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Sammanfattning 
Titel: Fashion fades, style is eternal – En studie om fast fashion, trender & 

konsumentpåverkan 

Författare: Anisa Alekic & Alexandra Hjelte 

Handledare: Leif Rytting 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. Detaljhandel & Service Management, 

Linnéuniversitetet, VT 2014.  

 

Syfte & forskningsfråga: 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för utvecklingen av dagens 

modemarknad och fenomenet “fast fashion” genom att analysera och undersöka trenders 

uppkomst, hur trender anammas av konsumenter samt konsumenters inverkan på 

modebranschen. Uppsatsens forskningsfråga formulerades med uppsatsens syfte i 

åtanke och frågan blev följande: Vad är karaktäristiskt för dagens modemarknad och 

vilken betydelse har konceptet “fast fashion” för marknadens utveckling? 

 

Metod 

Vår uppsats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod då vi önskade att få en djupare 

förståelse kring det valda forskningsämnet. Vidare kom uppsatsen att få en abduktiv 

karaktär då vi haft ett växelspel mellan vald teori och empiri. För att vidare få en 

bredare syn på forskningsområdet valde vi att variera oss i vårt urval av respondenter 

och intervjuade därför 7 respondenter med olika positioner inom modebranschen.  

 

Slutsatser 

I uppsatsens analys har vi kunnat se ett mönster där vår valda teori i stor utsträckning 

stämmer överens med vår empiriska insamling. I vår studie framkom det även att 

trender är både komplexa och svåra att specificera samt att de både kan pågå under en 

kortare samt längre tid. Vidare visade det sig att konsumenter idag har en stor påverkan 

på modebranschen, där de mångt och mycket kan ses som trendsättare. Fast fashion är 

ett koncept som har bidragit till snabba trendväxlingar på marknaden och via vår studie 

framkom det att konsumenters syn på fast fashion har förändrats, och att de numera 

önskar ett lugnare tempo.  

 

Nyckelord: Trender, mode, fast fashion, snabbt mode, konsumentpåverkan 
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Abstract 
The purpose of this study has been to create a deeper understanding of the development 

of today's fashion market and the phenomenon of "fast fashion" by analyzing and 

investigating the genesis of trends, how trends are adopted by consumers and consumers 

impact on the fashion industry. In relation to the purpose we have chosen the following 

research question: What is characteristic of the current fashion market and what impact 

does the concept of "fast fashion" have on the development of the market?  

 

Our study is based on a qualitative research methodology, as we wanted to get a deeper 

understanding of the chosen research topic. Furthermore, the study came to get an 

abductive character by interacting between selected theoretical and empirical data. To 

get a broader view on the field of research, we chose to vary our selection of 

respondents and therefore interviewed seven respondents with different positions in the 

fashion industry.  

 

This papers analysis shows that our theoretical foundation is largely consistent with our 

chosen empirical collection. Our study also emerged that trends are both complex, hard 

to specify and can last for either a short or a long time. Further the study also revealed 

that today’s consumers have a big impact on the fashion industry, and are often seen as 

trendsetters. Fast fashion is a concept that have contributed to rapid trend shifts on the 

market and our study shows that consumers point of view on fast fashion has changed, 

to nowadays desire a slower pace. 

 

  

Keywords: Trends, fashion, fast fashion, consumer impact 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenterar vi det forskningsområde som uppsatsen 

fokuserar på.  En kort diskussion kring begreppet mode och dess innebörd mynnar ut 

i en problemdiskussion kring nutida klädesproduktion, trender och 

konsumentbeteenden. Vidare uppmärksammas begreppet “fast fashion” som är ett 

centralt ämne i denna uppsats. 
 

 
1.1 Bakgrund 
Mode och trender är två begrepp som ofta återkommer inom den globala 

klädindustrin. Ibland ses orden som synonymer till varandra men det finns en viss 

skillnad i deras innebörd. Salomon & Rabolt (2007) anser att mode ofta är resultatet 

av att kombinera produkter med aktuella trender och stilar. Enligt Levy & Weitz 

(2012) anses mode vara en produkt eller en typ av livsstil som tilltalar samhället vid 

en given tidpunkt och plats. Kawamura (2007) hävdar istället att begreppet mode är 

svårdefinierat då innebörden av ordet varierar och har varierat under flera 

århundraden för att passa rådande sedvänjor under historiens gång. Fredriksson 

(2012) menar att mode öppnar upp för både reflektioner och funderingar samt att 

mode varken kan vara tidlöst eller likställas med kvalitet. Kawamura (2007) hävdar 

att mode i stort sätt omfattar kläder, stilar och yttre utseende. Författaren menar 

vidare att det är viktigt att förstå skillnaden mellan mode och kläder för att begripa 

innebörden av mode som koncept. Kawamura (2007) menar att den stora skillnaden 

mellan begreppen är att kläder måste genomgå en process innan det kan bli ett mode. 

Vidare menar författaren att det är meningslöst att definiera ett specifikt klädesplagg 

som mode då det är en symbolisk produkt som inte har ett innehåll i sig själv. 
 

Trender å sin sida kan enligt Salomon & Rabolt (2007) ses som olika tidsaktuella 

inriktningar inom mode där det som är populärt en säsong inte nödvändigtvis är 

populärt kommande säsong. Exempelvis kan det en säsong vara trendigt med 

metalliska nyanser medan neonnyanser kan vara mer trendigt nästa säsong. Hedén & 

McAndrew (2005) hävdar dock att trender har en livslängd på allt ifrån något år upp 

till tiotals år men att det är de enskilda plaggen som är färskvaror och som ofta bara 

håller en säsong. Författarna menar vidare att produkter knappt hinner landa i butik 

innan de har blivit omoderna igen.  
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Enligt Christopher, Lowson & Peck (2004) präglas klädindustrin av korta livscyklar 

och en hög andel impulsshopping, detta till följd av att modet kontinuerligt förändras 

för varje år samt säsong. Exempelvis kan ett par jeans kännas omoderna om bredden 

på byxbenen inte är en aktuell trend i nutidens modevärld. Klädindustrin är i vår tid, 

enligt Salomon & Rabolt (2007), en ofantlig industri som sysselsätter miljoner av 

människor runt om i världen. Arbetsinsatsen och den tid som läggs ner på 

värdekedjan inom modevärlden är enligt Hedén & McAndrew (2005) enorm. 

Författarna hävdar vidare att modebranschen generellt sett räknar med en tidsprocess 

på ett halvår till ett och ett halvt år från dess att en första produktidé skapats till dess 

att den färdiga produkten finns i butik. Inom den tidsramen har dock inte Hedén & 

McAndrew (2005) räknat in den tid som trendbyråer lägger ner på sina 

trendprognoser och trendanalyser. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Huvudsyftet med kläder är inte längre att tillfredsställa ett fysiologiskt behov utan 

kläder används snarare som ett hjälpmedel till att identifiera sin egen personlighet. 

Enligt Solomon & Rabolt (2007) så talar kläder oftast om vad vi är för personer och 

skapar därför ett första intryck emot omvärlden. Författarna menar vidare att det är 

väldigt svårt att återskapa ett första intryck och kläder anses därför vara den mest 

symboliska produkten av alla som finns. Levy & Weitz (2012) framhåller att genom 

mode kan människor tillfredställa många emotionella och praktiska behov samt 

utveckla sin egen identitet. Solomon & Rabolt (2007) framhäver att det finns 

psykologiska faktorer som hjälper till att förklara varför människor är intresserade av 

mode och kläder. Dessa faktorer inkluderar överensstämmelse, variation, personlig 

kreativitet och attraktion. Exempelvis strävar många konsumenter efter att vara unika 

då de vill vara annorlunda men enligt Solomon & Rabolt (2007) vill de inte vara för 

annorlunda. Detta skulle alltså vara en anledning till att människor söker 

bekvämlighet och bekräftelse i mode och kläder. Idag finns det många olika företag 

på konsumentmarknaden vilket gör att var och en kan hitta kläder som passar ens 

egen stil och preferens. Salomon & Rabolt (2007) hävdar att klädindustrin har en 

större påverkan på dagens konsumenter än tidigare till följd av att omvärlden och 

ekonomin blivit mer global. Hedén & McAndrew (2005) framhåller att de produkter 

som företag idag erbjuder på marknaden måste svara mot konsumenternas 

efterfrågan på produkterna vid den tidpunkt då de erbjuds.  
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Vidare menar författarna att det inte längre går att sälja allt som tillverkas utan att 

företag därför måste rikta in sig på att producera rätt produkter. Vad som anses vara 

rätt produkter enligt Hedén & McAndrew (2005) bestäms av konsumenterna. 

Konsumenter kan, enligt Kawamura (2007), indirekt ses som delaktiga i mode- och 

trendproduktionen till följd av de konsumtionsvanor som konsumenter idag har. 

Barnes & Lea-Greenwood (2006) menar på att även samhällets populärkultur har en 

stor inverkan på hur trender skapas då dagens konsumenter kan hitta inspiration vart 

de än vänder sig, exempelvis genom att kolla på filmer, läsa bloggar och kolla på 

vanliga människor i deras omgivning. Detta ständiga flöde av inspiration gör att nya 

trender uppkommer i snabbare takt än förr i tiden, vilket också medför att en större 

efterfrågan för vissa produkter skapas hos konsumenter. San Martín (2009) 

framhäver dock att designers inom klädindustrin har en stor inverkan på de trender 

som skapas då de oftast är väldigt kreativa vid val av material och mönster. Vidare 

menar författaren att detta oftast leder till att konsumenter får inspiration och fattar 

ett tycke för trenden som uppstår.  

 

Christopher et al. (2004) menar att framgångrika modekedjor inspireras och skapar 

trender på olika sätt. Ett företag kan till exempel använda sig av tidigare prognoser 

av företagsförsäljning och analysera vilka varor som sålt bättre än andra. Ett annat 

företag kanske istället använder sig av trendbyråer för att förutspå framtidens 

sortiment. Lantz (2013) hävdar att de trender som uppstår på marknaden 

sammansvetsar olika intressenter som bland annat inköpare och designers och att 

utan några trender uppstår det en missmatch mellan efterfrågan och utbud. Baker 

(2008) menar dessutom att om ett företag kan utveckla attraktiva trender så finns det 

potential till att det skapas en långsiktig lojalitet mellan en konsument och ett 

klädvarumärke. Barnes & Lea-Greenwood (2006) framhäver att den ökade 

efterfrågan från konsumenter har drivit inköpskontor till annorlunda inköpsmönster 

och att många företag därför har valt att gå från planerade säsongsinköp till att 

ständigt skapa små kollektioner året runt. Vidare framhäver Barnes & Lea-

Greenwood (2006) att inköpsorganisationer tidigare bland annat har varit drivna av 

modemässor och modevisningar, dessa var oftast organiserade kring två säsonger om 

året, vår och höst. Tidigare års försäljningssiffror var också högt prioriterade vid 

planerandet av kommande kollektioner.  
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Produktionen inom klädindustrin har blivit snabbare de senaste åren och det blir allt 

vanligare att fler branscher tillämpar en strategi kallad “fast fashion” i sina 

organisationer. Även om begreppet är allmänt erkänt inom klädindustrin så finns det 

inte någon enhetlig definition på begreppet. Levy & Weitz (2012) framhäver dock att 

“fast fashion” är en strategisk affärsmodell som företag använder sig av för att skapa 

effektiva leverantörsled och för att minimera produkters ledtider så att de når 

marknaden fortare. Genom att tillämpa kortare ledtider i sin produktion kan företag 

med “fast fashion” arbeta snabbare på att ta fram nya kollektioner på ett mer effektivt 

sätt. Kortare ledtider innebär enligt Christopher et al. (2004) att bland annat en 

produkts design, tillverkning och transport kortas ner från ibland flera månader till 

enbart några veckor. Levy & Weitz (2012) menar att de företag som anammat ”fast 

fashion” introducerar nya produkter två till tre gånger i veckan jämfört med mer 

traditionella företag som introducerar nya produkter 10-12 gånger per år. Genom att 

ständigt uppdatera produktsortimentet menar Byun & Sternquist (2008) att 

produkterna får en kortare förnyelsecykel och att ett företags omsättningshastighet 

blir högre.  

 

Levy & Weitz (2012) menar att tack vare det ständiga nyhetsflödet så utvecklar 

kunder ett ”köp nu” – beteende då kunderna vet att butiken har ett nytt sortiment 

inom kort. Författarna hävdar vidare att produkterna skapas som en respons på 

konsumenters begär för tillfälliga trender.  Barnes & Lea-Greenwood (2006) menar 

att “fast fashion” är ett fenomen som blir allt vanligare i modeindustrin och att 

fenomenet i många kedjors fall är nyckelingrediensen för framgång. Enligt Levy & 

Weitz (2012)  myntades “fast fashion” av Zara på 1970-talet och konceptet blev 

sedan anammat av företag som exempelvis H&M, Topshop, Forever 21, Mango och 

Gina Tricot. Bruce & Daly (2006) menar att skiftningar i konsumentbeteenden och 

den ökade efterfrågan sätter press på företags befintliga distributionsled. Vidare 

menar författarna att företag som anammat “fast fashion” har gått från att vara 

prisinriktade till att vara mer inriktade på snabb respons på det konsumenterna 

efterfrågar. Konkurrensen på konsumentmarknaden handlar alltså inte längre om hur 

man kan konkurrera med en prisbild utan snarare om vem som först hinner leverera 

de trender som efterfrågas på marknaden enligt Bruce & Daly (2006).  
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Författarna menar vidare att kundens köpprocess är viktig hos de företag som 

använder sig av “fast fashion” och att konsumenter förväntar sig att butikerna 

kontinuerligt får in nya produkter. Mihm (2010) menar att företag som arbetar med 

”fast fashion” snabbare kan besvara konsumenternas efterfrågan på produkter. 

Vidare anser författaren att konceptet ”fast fashion” inte enbart handlar om att ett 

företag är snabba med att applicera nya trender på marknaden, utan att det också 

handlar om att modet kontinuerligt förändras. Gabrielli, Baghi & Codeluppi (2013) 

menar att ”fast fashion” erbjuder konsumenterna ett ständigt flöde av nya 

erbjudanden och produkter, så att de kan handla när de vill och vad de vill. 

Författarna menar därför att kundens roll är en central faktor i ”fast fashion”. 

