som vi berättat om i 

introduktionen, på den svenska marknaden. Dessa kreatörer kan bidra till ett berikande av 

Sveriges kulturliv och därigenom skapa en diskussion kring modebranschens position i 

konsten. Till exempel borde det mer konstnärliga modet få ses som en ren konstform och 

därigenom även ta del av de kulturbidrag som erbjuds övrig kulturyttring. Vi hoppas även att 

modebranschen behåller och utvecklar sin position i kommersen. Att fler nyexaminerade 

modeskapare ges möjlighet att visa sin design och bli framgångsrika såväl nationellt som 

internationellt.  

 

Att mode erhåller högre status i Sverige är något annat vi hoppas på. Det vill säga att större 

vikt läggs vid mode och att det ses som en seriös del av både konst och kommers. Detta kan 

ske med hjälp av ett ökat intresse och uppmärksamhet från politiker. Genom ett större 

erkännande skulle modebranschen kunna erhålla den ställning de förtjänar, både som kultur 

och som kommers.  

 

Under studiens gång har en del nya frågor uppstått kring modebranschen och dess position. 

En aspekt som hade varit intressant att studera vidare är hur politiker och myndigheter 

tenderar att begränsa/utveckla modebranschen. Det vill säga hur stor roll politiker har kring 

modebranschen och de andra kreativa näringarnas utveckling. Det hade även varit intressant 

att göra en mer ingående och jämförande studie kring hur modets position skiljer sig från de 

övriga kreativa näringarna.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 

• Hur definierar du:  
   -Modebranschen? 
    (Var skulle du placera mode, konst, kultur, finkultur och/eller populärkultur)  
  
• Hur skulle du definiera modeskaprens roll i dagens samhälle? 

    
• Vad ser du som kommersiellt inom modebranschen? 

 
• Vad är det som gör att visst mode ses som konst och annan inte? 

 
• Hur tror du modeskaparen ser på att bli på kommersiell?  

- Har modeskapare en viss attityd med att försvara sin integritet för sitt personliga 
uttryck?                       
- Anpassa sig till marknaden eller låta marknaden anpassa sig till kreatören? 
- Kan man vara kommersiell och samtidigt ha kvar sitt unika uttryck?  
- Hur viktigt är det med ett erkännande från konstvärlden? 

 
• Vad tror du saknas inom de konstnärliga utbildningarna? Finns det ett gap i 

kunskap mellan företagande och konst? 
 

• Hur definierar du kreativitet?  
 
• Hur tror du att det kreativa tänkandet och det ekonomiska kan samverka? 

- Kan det ekonomiska synsättet göra att kreativiteten försvinner? 
 

•   Vad kan de två disciplinerna konst och företagande lära sig av varandra? 
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