 

1.3 Problemformulering 
De trender som råder på marknaden brukar oftast inte vara särskilt långvariga och i 

en del fall anses produkter vara trendiga i ett par månader eller till och med ett par 

veckor. Genom att ständigt förnya sina produkter lockar företagen kunderna till 

butikerna med konstanta nyhetsflöden. De kläder som tillverkas på grund av 

konsumenters efterfrågan finns på marknaden här och nu. Bhardwaj & Fairhurst 

(2010) menar att om en kund hittar ett plagg i en butik bör kunden köpa plagget på 

en gång, för i morgon finns det med stor sannolikhet inte kvar. Det har också 

framgått att dagens produkter inom klädindustrin har en kortare livstid på 

konsumentmarknaden än förr i tiden. Den snabba trendväxlingen har en avgörande 

roll i sammanhanget då trender både styr konsumenters inköp men också uppkommer 

till följd av konsumenters efterfrågan. Utifrån vårt inledande kapitel kan vi se att 

modemarknaden har utvecklats de senaste årtionden och utifrån tidigare resonemang 

så undrar vi vilken inverkan ”fast fashion” har haft på utvecklingen, vilket leder oss 

fram till forskningsfrågan; 

 

• Vad är karakteristiskt för dagens modemarknad och vilken betydelse har 

konceptet “fast fashion” för marknadens utveckling? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för utvecklingen av 

dagens modemarknad och fenomenet “fast fashion” genom att analysera och 

undersöka; 

• Trenders uppkomst. 

• Hur trender anammas av konsumenter. 

• Konsumenters inverkan på modebranschen. 

 

1.5 Avgränsningar & förklaringar 
Begreppet mode är som tidigare nämnt ett svårdefinierat begrepp. I den här 

uppsatsen utgår vi från Levy & Weitz (2012) definition, vilket innebär att mode är en 

produkt eller en livsstil som tilltalar samhället vid en given tidpunkt och plats. Mode 

blir då som ett överskådligt begrepp för hur kläder anammas av en större grupp 

människor. När vi använder oss av termen trend menar vi istället en form av 

inriktning inom mode enligt Salomon & Rabolt (2007) definition. En trend anses då 

vara en tidsaktuell inriktning inom mode som oftast är kortvarig. Det finns alltid flera 

trender på marknaden och dessa är i ropet här och nu. De båda begreppen diskuteras 

vidare i respektive teoriavsnitt. 
 

Det finns inte heller någon entydig definition på begreppet “fast fashion” och 

individuella tolkningar kan göras utifrån vilken tidsuppfattning man har på begreppet 

“fast”. Gemensamt för de företag som anammat “fast fashion” är väldigt korta 

produktionsled och där det tar ungefär två till fyra veckor mellan en första skiss tills 

dess att plagget finns till försäljning i butik. Vidare finner vi det svårt att beskriva 

och diskutera “fast fashion” utan att vidröra de förändringar som strategin medfört på 

företags produktionsled. Vi ser den delen som välbehövlig för att få en djupare 

förståelse kring konceptet men vi avser inte att undersöka produktionsleden i den här 

uppsatsen. Vi finner det också svårt att diskutera “fast fashion” utan att nämna vilken 

effekt konceptet får på konkurrensen emellan dessa företag även om det inte är syftet 

med uppsatsen. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den forskningsmetod som använts samt 

redogöra för den empiriinsamling som gjorts i uppsatsens syfte. Vidare diskuteras 

uppsatsens reliabilitet och validitet innan en redogörelse för uppsatsens 

kunskapsprocess tar vid.  

 
2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Enligt Bryman & Bell (2005) finns det två olika forskningsansatser att ta sig an vid 

utförande av en vetenskaplig studie; den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen. 

Andersen (1998) menar att en kvantitativ forskningsmetod handlar om matematiska 

siffror, formler och statistiska analyser. Enligt Bryman & Bell (2005) så bygger den 

kvantitativa forskningsansatsen på hypoteser som enligt Patel & Davidsson (2011) 

har som syfte att prövas i empirin. Författarna framhäver vidare att en tolkning görs 

utifrån empirin om huruvida hypotesen är sann eller falsk. Till skillnad från den 

kvantitativa metoden menar Bryman & Bell (2005) att en kvalitativ forskningsansats 

bidrar till en djupare förståelse om en individs beteende. Även Patel & Davidsson 

(2011) menar att en kvalitativ ansats bör användas när syftet med studien är att tolka 

och förstå individers beteenden och upplevelser. Bryman & Bell (2005) framhäver 

att även tillvägagångssättet för empiriinsamling skiljer sig mellan ansatserna. En 

kvantitativ intervju utgår vanligtvis ifrån enkäter eller gruppintervjuer, där antalet 

respondenter är större och där bland annat kodning för frågor och statistisk data 

förekommer. I en kvalitativ ansats hävdar författarna att intervjuerna är personliga 

och att de vanligtvis sker via personliga möten eller via telefon.  

 

Denna uppsats har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod då syftet i arbetet var att 

skapa en djupare förståelse för konceptet ”fast fashion” och vilken betydelse och 

inverkan konceptet har på dagens konsumenter. Andersen (1998) hävdar att syftet 

med en kvalitativ studie är den primära förståelsen och därför såg vi den kvalitativa 

forskningsmetoden som lämpligast för vår studie. Vidare ansåg vi att en kvalitativ 

ansats kunde hjälpa oss att få ett bredare svar på vår forskningsfråga till följd av att 

vår empiriska data mestadels kom att utgå från intervjuer med personlig karaktär. Vi 

trodde inte att en kvantitativ ansats och exempelvis enkäter skulle kunna ge oss 

samma djupgående förståelse kring konceptet “fast fashion”.  
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Vi ansåg vidare att den kvalitativa forskningsmetoden dessutom var mer flexibel i 

sitt arbetsätt, varav vi ansåg att den passade vår uppsats bättre än en kvantitativ 

metod. Enligt Bryman & Bell (2005) brukar kvalitativa forskare kritiseras för att 

deras undersökningar anses vara alltför subjektiva. Detta argument bygger enligt 

författarna på att den kvalitativa forskaren oftast har en speciell syn på vad som är 

viktigt och av stor betydelse. En kvalitativ undersökning är vanligtvis ostrukturerad 

vilket bidrar till att det därmed finns en stor sannolikhet att viktig information om 

undersökningsprocessen uteblir, vilket kan förhindra andra människors försök till att 

göra om undersökningen. För att minimera detta i vår uppsats har vi noggrant försökt 

redovisa våra valda metoder samt kunskapsprocess, så att det finns tillräcklig och 

utförlig information, om undersökningen skulle göras om vid ett senare tillfälle. 

 

2.2 Forskningsansats 
Patel & Davidson (2011) menar att det finns tre synsätt som en forskare kan arbete 

på vid framtagning av teori och empiri; deduktivt, induktivt eller abduktivt. Bryman 

& Bell (2005) beskriver att det deduktiva synsättet presenterar den vanligaste 

uppfattningen som finns mellan teorier och verklighet. Vidare menar både Patel & 

Davidson (2011) och Bryman & Bell (2005) att de teorier som valts ut i en deduktiv 

ansats används för att grunda hypoteser som vidare empiriskt prövas. Patel & 

Davidson (2011) hävdar att en deduktiv inriktning kan stärka objektiviteten i en 

forskning då materialet redan tagits fram av redan existerande teori. Vidare menar 

författarna att denna metod leder till att processen inte blir förskönad av den enskilde 

forskaren och dennes vinklade uppfattningar. Bryman & Bell (2005) hävdar att den 

andra forskningsansatsen är den induktiva inriktningen. En forskare som arbetar 

induktivt studerar enligt Patel & Davidson (2011) forskningsämnet utan att förse sig 

med redan befintlig teori om ämnet. Istället utgår forskaren från sin egen insamlade 

empiri och formar teorier utifrån den. Bryman & Bell (2005) hävdar att ett induktivt 

synsätt associeras med en kvalitativ ansats och att ett deduktivt synsätt 

sammankopplas till en kvantitativ ansats. Vidare menar författarna att det vanligtvis 

finns ett induktivt anslag i en deduktiv ansats och vice versa. Patel & Davidson 

(2011) påvisar därför att det finns ett tredje synsätt, den abduktiva ansatsen. Enligt 

författarna bygger den abduktiva inriktningen på en sammansättning av det induktiva 

och deduktiva synsättet.  
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Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) framhäver att det abduktiva 

synsättet är ett förhållningssätt som betonar ett starkare växelspel mellan det 

deduktiva och induktiva. Vi har under uppsatsens gång försökt att utgå från det 

induktiva synsättet, inte minst vid våra intervjuer, men dessvärre har vi inte kunnat 

komma ifrån den förförståelse vi sen tidigare besitter som till viss del har format 

arbetets gång. Under tiden vi arbetat med den teoretiska referensramen har också 

arbetet stundtals varit mer inriktad på den deduktiva ansatsen. Samtidigt som vi skrev 

på vårt teoretiska material valde vi att kontakta intervjupersoner som vi ansåg kunde 

vara relevanta för vårt arbete. Sammanställningen från våra intervjuer har vidare 

format uppsatsens slutgiltiga teoretiska referensram, där icke relevant teori har 

plockats bort. Därför anser vi att vår uppsats har ett abduktivt synsätt, där det finns 

en kombination av både induktiva och deduktiva ansatser.  
 

2.3 Informationsinsamling 
Andersen (1998) framhäver att genom olika typer av insamling så skapas en djupare 

förståelse för det problem studien avser att studera. Patel & Davidsson (2011) 

framhäver att den insamlade informationen går att dela upp på två olika sätt; primär – 

och sekundärdata. Primärdata innebär enligt Andersen (1998) att forskaren själv har 

gjort en insamling av data. Booth, Colomb & Williams (2003) framhåller att 

primärdata även kan benämnas som rådata då insamlingen är tillägnad ett specifikt 

syfte. Vidare menar författarna att det är svårt att skriva en vetenskaplig uppsats utan 

primära källor. Sekundärdata är enligt Patel & Davidsson (2011) de resterande källor 

som vanligtvis skapas av andra författare samt tidigare studier. I denna uppsats 

kommer vi att använda oss av både primär – och sekundärdata. 

 
2.3.1 Primärdata 
Bryman & Bell (2005) menar att en kvalitativ forskningsmetod oftast behandlar 

intervjuer och observationer som vidare anses representera den primära 

datainsamlingen. Patton (2002) framhäver att den stora anledningen till varför en 

forskare genomför intervjuer, är för att se saker ur en annan människas perspektiv. 

Vidare menar författaren att vi genomför intervjuer för att förstå oss på andra 

människors mentalitet samt berättelser. Denscombe (2009) menar att den vanligaste 

intervjumetoden som används för semi-strukturerade intervjuer är personliga möten. 

Esaiasson et al. (2012)  menar att denna metod ger en större möjlighet för 

intervjuaren att registrera oväntade svar.  
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Vidare menar författarna att frågor kan leda till uppföljningar där de olika 

respondenternas svar kan leda till ett mönster. Bryman & Bell (2005) framhäver att 

en kvalitativ ansats låter den personliga intervjun röra sig fritt men att forskaren ändå 

önskar att få mer detaljerade svar. Andersen (1998) poängterar att det finns många 

fördelar med en kvalitativ intervju, så som att större och mer omfattade frågor kan 

användas, bristande svarsförmåga kan återgärdas, en högre svarsfrekvens ges och 

oftast mer tillförlitliga svar. Enligt Repstad (2007) bör intervjuaren dock påminna sig 

själv om att personliga intervjuer tenderar att vara för fokuserade på respondentens 

personliga åsikter. Författaren menar att det är en faktor intervjuaren bör ha i åtanke 

när materialet sedan analyseras. Patel & Davidson (2011) hävdar att en kvalitativ 

intervju i stor utsträckning har en låg grad av strukturering, vilket innebär att 

frågorna ställs med utrymme för respondenten att svara med egna ord. 

 

En kvalitativ intervju kan enligt Bryman & Bell (2005) anta två olika former. 

Antingen så görs en ostrukturerad intervju eller en semi-strukturerad intervju. En 

ostrukturerad intervju innebär enligt författarna att forskaren använder sig av lösa 

minnesanteckningar eller ett tema, vilket leder till att respondenten får svara fritt och 

utifrån personliga åsikter. Det kan hända att intervjuaren ställer en följdfråga på de 

svar som anses vara intressanta eller som behöver förtydligas. Denscombe (2009) 

menar att en semi-strukturerad intervju tillåter intervjupersonen att utveckla sina 

egna idéer gällande de ämnen som tas upp. En semi-strukturerad intervju innebär 

enligt Bryman & Bell (2005) att forskaren istället använder sig av en intervjuguide. 

En intervjuguide kan ses som en mall enligt Repstad (2007) och där de 

ämnesrelaterade frågorna inte behöver följas i en slavisk ordning. Esaiasson et al. 

(2012) hävdar att en intervjuguide omfattar frågor som är strukturerade efter olika 

teman där innehållet i varje fråga ska ha en tydlig koppling till uppsatsens 

problemställning. Vidare menar Bryman & Bell (2005) att eftersom frågorna i en 

semi-strukturerad intervju inte behöver komma i en speciell ordning så blir intervjun 

mer flexibel. Vår primära empiri består av kvalitativa intervjuer, då respondenten 

enligt Patel & Davidson (2011) kan ses som en medskapare i samtalet, något vi har 

eftersträvat. Våra intervjuer utformades på ett semi-strukturerat sätt, vilket innebär 

att våra respondenter vägletts genom hela intervjun men att det har funnits utrymme 

för egna tankar och åsikter under samtalet. Till vår hjälp hade vi en intervjuguide 

med frågor som utformats med uppsatsens syfte i åtanke.  
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Enligt Bryman & Bell (2005) är det viktigt att kvalitativa forskare är tydliga när de 

motiverar sitt urval av respondenter. Vidare menar författarna att det ofta kan finnas 

bristfällig information om hur många intervjuer som gjorts samt hur 

intervjupersonerna valdes ut. Repstad (2007) menar att urvalet bör baseras på 

studiens frågeställning och att de aktuella respondenterna bör förse studien med 

viktig och relevant information. Vidare menar författaren att respondenterna bör vara 

så olika varandra som möjligt för att få en mer bred syn på forskningsämnet. 

Författarna hävdar därför att ett strategiskt urval passar sig bra vid kvalitativa 

intervjuer. Vi har i vårt urval varit noga med att hitta respondenter med olika 

befattningar för att få en bredare förståelse om fenomenet som vi vill studera. De 

personer som vi valt att intervjua för vår uppsats arbetar alla på ett eller annat sätt 

inom eller med modeindustrin. Intervjupersonerna som står i centrum för vår primära 

empiri är:  

• Lisa Söderholm. Butikschef för Gina Tricot´s två butiker i Kalmar. Personlig 

intervju, 2014-04-24. 

• Cathrine Olofsson. Ställföreträdande butikschef på Lindex, Hansa City 

Kalmar. Personlig intervju, 2014-04-28. 

• Linda Hedström. Kanslichef för Svensk Handel Stil, ett branschkansli för 

medlemmar i Svensk Handel som arbetar med skor, kläder, textil, accessoarer 

och sport. Telefonintervju, 2014-04-30.  

• Louise Klarsten. VD och trendanalytiker på ColourHouse AB, en trendbyrå 

som erbjuder företag verktyg för designinspiration, färgkommunikation, 

trendanalys och beteendeforskning. Skypeintervju, 2014-05-02. 

• Sofia-Li Molin. Koordinatör och produktionsansvarig på Moderådet, en 

branschorganisation för mode. Sofia-Li är trendanalytiker och ansvarar 

kreativt för Moderådets produktion av tendens- och trendmaterial. 

Mailintervju, 2014-05-02. 

• Eva-Lena Jonsson. Designassistent på Åhléns svenska huvudkontor, jobbar 

på inhouse-konceptet med varumärken som Å och Wera, med allt från 

accessoarer till skor. Telefonintervju, 2014-05-05. 

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

tidningen Runners World, modeskribent på Svenska Dagbladet samt 

författare till boken; Modemanifestet: de stilsmartas handbok. Skypeintervju, 

2014-05-08. 
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2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata enligt Bryman & Bell (2005) är data som sammanställts av tidigare 

forskare och som använts för andra syften än det primära. Patel & Davidsson (2011) 

förklarar att sekundärdata kan vara dokument, texter och rapporter. Booth et al. 

(2003) understryker att en studie med sekundära källor måste förhålla sig källkritisk, 

vilket bland annat innebär att bedöma de sekundära källorna som trovärdiga eller ej. 

Patel & Davidsson (2011) betonar att det även tydligt ska framgå vem som säger vad 

i studien för att det inte ska bli några missförstånd. Vidare anser författarna att man 

inte enbart ska välja ut material som stödjer ens egna idéer då det kan skapa en 

felaktig bild av den fakta som framställs i studien. Bryman & Bell (2005) anser att 

det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av sekundärdata. De 

fördelar författarna tar upp är att forskaren sparar på både tid och pengar, att empirin 

är av hög kvalitet samt att sekundära källor ger forskaren mer tid till analys av 

empirin. De nackdelar som finns är bland annat att forskaren inte är bekant med 

materialet, datamängden kan vara komplex och att forskaren inte heller har någon 

kontroll över mängden data. Den här uppsatsens sekundära empiri har samlats in via 

böcker och vetenskapliga artiklar. De böcker som vi använt oss av fanns tillgängliga 

på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar och i Växjö. De vetenskapliga artiklar som 

använts i uppsatsen är hämtade från databaser som exempelvis Ebrary och Business 

Source Premier. Under insamlandet av den sekundära empirin så har vi förhållit oss 

källkritiska mot de böcker och artiklar som varit relevanta. Därför har vi också varit 

noga med att använda oss av flera sekundära källor som antingen håller med eller 

motsäger sig varandra och den valda teorin, detta för att skapa ett djup till vår 

teoretiska referensram. 

 

2.4 Reliabilitet & validitet 
Två centrala begrepp inom forskning är validitet och reliabilitet. Patel & Davidson 

(2011) samt Bryman & Bell (2005) framhåller att validitet innebär att vi i en 

undersökning måste veta att det vi undersöker är det vi från början avsåg att 

undersöka. Denscombe (2009) hävdar att validiteten i ett arbete reflekterar om 

forskningsdatan är verklig, trovärdig och täcker de uppsatta frågorna. 
Validitetsbegreppet innehåller enligt Andersen (1998) två mindre begrepp, som är 

giltighet och relevans. Vidare menar författaren att giltighet talar om för oss om det 

finns någon tydlig koppling mellan den teorietiska referensramen och den empiriska 

insamlingen.  
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Relevans talar istället om hur relevant den teorietiska och empiriska basen är för 

problemformuleringen. Patel & Davidson (2011) framhåller att reliabilitet innebär att 

undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Vidare menar både Patel & Davidson 

(2011) samt Denscombe (2009) att reliabilitet därför även kallas för tillförlitlighet, då 

begreppet går ut på att ta reda på om resultatet som tagits fram i en undersökning är 

så pass pålitligt att det skulle kunna genomföras på nytt och generera i liknande 

resultat. Bryman & Bell (2005) framhåller att dessa begrepp är viktiga kriterier i en 

kvantitativ forskningsmetod men att begreppen måste anpassas för att passa i en 

kvalitativ metod. Författarna framhåller att det i kvalitativa metoder är svårt att frysa 

den sociala miljön, eftersom den är i ständig utveckling och därför blir det också 

svårt att replikera undersökningen. Istället föreslår författarna att begreppen 

trovärdighet och äkthet bör användas. Genom att på ett grundläggande sätt förklara 

och motivera den totala kunskapsprocessen så menar författarna att studiens äkthet 

och trovärdighet ökar. Vidare menar författarna att en studies äkthet ökar i de fall då 

forskaren visat den sociala verkligheten genom flera beskrivningar.  

 

Vi har försökt skapa en trovärdighet och en äkthet för denna studie, genom de 

metodval och redogörelser som vi presenterat i arbetet. Vidare tror vi att det är finns 

en möjlighet för någon annan, att genom vårt metodval, göra en liknande studie. Vi 

har under arbetets gång även valt att bifoga vår intervjuguide till de respondenter 

som önskat att få se den innan en intervju och vi har även med deras samtycke valt 

att spela in intervjuerna. Detta har vi gjort för att vi på ett tydligare sätt ska kunna 

redogöra för respondenternas åsikter, tankar och svar på ett så korrekt och rättvist 

sätt som möjligt. Vår intervjuguide finns även bifogad som bilaga i uppsatsen för att 

skapa en transparens mot läsaren. Vi har vidare försökt att stärka vår uppsats 

ytterligare genom att söka både böcker och vetenskapliga artiklar där fler författare 

har liknande åsikter. På detta sätt anser vi att vårt teoretiska urval kan stödja varandra 

vilket skapar en högre trovärdighet för denna uppsats teoretiska referensram. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 
Det centrala ämnet i uppsatsen är fenomenet “fast fashion”, ett begrepp som 

fortfarande idag är både väldigt svårdefinierad men allt mer aktuellt inom 

klädindustrin. Valet av ämne och inriktning på uppsatsen föll sig naturligt efter en 

lång rad diskussioner och tankar om dagens snabba trendskiftningar.  
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Vi valde ganska snabbt att inrikta oss på modebranschen och då mer specifikt 

klädindustrin, då det är en industri som intresserar oss båda väldigt mycket. 

Uppsatsens forskningsfråga och syfte försökte vi sammanställa någorlunda tidigt i 

processen, detta för att ha en stadig grund att stå på inför exempelvis intervjuer. 

Under uppsatsens gång har dock dessa delar förändras mer än en gång. När vi 

fastställt ett någorlunda klart tema på uppsatsen valde vi att börja leta efter teoretiskt 

material för att stödja vårt valda ämne. Detta gjorde vi genom att söka efter böcker 

och vetenskapliga artiklar om mode, trender, konsumentbeteende och “fast fashion”. 

Samtidigt som vi utforskade vårt insamlade material skrev vi på det inledande 

kapitlet. Bakgrunden höll vi väldigt övergripande, där vi diskuterade ovanstående 

begrepp väldigt generellt, medan vi i problemdiskussion och problemformulering 

började att smala av vårt ämne mer. Vi har under arbetets gång även ändrat på ett par 

delar i bakgrunden och problemdiskussionen. Detta har vi gjort för att få en tydlig 

och röd tråd genom hela uppsatsen.  

 

Vår primära empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer med sju respondenter. 

Sex av våra sju intervjuer har haft personlig karaktär och har antingen gjorts via 

telefon, skype eller personliga möten. Intervjun med Molin på Moderådet har dock 

skett via mail och har därför inte varit lika utförlig som intervjuerna med personlig 

karaktär. Intervjun med Molin har därför fått fungera som en bekräftelse och referens 

till de övriga intervjuerna. Att använda telefon och skype för en del av våra intervjuer 

fann sig naturligt då majoriteten av våra respondenter inte befann sig på studieorten.  

Fördelarna med en telefonintervju är enligt Denscombe (2009) att en telefonintervju 

är billigare, tar mindre tid att genomföra och minskar möjligheten till felkällor. 

Bryman & Bell (2005) framhäver dock att intervjuaren inte kan se respondenten och 

reagera på dennes ansiktsuttryck och rörelser, vilket kan ses som en nackdel. Vi 

önskade att alla våra intervjuer kunde genomföras via personliga möten men vi hade 

tyvärr inte den möjligheten, på grund av bland annat geografiskt avstånd. Vi anser 

dock att våra intervjuer via telefon och skype har bidragit med relevant empiri, 

mycket tack vare vår intervjuguide men också tack vare vårt val av respondenter. 

Uppsatsens ämne fokuserar på konceptet “fast fashion” men för att förstå ämnet 

djupare valde vi att också undersöka mode, trender och kundens köpbeteende. För att 

få möjlighet att bredda synen på dessa aspekter valde vi att kontakta människor som 

på ett eller annat sätt har en koppling till modebranschen.  
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Målet med vårt urval var att skapa en stadig grund för vårt empiriska resultat men 

också att få en variation av åsikter bland respondenterna. Detta gjorde att vi därför 

valde att intervjua personer som vi tror är både för och emot “fast fashion” för att 

vidare bygga på en argumentation i uppsatsens teoretiska och empiriska analys. 

Enligt Esiasson et al. (2012) kan den första kontakten ske via e-mail, brev eller 

telefon. Vidare menar författarna att det tydligt ska framgå vem som ansvarar för 

undersökningen. En första kontakt med respondenterna gjordes via mail och telefon, 

där vi presenterade oss själva och vår tänkta uppsatsidé. Vi har under arbetets gång 

sett det som en fördel att hela tiden ha uppsatsens syfte i åtanke. Detta gjorde att vi 

också valde att använda oss av en intervjuguide vid intervjuerna. Intervjuguiden var 

uppdelad efter vårt syfte och våra huvudrubriker för att inte råka utesluta någon 

relevant information. Frågorna var både ledande och öppna vilket gjorde att 

intervjupersonen hade utrymme att själva reflektera kring ämnet. Vi kunde märka att 

det fanns en tydlig skillnad på kvaliteten på samtalen beroende på vilken respondent 

vi intervjuade. Vidare kunde vi se att de personerna som var mer insatta i 

modebranschen också var dem som hade mer kunskap och information att bidra med. 

Dessa respondenter pratade väldigt frekvent om ämnet vi presenterade och kunde 

därför enkelt ta sig an att själva styra samtalet. Efter våra intervjuer har vi direkt valt 

att transkribera då vi haft intervjuerna färska i minnet. Transkriberingen medförde 

också att vi lättare har kunnat jämföra respondenternas svar sinsemellan, samt att det 

också gav oss en lättare överblick över de delar som kom att bli aktuella för 

analyskapitlet.  

 

Sohlberg & Sohlberg (2013) hävdar att alla forskare, oberoende av forskning, 

förhåller sig till text och material som vidare ska både bearbetas och analyseras. 

Författarna menar att bearbetningar av texter och material samt sociala och kulturella 

traditioner ibland kan vara komplicerade och svåra att tolka. Repstad (2007) menar 

att insamlad data inte kan tala för sig själv och därför måste tolkas. Vidare framhåller 

författaren att det ofta betyder att man kopplar datan till ett teoretiskt sammanhang. I 

vårt analyskapitel har såväl den valda teorin samt empirin analyserats och vi har 

försökt lyfta fram de likheter och oenigheter som våra respondenter delgivit oss, samt 

gjort en koppling till den teoretiska referensramen. I det sista kapitlet, 

slutdiskussionen, lyfte vi fram de tendenser vi kunnat se utifrån analysen samt 

besvarar uppsatsens problemformulering och syften.  
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Detta görs utifrån analyskapitlet men diskussionen färgas också av våra egna 

tolkningar, vilket gör att vi som författare kan ses som ett viktigt verktyg för våra 

slutgiltiga formuleringar. 

 

2.6 Etik 
Andersen (1998) samt Booth et al. (2003) menar att en forskare behöver ta hänsyn 

till ett par etiska regler vid en undersökning. Informationskravet samt 

samtyckeskravet, innebär enligt författarna att forskaren ska informera de berörda 

respondenterna om studiens syfte samt att respondenterna därmed också har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan i studien. Som tidigare nämnt i 

kunskapsprocessen så gjorde vi en första kontakt via telefon och mail till våra 

tilltänkta respondenter, där vi presenterade vårt syfte och vår uppsatsidé. Därefter har 

respondenterna själva fått bestämma över sin medverkan. De tilltänkta respondenter 

som tackat ja till medverkan har fått styra över intervjuernas tillvägagångssätt och 

tidpunkt. Vidare har vi också kollat med våra respondenter huruvida det varit okej 

eller inte att spela in intervjuerna. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, 

innebär enligt Andersen (1998) & Patel & Davidsson (2011) att uppgifter om alla 

respondenter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt dem. 

Dessutom ska alla insamlade uppgifter endast användas för det aktuella 

forskningsändamålet. De uppgifter som samlats in för denna uppsats syfte samt de 

personuppgifter vi tagit del av har förvarats på ett säkert sätt och de inspelningar som 

gjorts har raderats efter transkribering. Vi informerade också våra respondenter om 

att det som sägs i intervjuerna endast kommer att användas i vår uppsats. 

Sammanfattningsvis anser vi att dessa fyra krav har tillgodosetts och uppfyllts i vår 

studie. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som anses vara relevanta för 

uppsatsens forskningsfråga och syfte. Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre 

huvudrubriker där vi inledningsvis presenterar begreppet mode. Därefter beskriver 

vi trender och sista rubriken i detta kapitel behandlar konsumenter. Genom 

respektive delar kommer vi att lyfta begreppet fast fashion för att tydligare redogöra 

teoriernas sammankoppling till varandra. Avslutningsvis sammanfattar vi den 

teoretiska referensramen samt redogör för hur den tillämpas i vårt analyskapitel. 

 
3.1 Mode 
3.1.1 Vad är mode? 
Enligt San Martín (2009) kan man se begreppet mode ur flera perspektiv; historiskt, 

psykologiskt, ekonomiskt och kulturellt, vilket medför att mode ofta är både ett 

svårdefinierat och komplicerat begrepp. Författaren menar därmed att själva 

innebörden av begreppet mode varierar emellan de olika perspektiven och att modet 

varje år drastiskt förändrar samhället vi lever i. Holmberg (2008) instämmer och 

framhåller att mode är i en konstant förändringsprocess. Enligt Hedén & McAndrew 

(2005) är föränderlighet ett karaktärsdrag för mode då det ständiga skiftandet i 

trender är utmärkande för modets innebörd. Levy & Weitz (2012) definierar mode 

som en produkt eller ett beteende som tillfälligt anammats av en större grupp 

människor eftersom produkten eller beteendet anses vara socialt accepterat för den 

aktuella tiden och platsen. Vidare menar författarna att mode gör att människor kan 

tillfredställa många emotionella och praktiska behov så som att utveckla sin identitet, 

förändra sitt utseende, förbättra sin självbild samt göra intryck på medmänniskor. 

Fredriksson (2012) hävdar att mode är en social konstruktion som tillåter människor 

att härma, imitera och experimentera med olika stilar och uttryck. Författaren menar 

även att mode är något fascinerande och att ett karaktäristiskt drag för begreppet är 

att skapa en attraktion runt omkring sig. Mode är enligt Christopher et al. (2004) en 

bred term som vanligtvis omfattar en produkt eller en marknad där ett stilelement 

dominerar och att denna stil sannolikt blir kortvarig.  
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Modekalendern under 1980-talet var enligt Bhardwaj & Fairhurst (2010) främst 

baserad på tygutställningar, modevisningar och mässor med det grundläggande 

mönstret för vår/sommar och höst/vinter som normalt resulterade i säsongsintervall 

på ett år. Författarna framhäver dock att mot början av 1990-talet började 

återförsäljare fokusera på att utöka sitt sortiment genom uppdaterade produkter och 

genom att snabbare svara på de nya modetrender som upptäcktes på marknaden. 

Bhardwaj & Fairhurst (2010) menar vidare att företag började lägga till fler faser till 

de befintliga säsongerna i modekalendern för att öka mångfalden av kläderna på 

marknaden. Förändringarna i antalet faser/säsonger uppstod delvis på förändringar i 

konsumenternas livsstil och dels från behovet att tillgodose konsumenternas 

efterfrågan på mer trendriktiga kläder. De nya faserna var till en början 3 – 5 st. och 

enligt författarna satte dessa nya faser en enorm press på leverantörerna som nu var 

tvungna att leverera kläder i mindre partier, med reducerad ledtid och till högre 

modegrad. Enligt Bhardwaj & Fairhurst (2010) så har den förändrade dynamiken i 

modebranschen tvingat återförsäljare att vara mer flexibla i både produkters design 

men också kvalitet. Hedén & McAndrew (2005) anser att modevaror är produkter 

som ofta tar längre tid att utveckla, tillverka och distribuera än vad de har livslängd 

på marknaden. Christopher et al. (2004) hävdar att följande egenskaper numera 

dominerar modemarknaden; 

 

1.  Korta livscykler – Modeprodukter har ofta en kort livscykel och produkterna är 

ofta utformade för att fånga ett ögonblick för den tid och den plats som är aktuell 

för tillfället. Därför blir livscykeln kortare och produkten är högst säljbar ett par 

månader alternativt ett par veckor. 

 

2.   Hög flyktighet - Efterfrågan på modeprodukterna är sällan stabil och efterfrågan 

påverkas av allt från väder och filmer till aktuella popstjärnor. 

 

3.  Låg förutsägbarhet – Till följd av den höga flyktigheten är den totala efterfrågan 

oerhört svår att förutse inför en kommande period. 

 

4.  Många impulsköp – Konsumenters köpbeslut kring modeprodukter tillverkas först 

vid köptillfället och när konsumenterna stimuleras till att köpa produkten skapas 

ett stort behov. 



  
 

19 

Hedén & McAndrew (2005) anser att med en allt kortare livslängd på produkterna är 

det av större vikt att företag kan leverera varor som konsumenterna efterfrågar i just 

det ögonblick som de efterfrågas. Modeprodukter anses därför vara ”just-i-tid-

produkter” och författarna menar vidare att det inte bara är avgörande för 

leverantörernas och detaljisternas lönsamhet att produkterna anländer i rätt tid – de 

ska också leverera rätt produkter. Därför gäller det att, en lång tid i förväg, tro och 

satsa på det kommersiella i modeller, snitt, silhuetter och färger. Eventuella 

felbedömningar av vad som kommer att bli aktuellt i modevärlden inom kort leder 

till reor och prisnedsättningar för modeföretag. Den moderna modemarknaden är 

enligt Hines & Bruce (2007) väldigt splittrad. För att tillfredställa de många olika 

smaker som finns bland konsumenterna kan en säsong därför innefatta en uppsjö av 

olika färger och produkter. Hines & Bruce (2007) definierar en säsong som den 

tidsperiod då vissa modeprodukter säljs, exempelvis vår och höst. Författarna menar 

vidare att en säsongs karaktär har ändrats till följd av konsumenters skiftande 

livsstilar. Säsongsbetonade varor som badkläder såldes exempelvis mellan mars och 

juli förr i tiden, men säljs idag året runt. Författarna hävdar att det skulle vara en 

påföljd för att tillgodose efterfrågan från de personer som åker på solsemester även 

under vinterperioden. Christopher et al. (2004) anser också att modemarknaden är så 

pass konkurrensutsatt att det finns ett ständigt behov av att "uppdatera" 

produktsortiment, vilket innebär att många återförsäljare därför utökar antalet 

säsonger i sitt sortiment. 

 

Lantz (2013) hävdar att utvecklingen för modeindustrin under de senaste decennierna 

har gått mot massmodekedjor och något som kallas för ”snabbt mode” (eng. fast 

fashion). Författaren menar att utvecklingen har bidragit till att massmodekedjor 

kunnat snabba upp processen av både inköp och distributionsbearbetning på ett 

effektivare sätt, vilket har gjort att plaggen anländer till butik mycket snabbare än 

tidigare. Byun & Sternquist (2008) hävdar att det snabbare leveranssättet har fått 

namnet fast fashion och även fast begreppet fast fashion är ett allmänt och erkänt 

begrepp inom modeindustrin så saknas en entydig definition. Byun & Sternquist 

(2008) hävdar att definitionsbristen gör så att fast fashion oftast benämns med 

varumärkesexempel istället, t.ex. H&M & ZARA.  
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Målgruppen för fast fashion är enligt Hines & Bruce (2007) yngre personer runt 16-

24 år och vidare menar författarna att fast fashion oftast lockar tjejer då dessa 

tenderar att köpa kläder oftare samt att de ofta spenderar mer pengar på kläder än 

killar. 

 
3.1.2 Vad är fast fashion? 
Levy & Weitz (2012) anser att fast fashion är en strategisk affärsmodell inom 

detaljhandeln och som genom supply chain management kan introducera fashionabla 

produkter med korta ledtider. Byun & Sternquist (2008) definierar fast fashion som 

en marknadsföringsmetod som företag använder sig av för att snabbt kunna reagera 

på de senaste trenderna. Författarna hävdar vidare att fast fashion konceptet går ut på 

att producera ett medvetet underskott av produkter för att kunna hålla sig 

uppdaterade på trender. Hines & Bruce (2007) framhäver att fast fashion alltid är 

tillgängligt och att det är till för direkt konsumtion. Författarna menar vidare att 

konceptet går ut på att fånga det samtida modet och att det definitivt inte är hållbart. 

Fast fashion är enligt författarna kläder för omedelbart slitage till ett överkomligt 

pris. Levy & Weitz (2012) menar att om företag med fast fashion koncept kan 

producera och leverera en mindre skala kvantiteter kan företagen snabbt reparera 

eventuella felsteg i produktionen. Författarna menar att en effektiviserad 

leveranskedja gör så att företagen inte behöver rea ut ickesäljande produkter lika 

mycket som traditionella butiker. Barnes & Lea – Greenwood (2010) hävdar att fast 

fashion är en strategi som företag anammar för att minska sina kostnader och ledtider 

genom att arbeta effektivare med sin produktion.  

 

Levy & Weitz (2012) menar att fast fashion processen startar genom att företags 

designkontor får en kontinuerlig information från butikschefer runt om i världen. Det 

är enligt författarna inte helt ovanligt att dessa butikschefer dagligen rapporterar om 

vad kunder köper, vad de inte köper och vad de efterfrågar i butik. Levy & Weitz 

(2012) hävdar vidare att när en inköpare till exempel får veta att kunder efterfrågar 

en tröja som redan finns i rosa, i en annan färg så skickas den informationen vidare 

till designteamet. Teamet skapar senare en produktionsprocess för att ta fram tröjor i 

den nya färgen, som senare landar i butik inom en väldigt kort tid. Genom att hålla 

sin produktion i närområden så kan fast fashion företag, enligt Levy & Weitz (2012), 

lyckas leverera nya varor flera gånger i veckan jämfört med det traditionella sättet 

om ett par gånger om året.  
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Bruce & Daly (2006) framhäver att produktionsprocessen för fast fashion konceptet 

har förändrats med åren och att mestadels av textilproduktionen tidigare låg i Kina 

men att det ska ha förändrats idag. Anledningen ska enligt författarna vara att 

leveranstiden i Kina ligger på omkring 22 dagar, vilket har gjort att fast fashion 

företag har varit tvungna att flytta sin produktion närmare sina centrala lager. San 

Martín (2009) menar att det är svårt att hitta en bra textilindustri och att det ibland till 

och med kan ta flera år att finna det man söker. Bruce & Daly (2006) menar att det är 

betydligt mycket billigare att producera sina varor i lågkostnadsländer som Kina och 

delar av Afrika. Författarna hävdar dock att det är svårare att hantera och vidare 

reparera eventuella missförstånd, kontrollfel och skadade varor på ett snabbt sätt om 

produktionen ligger i Asien. Författarna menar att det idag är vanligt att företag med 

fast fashion konceptet producerar sina produkter i Östeuropa, Turkiet och Indien där 

leveranstiden är betydligt kortare och ibland enbart sträcker sig till ett par dagar. 

Enligt Bruce & Daly (2006) gör den förflyttade produktionen så att företag snabbare 

kan massproducera nya produkter och anamma de senaste trenderna på ett produktivt 

sätt.  

 
 
3.1.3 Kläder som modeprodukter 
Lantz (2013) menar att våra klädvanor har förändrats kraftigt under historiens gång 

och att det förr var vanligt att människor tillhörde olika klasser och att kläder då 

användes som ett sätt att uttrycka sin tillhörighet på. Även Holmberg (2008) hävdar 

att det tidigare fanns en skillnad i synen på ett klädplaggs material, form och färg. 

Exempelvis kunde den övre klassen smycka sina kläder på ett annorlunda sätt 

jämfört med vad den lägre klassen hade möjlighet till. Genom att använda sig av små 

medel likt dessa kunde människor redan då urskilja sig från andra människor och 

skapa sin egen identitet med hjälp av kläder. Levy & Weitz (2012) hävdar att genom 

åren har mode kommit att förknippas med specifika livsstilar och roller som 

människor anspelar på. Författarna menar att människor idag bär olika kläder och 

stilar beroende på om de ska till skolan, gå på stan eller gå på en arbetsintervju. 

 

Waddell (2004) framhåller att det idag inom modeindustrin finns tre olika nivåer; 

Haute Couture, Prêt-à-porter och massproduktion. Vidare framhåller författaren att 

dessa nivåer inom branschen egentligen är olika nivåer på produktionen där Haute 

Couture anses vara den högsta nivån.  
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Utmärkande för Haute Couture är den exklusivitet som plaggen omges av samt att 

plaggen ofta är måttsydda utifrån de modeller som ska bära kläderna. Prêt-à-porter är 

enligt Waddell (2004) en kontrast till föregående nivå och kännetecknas av kläder 

som massproducerats men som ändå säljs i särskilda och exklusiva modehus. Den 

sista nivån, massproduktionen, är också den billigaste och den högsta industriella 

metoden som kan producera hundra till tusentals miljoner plagg. Bhardwaj & 

Fairhurst (2010) framhäver att det fram till mitten av 1980-talet var vanligt att 

massproducera kläder, i standardiserande färger, till låga kostnader. Kläderna 

ändrades i stort sett aldrig till följd av de konstruktionsbegränsningar som fanns i 

fabrikerna, även om det fanns exceptionella fall av snabbt föränderliga Haute 

Couture. Vidare menar författarna att modevisningar och modeveckor blev en mer 

allmän företeelse från och med slutet på 1990-talet, dessa hade tidigare enbart varit 

till för branschfolk. Genom denna utveckling spreds fotografier av de senaste 

modevisningarna runt världen och kunde ses i både tidningar och på webben. Enligt 

Bhardwaj & Fairhurst (2010) ledde detta till en avmystifiering av modeprocessen och 

som ett resultat fick modemedvetna konsumenter tillgång till exklusiv design och 

blev därmed också inspirerade av de olika stilarna om visats upp. 

Massproduktionsföretagen blev snabba på att anta de senaste stilarna för att locka 

konsumenter till butikerna och kunde leverera det senaste modet inom ett par veckor.  

 

Hines & Bruce (2007) menar att bilder alltid har varit viktiga inom mode och att 

människors begär för klädstilar drivs av olika visuella format, så som filmer, 

fotografier och personliga möten. Författarna framhäver att den visuella aspekten av 

kläder därför är viktigare än någonsin i dagens samhälle. Då visuella bilder har blivit 

mer kraftfulla med tiden och då internet har gjort att dessa kan spridas över hela 

världen, menar författarna att modekonsumenter har blivit ”konsumenter av illusion”. 

Bhardwaj & Fairhurst (2010) hävdar att konsumentmarknaden är splittrad och att 

konsumtionsmönstret har förändrats med tiden, vilket har gjort att fast fashion blir 

allt viktigare bland konsumenterna. Sull & Turconi (2008) menar också att fast 

fashion är himmelriket för modemedvetna kunder men att konceptet går hårt mot de 

traditionella återförsäljarna som inte står sig i konkurrensen. Snabb trendskiftning har 

gjort att hållbarheten på många plagg har gått från månader till veckor. I extrema fall 

även till ett par dagar. 
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3.2 Trender 
3.2.1 Vad är en trend? 
Ordet trend har enligt Lindkvist (2010) sitt ursprung i det fornnordiska ordet för ”att 

vända” – trendr. Vidare menar författaren att betydelsen och innebörden av 

begreppet trend utökades under 1900-talet till att även innefatta definitioner av 

demografiska rörelser. Attributet ”trendig” föddes efter andra världskriget när 

samhället i allt större mån gick från att vara likriktig till en mer individuell 

differentiering. Lindkvist (2010) menar att användningen av begreppen trend och 

trendig har ökat explosionsartat under de senaste decennierna till följd av att 

konsumenter fått en större tillgång till media och information. Vidare menar 

författaren att det finns tre olika typer av trender; mikrotrender, makrotrender och 

megatrender. Higham (2009) hävdar att de trender som påverkar ett relativt litet antal 

konsumenter är de trender som kan anses vara i mikroformat. Författaren menar 

vidare att mikrotrender är större än modeflugor (eng. fad) men mindre än 

makrotrender. Lindkvist (2010) framhäver att mikrotrender även kallas för 

modetrender och har en varaktighet på mellan ett till fem år. Makrotrender är enligt 

Higham (2009) är de mest kraftfulla trenderna med ett heltäckande trendskifte som 

vanligtvis påverkar ett brett spektrum av branscher och marknader. Lindkvist (2010) 

framhäver att makrotrender har en livslängd på cirka ett till två årtionden och att 

dessa trender innefattar ekonomiska och politiska förändringar. Higham (2009) 

hävdar att makrotrender ofta är en summering av ett antal mikrotrender. Den sista 

trenden är enligt Lindkvist (2010) megatrender som är djupa samhällsförändringar 

och som oftast varar i mer än två decennier. Till sist framhäver författaren att de 

trender som reglerar vad vi klär oss i är mikrotrenderna.  

 

Solomon & Rabolt (2007) menar att det är svårt att veta om en stil är en modefluga 

eller en trend men att det är något som avgörs över tid. Vidare menar författarna att 

det är viktigt att företag kan identifiera trender för att inte fastna i sin 

produkttillverkning genom att tillverka produkter som ingen konsument vill ha. 

Salomon & Rabolt (2007) hävdar vidare att trender bör ses som olika tidsaktuella 

inriktningar inom mode och Lantz (2013) hävdar att trenderna ofta uppstår på grund 

av modemedvetna konsumenter. Higham (2009) framhåller att trender alltid har varit 

ett viktigt inslag på modemarknaden, men att det har blivit allt mer betydelsefullt att 

förstå kundernas syn på trender.  
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Hines & Bruce (2007) hävdar att termen modetrend avser aspekter som utseende och 

sammansättning av modeprodukter, alla relaterade till en viss säsong. Vidare menar 

författarna att modetrender ger konsumenterna insikter om de riktningar som stil och 

färg kommer att ta för framtida modeprodukter. 

 

3.2.2 Trendens livscykel & spridning 
Barnes & Lea – Greenwood (2010) menar att trender består av livscyklar som talar 

om hur länge trenden är aktuell på marknaden och framförallt hos konsumenterna. 

Enligt Levy & Weitz (2012) så anammas nya trender av så kallade ”tidiga 

användare” (eng. early adopters) som sedan sprider trenderna vidare via sociala 

sammanhang. Genom denna spridning menar författarna att trenderna får mer 

uppmärksamhet och att en större tillgänglighet av produkterna skapas i butik. Hur 

lång tid det tar att sprida en ny trend beror bland annat på hur mycket trenden skiljer 

sig från redan befintliga trender. Enligt Hemphill & Suk (2009) måste den nya 

trenden erbjuda konsumenterna något tillräckligt nytt för att få ett riktigt starkt fäste 

på marknaden. Speciellt eftersom den nya trenden och dess produkter ska konkurrera 

med en garderob full av befintliga kläder. Nya trender måste dessutom, enligt Levy 

& Weitz (2012), komma överens med redan existerande normer, värderingar och 

beteenden i samhället och när dessa inte faller i symbios så sjunker både antalet 

anhängare men också trendens framfart på marknaden. Hemphill & Suk (2009) 

förklarar att om en designer, under en säsong, exempelvis producerar ett stort antal 

plagg med en viss typ av mönster så kommer konsumenterna att känna igen detta 

mönster och kopplar det till en trend. Författarna hävdar vidare att när 

konsumenterna sedan hittar liknande mönster i andra butiker och på andra 

konsumenter så har trenden fått ett fäste på marknaden.  

 

Levy & Weitz (2012) hävdar att trender ofta anammas av konsumenter för att de 

skapar en känsla av individualitet. Lantz (2013) framhåller dock att det finns många 

människor som inte har någon aning om vad dem har för stil och då menar 

författaren att det alltid finns ett större utrymme att påverka dessa människor till hur 

man kan klä sig. Levy & Weitz (2012) menar dock att trender måste vara både lätta 

att förstå samt att använda för att konsumenterna ska kunna ta den till sig och sin 

befintliga livsstil. När trenden, enligt Levy & Weitz (2012), når högsta steget av 

social acceptans så uppstår också en mättnad på marknaden.  
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Författarna menar vidare att när nästan alla konsumenter på målmarknaden vet om 

trenden och har bestämt sig för att antingen acceptera eller ignorera trenden så har 

den också blivit tröttsam hos många konsumenter. Levy & Weitz (2012) förklarar 

vidare att eftersom många av konsumenterna redan har adopterat trenden så behövs 

den inte längre för att göra någon unik och individuell, skapandet av nya trender tar 

därmed vid. Enligt författarna så kan nya trender uppkomma från flera olika källor 

och Lantz (2013) anser att bland annat modefotografer, stylister och bloggare öppnar 

upp till nya trender och får dem att variera med tiden. Även Higham (2009) menar att 

kunder har en inverkan på trender och som både kan vara positiv och negativ. Enligt 

Lindkvist (2010) lever vi idag i en tidsålder där människor i högre utsträckning kan 

agera som trendspanare till följd av att det inte längre går att förlita sig på att 

självutnämnda experter. Vidare menar författaren att det enda som krävs för att 

kunna upptäcka och förutse trender är att fråga sig själv vad det är som pågår runt om 

i världen. Lantz (2013) menar att människor idag köper produkter efter sin 

individuella smak och personliga stil istället för att följa rådande trender. Vidare 

menar författaren att konsumenterna oftast inte är medvetna om att de tar till sig en 

trend, utan att de oftast tänker att de enbart köper det de tycker är fint. Lantz (2013) 

framhäver även att människor kan följa trender utifrån klass och status där den 

sociala tillhörigheten är avgörande. Vidare menar författaren att trender vanligtvis 

förknippas med massmode men att det är svårt för en individ att följa en trend 

slaviskt. 

 

3.2.3 Trender & fast fashion 
Enligt Sull & Turconi (2008) har modeindustrin dem senaste årtiondena ändrats 

radikalt till följd av fast fashion konceptet. Författarna framhåller att förr i tiden var 

det de stora och exklusiva modehusen som dominerade marknaden och som 

presenterade sina kollektioner två gånger om året. En designer dikterade sedan vad 

som ansågs vara ”inne” och ”ute” för det följande halvåret och resten av 

modeindustrin följde därefter trenderna. Sull & Turconi (2008) menar att fast fashion 

kedjorna numera har ersatt den traditionella synen på trender och att det numera är 

detaljhandeln som skapar trender som ett svar på de förändringar som uppstår på 

marknaden och i konsumentbeteenden. Hayes & Jones (2006) menar att en hög 

osäkerhet präglar klädindustrin och att denna osäkerhet har gjort det mer eller mindre 

omöjligt att prognostisera korrekta behov.  
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Författarna framhäver vidare att nya tider kräver nya arbetsmetoder för att snabbt 

kunna reagera på externa marknadsförändringar. Enligt Hayes & Jones (2006) är 

hastigheten på marknaden ett kritiskt moment för att uppnå konkurrensfördelar för 

klädföretag, till följd av den korta livscykel som produkterna har. Byun & Sternquist 

(2008) anser att en kortare produktionscykel är en konkurrensfördel som 

klädindustrin bör dra nytta av för att snabbt kunna reagera på skiftande trender. 

Vidare menar författarna att många fast fashion detaljister presenterar nyheter varje 

vecka för att hålla sortimentet uppdaterat och fräscht.  

 

Enligt Byun & Sternquist (2008) har kläder i allra högsta grad ett ”bäst före datum” 

på marknaden. Speciellt de plagg som representerar de senaste trenderna hos fast 

fashion företag har en allt kortare livstid. Vidare menar författarna att de plagg som 

passerat bäst före datumet inte längre kan säljas för att de anses vara mindre 

åtråvärda på marknaden. Vidare menar Byun & Sternquist (2008) att företag som 

anammat fast fashion konceptet har förkortat produkters hållbarhet dramatiskt genom 

att ofta införa nya trender, samtidigt som de fort avlägsnar de plagg som säljer för 

dåligt för att istället göra plats för nya produkter. Higham (2009) menar att nya 

produkter idag presenteras allt oftare, vilket leder till att trender både anammas och 

förkastas av konsumenterna betydligt mycket snabbare än för ett par år sedan. 

Bhardwaj & Fairhurst (2010) framhåller att konsumenterna blir allt mer krävande 

och att fler även blir trendkänsliga, vilket gör att de förväntar sig rätt produkter i rätt 

tid. Barry (2004) hävdar att modekedjorna som anammat fast fashion måste kunna 

upptäcka modetrender med stor kontinuerlighet för att kunna bli framgångsrika på 

marknaden. Barnes & Lea–Greenwood (2010) menar att företag som anammat fast 

fashion bland annat inspireras av modevisningar och modeveckor som oftast anses 

vara trendsättare, men även att kändisar och bloggare har ett stort inflytande på 

företag. Hemphill & Suk (2009) menar att det finns två huvudsakliga typer av fast 

fashion kedjor; de som själva designar och de som kopierar. Författarna menar att de 

företag som själva designar ofta kan utmana de stora modehusen genom att bidra 

med egen innovation. Oftast känns trenderna igen från modeveckorna men företagen 

lyckas ändå skapa ett par differentieringsdetaljer som gör plaggen något mer unika. 

Vidare menar Hemphill & Suk (2009) att de företag som enbart kopierar hotar 

uppkomsten av nya innovationer och gör så att många designers tappar sina 

uttrycksfulla aspekter.  
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Författarna framhåller dock att fast fashion kedjorna som enbart kopierar lyckas 

skapa en gynnsam effekt på själva trendanammandet eftersom de når kunder som 

inte high-end märken gör. Byun & Sternquist (2008) anser också att fast fashion 

företag underlättar trendanammandet av exklusivare mode genom att sälja 

trendriktiga plagg till ett relativt lågt pris. Författarna menar att denna lågprispolitik 

attraherar unga, modemedvetna konsumenter och främjar lusten att köpa flera 

produkter utan att tveka, eftersom priset är så lågt. 

 

3.3 Kunden 
3.3.1 Den mode- och trendmedvetna kunden 
Enligt Barnes (2013) är mode en produkt eller en livsstil som har en kortvarig 

popularitet. Vidare menar författaren att det inte går att använda mode för att 

beskriva det karaktäristiska hos en individ. En person som beskriver sig själv som 

moderiktig måste också vara en person som omfamnar alla aspekter av vad som 

anses vara populärt vid en given tidpunkt. Fredriksson (2012) hänvisar till Veblens 

konsumtionsteori som innebär att mode handlar om att skapa ett behov som kunden 

tidigare inte visste om att den hade. Därför är det viktigt att modet kontinuerligt 

förnyas. Bhardwaj & Fairhurst (2010) menar att information och trender numera rör 

sig runt världen med en enorm hastighet, vilket ger konsumenterna möjlighet att sätta 

sig in i modet på ett annat sätt än innan.  Hines & Bruce (2007) framhäver att 

konsumenter idag har mer kunskap om mode och varumärken än någon gång 

tidigare. Konsumenternas medvetenhet om hur t.ex. kändisar klär sig ökar därmed 

och enligt författarna så driver det också efterfrågan för vissa produkter. Enligt 

Barnes & Lea-Greenwood (2010) är det viktigt att ett klädesplagg som framlyfts i 

media (dvs. de plagg som anses vara trendiga) också lyfts fram i de butiker där 

konsumenterna gör sina inköp. Författarna menar att om ett företag misslyckas med 

detta så når inte trenden hela vägen fram till kunden.  

 

Solomon & Rabolt (2007) framhäver att en modenyhet kan handla om en ny stil, 

design eller utseende för kunden. Författarna menar vidare att modeindustrier under 

varje år erbjuder en allt mer bredare variation av nya stilar som syftar till att ersätta 

förra årets inköp. Barnes (2013) menar att då modet är föränderligt så måste 

återförsäljare vara både flexibla och snabba på att ändra sina kollektioner efter 

konsumenternas efterfrågan.  
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Bruce & Daly (2006) framhäver att modemedvetna konsumenter förväntar sig att det 

hela tiden ska lanseras nya produkter och att modet kontinuerligt ska förändras vad 

gällande trender och klädesplagg. Modets drivkrafter är avgörande när det kommer 

till konsumenters anammande av mode enligt Kawamura (2007). Drivkrafterna 

handlar enligt författaren om att människor vill förändras, efterlikna varandra och 

tillhöra en gruppsamhörighet. Levy & Weitz (2012) hävdar dessutom att 

konsumenter även väljer att anamma mode för att komma över en tristess. 

Författarna menar att människor blir trötta på att alltid använda samma kläder och 

eftersträvar därför förändring i deras livsstil. Genom att köpa nya kläder kan 

konsumenterna tillgodose de skiftande smaker och preferenser som konsumenten har 

under en tid. Levy & Weitz (2012) hävdar vidare att människor använder mode för 

att både utveckla sin egen identitet men också för att skaffa sig acceptans från andra 

människor, dessa faktorer kan dock strida mot varandra. Författarna menar att om en 

konsument väljer att ta på sig något uppseendeväckande och annorlunda så kommer 

personen att få ett erkännande för sin individualitet men riskerar samtidigt att inte bli 

accepterad.  

 

Även Hemphill & Suk (2009) framhäver att konsumenter anammar mode för att röra 

sig i samma riktning som andra människor men att konsumenterna också gärna vill 

särskilja sig från andra individer med hjälp av mode. Författarna hävdar vidare att 

nästan alla konsumenter vill vara en del av modet även om de inte försöker att följa 

det till punkt och pricka. Vidare menar Hemphill & Suk (2009) att modeprodukter 

tenderar att ha både en så kallad trendkomponent samt en eller flera egenskaper som 

skiljer dem från andra modeprodukter. För att uttrycka sin egen individualitet menar 

Hemphill & Suk (2009) att det är värdefullt för konsumenter att ha tillgång till ett 

stort utbud av olika identifierare. Enligt författarna blir då modeprodukter och kläder 

dessa identifierare. Ju fler identifierare som konsumenter får tillgång till desto bättre 

kommuniceras det personliga och individuella hos konsumenten. Solomon & Rabolt 

(2007) menar att ekonomiska möjligheter och social status oftast avgör vilka kläder 

vi bär. Författarna framhäver att social klass är bestående av många variabler där 

bland annat faktorer som familj, bakgrund, utbildning och inkomst spelar stora roller. 

Man talar inte enbart om hur mycket pengar någon har, utan även hur denne 

spenderar dem.  
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Salomon & Rabolt (2007) hävdar att det är svårt att tilldela människor olika 

klasstillhörigheter men att konsumenterna själva brukar klassa sig och därmed också 

konsumerar därefter. Författarna menar att en konsument som klassat sig själv som 

arbetarklass har en annan syn på kläder än vad medelklassen har. Enligt Salomon & 

Rabolt (2007) är en produkt med hög status vanligtvis både dyr och exklusiv. Vidare 

menar författarna att när en trend blir accepterad av majoriteten av befolkningen så 

försvinner också exklusiviteten. Solomon & Rabolt (2007) framhäver dock att 

inkomsten ökar i flera länder vilket också förändrar människors efterfrågan på 

produkter inom dagens masskonsumtion. Hundratalsmiljoner människor på den 

globala marknaden kan köpa produkter med bra kvalitet till lägre priser istället för att 

spendera pengarna på dyra produkter. Författarna framhäver att mode inte längre 

behöver vara en lyx för konsumenterna utan många kan numera vara trendriktiga 

genom att handla i butiker som H&M och Zara. 

 

3.3.2 Konsumentbeteende 
Solomon & Rabolt (2007) menar att människor inte alltid är fullt medvetna om de 

faktorer som driver dem för eller emot en produkt, och att det ofta beror på att 

personen är influerad av de olika värderingar som personen har. Jackson & Shaw 

(2009) framhäver att kunder oftast vet vad de vill köpa, t.ex. en jacka eller en 

klänning, men att de inte alltid vet exakt hur produkten ska se ut. Solomon & Rabolt 

(2007) menar att en kunds motivation till en produkt hänvisar till en process som 

leder människor till att bete sig som de gör. Motivation sker när ett behov hos 

kunden skapas och som senare bör tillfredsställas. Författarna menar vidare att 

företag måste förstå kunders motivation för att förstå varför kunder gör de val 

kunderna gör. Jackson & Shaw (2009) menar att motivation i modesammanhang 

handlar om att konsumenten är driven till att vara moderiktig. Författarna menar 

vidare att shopping som fenomen dessutom har blivit ett behov och en motivation 

hos vissa konsumenter. Det är inte alltid produkterna som driver konsumenterna utan 

själva shoppandet skapar en större tillfredställelse. 

 

En livsstil är enligt Evans, Jamal & Foxall (2008) ett levnadsmönster som visar sig 

genom konsumentens kombination av attityder, intressen och åsikter. Vidare menar 

författarna att genom att studera hur konsumenter tillbringar sin tid och vilka åsikter 

de har om sin omvärld ger en djupare insikt om konsumenters beteende.  
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Jackson & Shaw (2009) menar att kunder i det moderna samhället är mer 

välinformerade om varumärken, produkter och priser och att kunders begär och 

behov därför är under ständig utveckling. Salomon & Rabolt (2007) framhäver att 

människor är betydligt mer fria att välja bland produkter, tjänster och aktiviteter som 

definierar de själva än tidigare. Vidare menar författarna att en människas val av 

varor signalerar vem denne är som person och vilken grupp personen vill associera 

sig själv med. Evans et al. (2008) hävdar att en människas attityd mot produkter 

baseras på inlärningsprocesser, vilket betyder att en individ lär sig att utveckla en 

dragning eller en motvilja mot ett objekt utifrån stimuli. Vidare menar författarna att 

marknadsförare ständigt försöker förändra konsumenters beteenden och attityder 

genom övertygande marknadsföring. Solomon & Rabolt (2007) hävdar att människor 

inte alltid köper produkter på grund av de egenskaper som produkterna innehar utan 

att det snarare handlar om det värde produkterna tillför konsumenten.  

 

Solomon & Rabolt (2007) hävdar vidare att en person kan ha olika typer av 

relationer med en produkt. Produkter kan enligt författarna hjälpa konsumenten att 

definiera en identitet, produkten kan också vara en del av konsumentens vardagliga 

rutin eller framkalla emotionella band av passion och andra starka känslor. Vidare 

menar författarna att uttrycket ”You are what you wear” speglar tron på att en 

människas ägodelar också representerar dennes identitet. En identitet är enligt 

Desmond (2003) något som talar om för oss vilka vi är. Vidare menar författaren att 

identitet är något som existerar i våra hjärnor, vilket också bidrar till att en persons 

konsumtionsbeteende räknas in under identiteten. Jackson & Shaw (2009) hävdar att 

en konsuments självbild och identitet speglar konsumentens motivation, preferenser 

och handlingar. Vidare menar författarna att individer har olika självbilder i olika 

situationer och att kunder tenderar att köpa produkter som stärker deras självbild. 

Solomon & Rabolt (2007) menar att konsumentbeteende (eng. consumer behavior) 

handlar om att en individ eller en grupp människor väljer ut, köper och använder 

produkter för att tillfredsställa sina behov. Vidare menar författarna att 

konsumentbeteendet är en process där konsumenten identifierar ett behov, gör ett 

inköp och sedan avyttrar produkten. Lea-Greenwood (2012) menar att den 

beslutsprocess som en modekonsument går igenom består av följande steg: 

identifiering av behov, sökning efter information, utvärdering av alternativ, köp och 

efter köp.  
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Mcquarrie, Miller & Phillips (2013) framhäver att det finns en ny variation av 

konsumentbeteende som involverar människor online. Författarna menar att kunder 

numera kan kontakta och nå ut till varandra via nätet och påverkar således till 

varandras val av inköp. Författarna tar som ett exempel upp modebloggare som ett 

fenomen som har kommit att få ett starkt inflytande på dagens konsumenter. Enligt 

Solomon & Rabolt (2007) har företag dragit nytta av bloggarnas framväxt och 

företag försöker att följa större bloggare för att anamma deras klädstilar. Fredriksson 

(2012) menar att även sociala medier som Facebook och Twitter används av kunder 

som ett sätt att kommunicera och för nå ut med åsikter till andra konsumenter.  

 

Enligt Lea-Greenwood (2012) så skapas behov och önskemål hos konsumenten av 

olika sinnesintryck. Dessa intryck kan komma från väderförändringar, nya säsonger 

eller att kunden behöver ett nytt plagg till följd av en speciell händelse. När 

konsumenten har identifierat ett behov så menar Lea-Greenwood (2012) att kunden 

börjar söka efter produkten eller trenden via olika källor. Författaren menar att 

konsumenten antingen läser tidskrifter, läser bloggar, pratar med vänner eller besöker 

butiker. Easey (2009) framhäver att när kunden samlat in sin information så väljer 

kunden att antingen gå vidare till köpprocessen eller så anses problemet inte vara 

tillräckligt viktigt och gör därmed inte någon ytterligare handling. Om kunden väljer 

att gå vidare med processen så menar Lea-Greenwood (2012) att konsumenten 

utvärderar de alternativ som kommit upp under föregående steg och att detta kan 

göras online eller i butik. Författaren hävdar vidare att kunden under detta steg 

överväger plaggets värde och om plagget kommer att fungera med det kunden redan 

har i garderoben. Easey (2009) framhäver att när tillräcklig information har samlats 

in av konsumenten och utvärderats så görs ett val. Lea-Greenwood (2012) menar 

dock att kunden under köptillfället kan uppleva negativa känslor men att dessa 

motverkas genom generösa bytes- och återköpsvillkor. För att undvika negativa 

känslor efter ett köp som exempelvis att kunden känner att de har gjort ett misstag 

menar Lea-Greenwood (2012) att kunden vänder sig till sin omvärld för att bekräfta 

att plagget var ett bra och trendigt köp. 

 

3.3.3 Impulsköp 
Gabrielli et al. (2013) hävdar att fast fashion konceptet har påvisat att den 

kontinuerligt kan tillfredställa dagens konsumenter, som inte längre köper något för 

att de behöver det utan för att de istället vill ha produkterna.  
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Vidare menar författarna att konceptet också tillåter människor att göra fler val än 

tidigare och att människor även har råd att göra misstag, då deras val varken kostar 

särskilt mycket eller kräver en större psykologisk investering vid köpbeslut. Levy & 

Weitz (2012) anser att fast fashion konceptet är mest effektivt för de företag som 

riktar sig mot väldigt modemedvetna kunder, då dessa kunder ständigt vill ha en ny 

look och inte samma plagg som omgivningen. Författarna menar vidare att dessa 

konsumenter har en begränsad budget och att de därför föredrar lågpriskedjor. Mihm 

(2010) anser att fast fashion handlar om att konsumenter förväntar sig att hitta 

rimliga priser på produkter och varumärken. Vidare menar författaren att fast fashion 

konsumenter inte köper eller ser varor som en investering, utan snarare sker inköpen 

mer frekvent då ett plagg ofta ses som något tillfälligt och något som ändå ska bytas 

ut inom kort. Enligt Hedén & McAndrew (2005) så har varje individ i västvärlden 

sex till åtta uppsättningar kläder i sin garderob, vilket är mer än tillräckligt för en 

livstid.  
 

Byun & Sternquist (2008) hävdar att företag ständigt skickar signalen ”köp nu, borta 

imorgon” till deras målgrupper och konsumenter. En sådan signal uppmuntrar 

kunderna till en omedelbar gärning. Levy & Weitz (2012) menar att limiterade 

lagersaldon skapar en känsla av bristande tillgänglighet hos konsumenter vilket gör 

att om de inte köper sitt plagg nu så kanske det inte finns kvar nästa gång de besöker 

butiken. Vidare menar författarna att det inte är helt ovanligt att butiker med fast 

fashion konceptet enbart hänger ut en av varje storlek på plaggen för att skapa ett 

”måste ha” - behov hos konsumenterna. När kunder upplever ett plötsligt men 

kraftigt begär efter en produkt så tenderar konsumenten att enligt Evans et al. (2008) 

impulsköpa produkten. Författarna menar vidare att impulsköp är högst oplanerade 

beslut men ett allt mer framträdande drag på marknaden.  

 
3.4 Teoretisk tillämpning 
Vi har nu behandlat de teorier, som vi funnit relevanta för vårt valda ämne, under tre 

huvudrubriker. Det teoretiska urvalet i denna uppsats har baserats på vad vi, utifrån 

en förförståelse, själva har sett som relevanta för vår forskningsfråga samt syften. 

Vidare har teorin ändrats under arbetets gång för att kunna sammankopplas med den 

empiriska data som samlats in från våra intervjuer. En del av våra teorier kommer 

inte att behandlas i analysen men finns ändå representerade i vår teori för att skapa en 

större och djupare förståelse kring vårt ämnesområde.  
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Det teoretiska kapitlet inleddes med en presentation kring begreppet mode, där vi 

också valde att definiera begreppet för att skapa en tydligare bild och struktur på 

arbetet. Vidare presenterade vi även en djupare beskrivning av fenomenet fast 

fashion samt kläder som modeprodukter. Därefter föll det sig naturligt för oss att 

definiera vad trender är, samt presentera trendens livscykel och spridning. Utifrån 

teorin om mode och trender förstod vi att kunder både påverkar och påverkas av de 

tidigare nämnda ämnena, därför valde vi även att skriva om konsumentbeteende i ett 

eget avslutande kapitel. Då konsumentbeteendet innefattar flera olika aspekter valde 

vi att inrikta oss på de aspekter som ansågs relevanta för uppsatsen. Vi inriktade oss 

därför på kundens medvetenhet, behov och beteende vid köp av snabbt mode och 

trender. Vi har under arbetets gång sett ett samband mellan mode, trender, 

konsumentbeteende och fast fashion. Därför har vi valt att först beskriva konceptet 

fast fashion djupgående för att sedan låta ämnet genomsyra den resterande teorin.  

 

Vi fann att det var enkelt att hitta material om mode, trender och konsumenter då det 

finns stora mängder böcker och vetenskapliga artiklar som berör de valda ämnena. 

Det ämne som vi såg som svårdefinierat var fenomenet fast fashion, där en tydlig 

definition på begreppet inte existerar. Några teoretiska böcker som berör konceptet 

fast fashion tillräckligt djupgående finns inte, vilket gjorde att vi blev tvungna att i 

stora drag utgå från vetenskapliga artiklar. Även om det inte finns en enhetlig 

förklaring på ämnet fast fashion, så har alla våra källor haft en samstämmig syn på 

fenomenet. 
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4 Teoretisk & empirisk analys 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt insamlade empiriska material, som 

knyts samman med vår valda teoretiska referensram. Denna sammankoppling ska 

bidra till en djupare förståelse om fenomenet fast fashion och dess koppling till 

trender och konsumenter. Nedan presenteras de centrala intervjupersonerna för vår 

undersökning: 

 

• Lisa Söderholm. Butikschef för Gina Tricot´s två butiker i Kalmar. 

• Cathrine Olofsson. Ställföreträdande butikschef på Lindex, Hansa City 

Kalmar.  

• Linda Hedström. Kanslichef för Svensk Handel Stil. 

• Louise Klarsten. VD och trendanalytiker på ColourHouse AB. 

• Sofia-Li Molin. Koordinatör och produktionsansvarig på Moderådet. 

• Eva-Lena Jonsson. Designassistent på Åhléns svenska huvudkontor. 

• Sofia Hedström. Modechef, journalist och författare. 

 

Rubrikerna i detta kapitel är framtagna och strukturerade utifrån det empiriska 

resultat som framkommit vid våra intervjuer. Nedan presenterar vi våra valda 

rubriker samt en kort beskrivning om vad de olika delarna innehåller.  

 

4.1 Konsumenter påverkar och påverkas behandlar hur konsumenterna förhåller sig 

till pris och kvalitet tack vare fast fashion. Vidare diskuteras huruvida 

konsumenterna är med och påverkar modebranschens utveckling, eller inte.  

 

4.2 Trendens utveckling behandlar vad som kännetecknar en trend, vem/vilka det är 

som skapar en trend samt hur en trend sprids på dagens modemarknad.  
 

4.3 Dagens snabba modemarknad behandlar modets förändringsprocess från förr 

till idag, konceptet fast fashion som ett demokratiskt mode och framtiden för det 

snabba modet.  
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4.1 Konsumenter påverkar och påverkas 
4.1.1 Balansen mellan kvalitet och pris 
Målgruppen för fast fashion skulle enligt Hines & Bruce (2007) vara yngre personer 

mellan 16-24 år. Vidare menar författarna att det snabba modet främst lockar tjejer 

då de tenderar att köpa kläder oftare än killar. I enlighet med författarna menar 

Jonsson att unga tjejer ofta inte har någon stadig inkomst och de därför väljer att 

spendera sina pengar på fast fashion produkter. Jonsson menar att det finns en 

mentalitet hos unga tjejer som gör att de väljer att konsumera väldigt mycket, trots att 

de saknar ekonomin för det. Byun & Sternquist (2008) menar att trendanammandet 

underlättar för konsumenten då trendiga plagg idag kan ha ett relativt lågt pris. 

Vidare hävdar författarna att denna lågprispolitik attraherar unga, modemedvetna 

konsumenter och påverkar dem till att köpa fler produkter än innan, utan att tveka. 

Både L.Hedström & Söderström framhäver dock att det finns många olika människor 

som handlar snabbt mode men att det vanligaste är ungdomar och modeintresserade 

människor som tycker om att kombinera olika stilar. S.Hedström menar att 

konsumenter i andra länder ofta anses vara för gamla för de billiga kedjorna när de 

når en viss ålder. Hon menar att så fungerar det inte Sverige för här ses människor 

aldrig som för gamla för att handla på exempelvis H&M. Klarsten instämmer och 

framhäver att även om fast fashion kanske prioriteras mer i yngre ålder så är 

konceptet och dess produkter något som människor kan ta med sig genom alla 

skeden i livet. Det finns en period i livet enligt Klarsten då man eventuellt gifter sig 

och skaffar barn och där lågprisbutiker som H&M blir aktuella igen. Jonsson är inne 

på samma sak och framhåller att fast fashion är något som alla mer eller mindre 

handlar, men att när det kommer till exempelvis barnfamiljer så prioriteras billigare 

kläder då barnen snabbt växer ur plaggen igen. 

 

Fast fashion handlar enligt Mihm (2010) om att konsumenter förväntar sig att hitta 

rimliga priser på produkter och varumärken. Vidare menar författaren att 

konsumenterna inte ser fast fashion produkter som en investering utan snarare som 

tillfälliga plagg som ändå ska bytas ut inom kort. L.Hedström anser att det snabba 

modet påverkar konsumenternas köpbeslut då det idag är enklare att köpa slit och 

släng kläder än vad det var tidigare. Sull & Turconi (2008) framhäver att snabba 

trendskiftningar bland annat har gjort att många plaggs hållbarhet har minskat med 

tiden. Författarna menar att många plagg idag har en livslängd på ett par veckor, eller 

ett par dagar, jämfört med förr i tiden då plagg hade en livslängd på flera månader.  
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Hines & Bruce (2007) menar att fast fashion kläder inte är hållbara utan till för 

omedelbart slitage till ett överkomligt pris. L.Hedström instämmer och menar att när 

konsumenterna nu tröttnat på ett plagg så slängs det för att konsumenten vill köpa 

något nytt. Olofsson menar att dagens konsumenter har en allt större inkomst idag 

och att de därför skulle ha råd att ständigt köpa nytt. Jonsson framhäver att om du 

köper, hur du köper och hur du sen behandlar plagget efter köp inte är av så stor 

betydelse idag. Solomon & Rabolt (2007) framhäver att mode inte längre behöver ses 

som en lyx för konsumenterna då massmodet har gjort så att fler människor kan vara 

trendriktiga genom att handla i lågprisbutiker. S.Hedström hävdar att människor i 

Sverige är uppfostrade med tankesättet att ”billigt är bra” och att det finns en stor 

skillnad på konsumenter i Sverige jämfört med andra länder. Hon menar att svenska 

konsumenter är uppvuxna med en H&M och IKEA kultur, där vi också tycker att det 

är bra om någonting är billigt. Vidare menar S.Hedström att vi i Sverige värdesätter 

priset före kvalitet och stil, vilket också är någonting som präglar vårt 

konsumtionsbeteende. 

 

Klarsten framhäver att när människor blir äldre så kanske de börjar prioritera mer 

kvalitet framför låga priser och hon menar också att ju äldre vi blir, desto mer lär vi 

oss att vissa plagg fungerar att köpa i ett billigare material på H&M, medan andra 

plagg fungerar bättre i en dyrare kvalitet. Hon menar att om konsumenten utvecklar 

en känsla för kvaliteter så lär den sig också att vara ”streetsmart” och genom det 

kunna para ihop både billiga och dyrare plagg, och kan på så sätt få en väldigt 

ekonomisk garderob. Klarsten framhäver även att dagens produkter består av sämre 

kvalitet och att priserna därför kan pressas. Vidare nämner hon att uttrycket ”you get 

what you paid for” fortfarande är användbart och att det är väldigt konstigt att 

produkterna idag kostar densamma som de gjorde för flera år sedan. Bhardwaj & 

Fairhurst (2010) påtalar att fast fashion konceptet har tvingat företag att hålla en mer 

flexibel nivå på produkters kvalitet och enligt Klarsten skulle kvaliteten på dagens 

modemarknad har försämrats då vi konsumenter vill hålla låga priser men samtidigt 

erhålla en bra kvalitet på våra produkter. 

 

”Så att, å ena sidan vill vi gärna personligen köpa billiga kläder men å 

andra sidan vill vi gärna ha lyxig kvalitet och tänka långsiktigt. Så att vi 

lever lite på dubbla hästar där faktiskt.” (Louise Klarsten, 02-05-14) 
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S.Hedström framhäver att kläder tidigare aldrig varit så billiga som de är idag och 

hon menar att det är en faktor till den överkonsumtion som finns på marknaden. 

Byun & Sternquist (2008) menar att företag ständigt skickar ut signalen ”köp nu, 

borta imorgon” till kunderna och denna signal uppmuntrar konsumenterna till en 

omedelbar handling. Vidare leder detta begär till impulsköp, som enligt Evans et al. 

(2008) är oplanerade beslut. Vidare menar författarna att impulsshoppingen får en 

allt mer framträdande betydelse på marknaden. Olofsson framhäver att konsumenten 

idag inte behöver tänka igenom sina köp lika mycket som förr i tiden vilket triggar 

igång impulshoppandet. Vidare menar Olofsson att impulsköp främst sker för att 

produkterna tar slut och inte kommer som påfyllning igen. Detta är konsumenterna 

medvetna om vilket gör att dem konsumtionshetsar. S.Hedström menar att 

konsumenter idag inte får stora konsekvenser av den typen av konsumtion i sin 

privata ekonomi eftersom att produkterna inte kostar speciellt mycket.  

 
 
4.1.2 Påverkar konsumenten branschen? 
Higham (2009) hävdar att det idag, allt oftare presenteras nya produkter på 

marknaden som vidare leder till att trender både mottas och förkastas av 

konsumenterna i ett annat tempo än innan. Jonsson menar att modet innan 

industrialismen var någonting som nyttjades av en väldigt snäv samhällsklass där de 

människor som hade råd enbart fick ta del av modet. Idag menar Jonsson att modet i 

stor utsträckning härstammar lika mycket från gatan som från dem som skapar 

modet. Därmed skapas en integration mellan oss människor där vi gemensamt har en 

avgörande roll för vad som förekommer på modemarknaden. Fredriksson (2012) 

framhäver att mode ofta handlar om att skapa ett behov som kunden tidigare inte 

visste att den hade och att modet därför måste förnyas med jämn kontinuerlighet. 

Jonsson menar att dagens konsumenter konstant söker nya uppdateringar för att inte 

tråkas ut av modet. Jonsson menar att företag därför måste arbeta med en konstant 

nyhetsvärld där produkter och butiksmiljön kontinuerligt förändras för att ge kunden 

ett nytt intryck vid varje besök. Bruce & Daly (2006) framhäver att modemedvetna 

konsumenter förväntar sig att det hela tiden ska lanseras nya produkter. Klarsten 

uttrycker det som att kunder ständigt söker efter en föränderlighet och att de därmed 

förväntar sig att deras favoritbutik ska vara uppdaterad vid varje nytt besök, oavsett 

om ett tidigare besök gjorts ett par dagar innan. Vidare menar Jonsson att denna 

tristess hos kunderna påverkar företag i allra högsta grad.  
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Jonsson menar att de inte vill att deras kunder ska se samma butik gång på gång 

eftersom det ökar risken för att kunderna inte återkommer med jämna intervaller. 

Jonsson kan därför se att det finns ett samspel på marknaden mellan kund och 

företag. Konsumenterna blir enligt Bhardwaj och Fairhurst (2010) allt mer krävande 

och ibland även trendkänsligare. Författarna menar därmed att konsumenten 

förväntar sig rätt produkter i rätt tid. Söderholm & Olofsson instämmer med detta 

resonemang och hävdar att dagens konsument har högre krav på modebranschen 

jämfört med förr i tiden. Söderholm hävdar dessutom att konsumenten idag, i stora 

drag, redan vet vad denne vill ha för produkter innan denne besöker en butik, något 

som även Jackson & Shaw (2009) belyser. Författarna menar att kunder oftast vet 

vad de vill köpa men att de kanske inte alltid vet exakt hur produkten ska se ut. Finns 

inte produkten kvar så lämnar kunden, enligt Söderholm, butiken och går till nästa, 

något som även Olofsson framhäver. Vidare menar Olofsson att det inte längre finns 

så mycket tid för konsumenterna att ströshoppa vilket skulle bidra till konsumentens 

målmedvetenhet i butik.  

 

Hedén & McAndrew (2005) framhäver att modeprodukter anses vara “just-i-tid-

produkter”. Författarna menar att eftersom produkternas livstid på marknaden har 

minskat så är det av allt större vikt att leverera rätt produkter i rätt tid. Olofsson 

menar att det görs för få kvantiteter och att produkterna därför säljer slut fort. Vidare 

menar hon att eftersom butikerna inte alltid får påfyllning i tid så händer det allt 

oftare att trenden hinner dö ut och kunderna blir därmed besvikna. Olofsson anser att 

denna aspekt är både bra och dålig. Hon menar att det är bra då det skapar en 

efterfrågan för produkterna och att butikerna då har möjlighet att sälja slut på sitt 

lager, men framhäver också att det är dåligt för kunderna som inte alltid hinner 

handla det som de önskar. Enligt Byun & Sternquist (2008) så handlar fast fashion 

om att producera ett medvetet underskott av produkter för att kunna hålla sig 

uppdaterade på rådande trender. L.Hedström instämmer och talar om ”Gina Tricot-

effekten” som går ut på att en ny produkt kommer in i butik varje vecka. Detta är 

någonting som Olofsson hävdar att kunden är väldigt medveten om idag och därmed 

lär sig väldigt snabbt hur ett företag fungerar, vilka plagg som är aktuella och 

framförallt när de anländer i butik. 
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4.1.3 Vilka köpinfluenser påverkas kunden av? 
Solomon & Rabolt (2007) menar att människor inte alltid är fullt medvetna om de 

faktorer som driver dem för eller emot en produkt, och att det ofta beror på att 

personen är influerad av de olika värderingar som personen har. Företag brukar enligt 

L.Hedström & Klarsten söka efter personer att samarbeta med som konsumenterna 

kan relatera till och känna igen sig i. På så sätt kan också företaget och deras 

produkter få en igenkänning hos konsumenterna. L.Hedström tar exempelvis upp 

Lindex nuvarande samarbete och kollektion med skådespelerskan Kate Hudson som 

enligt Olofsson säljer väldigt bra. Lantz (2013) påstår istället att människor idag 

köper produkter utifrån sin individuella smak och personliga stil och därmed inte 

följer de rådande trenderna. Vidare hävdar författaren att många människor inte har 

någon aning om vad dem har för stil och att det därför går att påverka dessa 

människor till hur dem kan klä sig. Söderholm instämmer och menar att företag 

påverkar konsumenten väldigt mycket beroende på hur dem väljer att exponera sina 

varor. Något som även Barnes & Lea-Greenwood (2010) instämmer i och menar 

vidare att det är viktigt att de plagg som lyfts fram i olika mediekanaler också lyfts 

fram i butik för att på så sätt skapa en igenkänning hos konsumenten. Fredriksson 

(2012) framhäver att mode är en social konstruktion som vidare tillåter människor att 

härma, imitera och experimentera med olika stilar och uttryck. Olofsson instämmer 

och menar att kläder idag är ett tillvägagångssätt för en människa att uttrycka sig 

själv på och vidare bli accepterad för.  

 

Hemphill & Suk (2009) menar att konsumenter anammar mode för att antingen röra 

sig i samma riktning som andra människor, eller för att särskilja sig från individer. 

S.Hedström håller med och benämner ordvalet ”Conversesjukan” som enligt henne 

är ett bevis på att otroligt många människor idag är intresserade av samma typ av 

skor. Enligt Levy & Weitz (2012) så använder människor mode för att både utveckla 

sin egen identitet men också för att bli accepterade av andra människor. I 

Skandinavien accepterar konsumenterna enligt S.Hedström vanligtvis mode och 

trender i grupp vilket gör att vi påverkas av varandra hela tiden. Hon framhäver att vi 

är extremt trendmedvetna men att vi inte är individualister, vilket då gör att vi tar till 

oss trender i grupp. Vidare menar S.Hedström att vi vill vara mitt i flocken, inte för 

långt fram och inte för långt bak utan att vi vill vara precis som alla andra.  
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Enligt Levy & Weitz (2012) kan mode tillfredsställa människors emotionella och 

praktiska behov som gör att de kan utveckla sin identitet, förändra sitt utseende, 

förbättra sin självbild eller göra intryck på medmänniskor. Molin framhäver att 

modet idag är en del av vår snabba konsumtion och något som vi använder oss av för 

att uttrycka vår identitet med. Även Jonsson menar att människor kan köpa sig en 

identitet men förklarar också vidare att det mer eller mindre alltid har varit så. Enligt 

Hemphill & Suk (2009) så är det viktigt att konsumenterna får tillgång till ett stort 

utbud av så kallade identifierare, som i det här fallet är kläder, för att vidare kunna 

uttrycka sin egen individualitet. S.Hedström framhäver att det snabba modet skulle 

vara dåligt för den egna individuella stilen. Hon menar att eftersom produkter idag 

inte kostar särskilt mycket så behöver inte kundens inköp vara lika genomtänkta som 

innan.  

 

”Så att du kan köpa någonting och det är inte en så stor konsekvens för dig. 

Det har ju påverkat hur vi konsumerar. Det tycker jag är en stor fara för den 

personliga stilen, för att man konstant plockar hem nya kläder utan att tänka 

igenom vad det är för någonting.” (Sofia Hedström, 08-05-2014) 

 

Klarsten tycker istället att det finns mer utrymme för den egna stilen idag dels tack 

vare att konsumenter som tröttnat på fast fashion konceptet vänder sig till vintage 

och second hand butikerna. Hon menar att konsumenterna då kan mixa och matcha 

produkterna på ett mer unikt sätt. Söderholm kan dock se att snabbt mode och snabba 

trendskiftningar även ger en negativ effekt på människor. Hon anser att osäkra 

konsumenter, framförallt unga tjejer, har svårt att hitta sin identitet när modet 

utformas och utvecklas så snabbt som det gör idag. Solomon & Rabolt (2007) 

framhäver att en människas val av kläder signalerar vem denne är som person och 

enligt Söderholm skulle detta då bli svårt för redan osäkra kunder. 

I detta kapitel har det visat sig att konsumenter köper fler produkter idag jämfört 

med förr till följd av det snabba modet. Vidare framgår det att alla människor någon 

gång handlar snabbt mode men att den vanligaste kundgruppen är den yngre 

generationen, och då framförallt unga tjejer. Vi kan dessutom se att kläder aldrig 

varit så billiga som de är idag vilket vidare bidrar till att kunder gör allt fler 

impulsköp. Vi kan se att det tydligt framgår att konsumenter både påverkar och 

påverkas av modebranschen, främst då de är betydligt mer krävande idag och 

förväntar sig rätt produkter i rätt tid, rimliga priser och varor till bra kvalitet.  
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4.2 Trendens utveckling 
4.2.1 Vad definierar en trend? 
Levy & Weitz (2012) menar att mode, och då även trender, är en produkt eller ett 

beteende som anses vara socialt accepterad vid en given tidpunkt. S.Hedström är 

inne på samma spår och väljer att benämna trender som ett slags fenomen som gör att 

många människor efterfrågar exakt samma produkt vid en given tidpunkt. Trender är 

något som enligt Salomon & Rabolt (2007) borde ses som olika tidsaktuella 

inriktningar inom mode. L.Hedström beskriver trender som en färdriktning som 

påvisar vart den stora massan av människor kan komma att befinna sig en tid 

framöver. Jonsson däremot vill framhäva att det finns olika typer av trender, vilket är 

något som även Lindkvist (2010) lyfter fram genom att beskriva trender som 

antingen mikro, makro eller megatrender. Vidare menar Jonsson att de trender som 

en designavdelning ofta jobbar med är rätt temporära och som i stort sett handlar om 

hur säsonger skiftar med tiden och vilka behov som återfinns under de olika 

säsongerna. Dessa trender kallas för modetrender enligt Lindkvist (2010) och 

författaren menar att dessa trender då är så kallade mikrotrender. Modetrender 

innefattar enligt Hines & Bruce (2007) aspekter som fokuserar på utseende och som 

via en sammansättning av modeprodukter ger konsumenterna en förståelse för de 

inriktningar som produkterna kan komma att ta i framtiden. Klarsten framhäver att en 

trend ska gå att identifiera och att den också ska skapa en viss igenkänning hos 

människor. 

  

”En trend blir inte en trend för än man får en sorts {...} igenkänning hos 

den man beskriver den för. Om den är totalt ny, helt främmande, då är det 

för tidigt att säga att det är en trend.” (Louise Klarsten, 02-05-2014) 

  

Både Olofsson & Söderholm ser trender som något utmärkande för den tidsepoken vi 

lever i och vidare menar Söderholm att trender talar om för henne vad hennes 

blivande kunder kan komma att efterfråga i butik. Söderholm framhäver även att 

trender handlar mycket om olika uttryck men också om en känsla för hur vi ska klä 

oss. Hon menar därmed att trender inte bara handlar om visuella aspekter som 

exempelvis färger utan mer om vilken stil som ligger i tiden. Om en stil är en trend 

eller en tillfällig modefluga är, enligt Solomon & Rabolt (2007), något som avgörs 

med tiden. Hines & Bruce (2007) menar att modetrenderna visar konsumenterna 

vilka stilar och färger som är aktuella från en säsong till en annan.  
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Jonsson, och även Molin, vill dock poängtera att trender inte bara handlar om ett 

plaggs färg och form utan att trender även berör något större än det. Klarsten menar 

att en trend är en samhällsförändring som vi människor gärna vill klä i ett visuellt 

utseende, men att trenden i grund och botten är ett förändrat beteende på marknaden. 

En trend är någonting som vi kan identifiera, synliggöra och relatera till människor 

enligt Klarsten. Jonsson instämmer och förklarar vidare att trender alltid sitter ihop 

med de tendenser som vi kan se i samhället. Vidare menar Jonsson att människor ofta 

ser trender som något som är ”inne” i ena stunden för att i andra vara ”ute”. Hon 

framhäver att verkligheten inte är så enkel och att trender egentligen rör sig i ganska 

långa kurvor. Enligt både Klarsten & Jonsson kan trender vara långsamma 

(långtgående) eller snabba (kortgående). En snabb trend kan enligt Jonsson vara en 

färg eller ett plagg som är aktuellt här och nu men som sannolikt inte kommer att 

leva på marknaden längre än en säsong. En långsam trend handlar istället om 

långtgående strategier som ter sig mer breda på marknaden och framhäver att 

hållbarhet är en sådan aspekt. Det handlar snarare om en mentalitet i samhället och 

skulle därför kunna beskrivas som makro- och megatrender. Lindkvist (2010) 

framhäver att makro- och megatrender oftast innefattar både ekonomiska och 

politiska förändringar som enligt Higham (2009) visar på ett heltäckande trendskifte. 

Vidare menar författaren att dessa trender vanligtvis påverkar ett brett spektrum av 

branscher.  

 

Även S.Hedström menar att en trend kan gå över längre tid men påtalar också att det 

har skett en utveckling de senaste åren, vilket har gjort att vi numera har ett onormalt 

snabbt tempo på trenderna. Vidare menar S.Hedström att detta onormala tempo har 

bidragit till det modeklimat vi idag har runt om i världen. Hedén & McAndrew 

(2005) menar att det ständiga skiftandet i trender är utmärkande för mode, något 

Söderholm instämmer i och som hon anser vara bra.  

 

“Det som var trendigt igår kanske inte är trendigt idag. Och då måste jag 

ha något nytt igen. Så vi som jobbar med och vill sälja produkter tycker ju 

att det är superduper att det går så snabbt. För det finns hela tiden ett 

behov då.” (Lisa Söderholm, 2014-04-24) 
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4.2.2 Trender dikteras inte längre av modehus 
Historiskt sett så menar Sull & Turconi (2008) att de stora och exklusiva modehusen 

länge dominerade modemarknaden. Författarna menar att de trender som tidigare 

presenterades två gånger om året dikterade vad som ansågs vara ”inne” och ”ute” de 

efterföljande säsongerna. Den här traditionella bilden av trender bär Söderholm med 

sig. Hon menar att det är de stora modehusen som leder vägen för branschen genom 

sina modevisningar under årets modeveckor. Söderholm ser därmed modehusen som 

trendsättare för kommande säsonger och menar vidare att alla andra företag inom 

branschen sen tar efter de stora modehusen. Klarsten framhäver istället att skapandet 

av trender idag är något helt annat än för 20 år sedan. Hon menar att det förr i tiden 

var lättare att både diktera trender men att det också var lättare att hitta på trender. 

Klarsten hävdar att det är helt omöjligt idag till följd av den visuella påverkan som vi 

utsätts för. Enligt Hines & Bruce (2007) har bilder alltid varit ett viktigt inslag inom 

mode och att människors begär för klädstilar drivs genom detta visuella format. 

Författarna menar därmed att kläders visuella aspekt därför är viktigare än någonsin i 

modern tid. Bilder har blivit ett kraftfullt trendverktyg och genom internet kan dessa 

spridas över hela världen. Klarsten menar att det är väldigt sällan som någon lyckas 

värja sig från den här visuella påverkan och att det därmed skulle vara svårt att göra 

något helt eget som ingen annan redan gjort.  

  

Även S.Hedström ser en utveckling på marknaden och framhäver att en trend idag 

kan skapas på det traditionella sättet, det vill säga via ett modehus, eller via en 

enskild person som via exempelvis en blogg visar upp en typ av stil som sen plockas 

upp av modehusen. En trend kan också skapas genom att den här bloggaren får så 

många anhängare som eftersträvar bloggarens stil och då, oberoende 

modebranschens påverkan, skapar en trend. S.Hedström menar på att vid det senare 

alternativet så måste modebranschen till slut ansluta sig till trenden. Modebranschen 

ses då alltså inte som trendsättare utan snarare som en mellanhand som enbart 

förmedlar något som redan existerar på marknaden. Mcquarrie et al. (2013) menar att 

modebloggare har fått ett enormt genomslag på marknaden och har därmed ett stort 

inflytande på dagens konsumenter. L.Hedström beskriver bloggare som en trend i 

trenden och instämmer med författarna om att bloggvärlden har blivit en stark 

influens de senaste åren. Vidare menar hon att tidigare sågs både hollywoodkändisar 

och andra kända personer som medskapare till trender men att det då numera skulle 

vara bloggare som axlat den rollen.  
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Solomon & Rabolt (2007) håller samma linje som både S.Hedström & L.Hedström 

och menar att företag i allt större utsträckning följer de större bloggarna för att kunna 

anamma deras klädstilar. Molin ser dock skapandet av trender som ett samarbete 

mellan olika aktörer inom modesystemet och menar att det är mer konkreta 

industrifaktorer bakom trender än några ”gurus”. Jonsson håller till viss del med och 

framhäver att trendanalytiker har ett stort inflytande på företag, eftersom både 

modeskapare och företag vänder sig mot dem för att höra vad som är aktuellt just nu. 

Jonsson menar att det som trendanalytiker väljer att lyfta fram påverkar företag i hög 

utsträckning och om alla trendinstitutioner pushar för en och samma sak så har det en 

absolut påverkan. Till skillnad från Molin kan dock Jonsson även framställa både 

bloggare och kändisar om trendsättare. Det viktigaste enligt Salomon & Rabolt 

(2007) är att företag kan identifiera trender för att inte fastna i en produktion där det 

tillverkas varor som inte efterfrågas på marknaden. Lindkvist (2010) menar att vi 

lever i en tidsålder där enskilda personer kan agera som trendspanare och att det 

skulle bero på att det inte längre går att förlita sig på trendexperter. Information och 

trender rör sig med en enorm hastighet över världen enligt Bhardwaj & Fairhurst 

(2010) vilket gör att dagens konsumenter kan sätta sig in i modet på ett helt annat sätt 

än innan. S.Hedström anser att de faktorer som ligger bakom trenders uppkomst inte 

är lika tydliga idag som för 10-15 år sedan. Hon menar att detta skulle bero på att 

trender idag kan skapas av vem som helst tack vare internet. 

 

”I och med att så många människor har möjlighet att ha tillgång till en stor 

megafon, så kan egentligen vem som helst skapa en trend”. (Sofia Hedström, 

08-05-2014) 
  

S.Hedström menar vidare att ovissheten gör marknaden mycket mer intressant 

eftersom den kan te sig på så många olika sätt. Higham (2009) poängterar att trender 

alltid har varit ett viktigt inslag på modemarknaden men att det har blivit av allt 

större vikt att förstå sig på kunders synsätt på trender. Kawamura (2007) menar att 

modets drivkrafter är avgörande huruvida en konsument anammar modet eller ej. 

Vidare menar författaren att modets drivkrafter baseras på människor vilja till 

föränderlighet, önskan om att efterlikna varandra och känna en gruppsamhörighet. 

Molin framhåller att trender drivs fram genom att det finns en trötthet i det som redan 

finns på marknaden och att det skapar ett sug efter det som komma skall.  
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Molin menar vidare att denna drivkraft är densamma när det kommer till både 

konsumenter och producenter. Enligt Lantz (2013) så uppstår trender till följd av 

konsumenters modemedvetenhet och Sull & Turconi (2008) framhäver att det idag 

skulle vara detaljhandeln som skapar trender, som ett gensvar på konsumenters 

behov och begär. S.Hedström belyser att det idag exempelvis finns en övergripande 

sporttrend som inspirerar kedjorna och de stora modehusen. Detta är vidare 

någonting som Söderholm instämmer med och hon framhäver vidare att Gina Tricot 

tidigare inte haft en sportkollektion i sitt sortiment, men att de under det senaste åren 

har utökat den avdelningen på grund av konsumentens efterfrågan. S.Hedström 

påpekar att det har blivit ett ökat intresse för att vara hälsomedveten vilket vidare 

genomsyrar den vanliga klädseln där många människor exempelvis väljer att 

kombinerar sneakers med löpartights till vardags. Med detta menar S.Hedström att 

löpartights som alltid har varit traditionella gymkläder, idag kan ses som en del av 

modet. 

 

Enligt Hines & Bruce (2007) besitter konsumenter en större kunskap kring mode 

idag jämfört med förr i tiden. Författarna menar därför också att konsumenternas 

medvetenhet om hur t.ex. kändisar klär sig ökar och att det då skulle driva 

konsumenters begär efter vissa produkter. Jonsson betonar att bakgrundsfaktorerna 

bakom en trend beror helt och hållet på vilken typ av trend det är. En specifik 

produkt, färg eller stil kan enligt Jonsson bli väldigt hypad för en ganska kort period 

medan ett formspråk löper under en längre period. Hon menar vidare att om man är 

inne i en minimalistisk, ren och androgyn era så sträcker sig denna period längre än 

en säsong. Jonsson menar att när den eran har varit under längre period, vilket kan 

handla om år, så slår det till slut om och då går man plötsligt mot något annat, 

exempelvis en feminin era. Trender står ofta i kontrast till varandra enligt Jonsson 

och när människor till slut tröttnar på en trend så vänder de sig ofta till motsatsen. 

Klarsten är inne på samma spår och menar att det finns en logik i att efter en väldigt 

vit tioårsperiod så söker sig människor till en ny mörk tioårsperiod. S.Hedström 

poängterar att det här motsatsförhållandet är en faktor som är väldigt viktig bakom 

trender och enligt S.Hedström så kan detta beteende på marknaden garanteras då det 

händer gång på gång.  
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4.2.3 Nya trender måste vara innovativa 
Levy & Weitz (2012) menar att nya trender vanligtvis mottas av så kallade ”tidiga 

användare” (eng. early adopters). Dessa användare sprider enligt författarna 

trenderna vidare via sociala sammanhang där trenderna får mer uppmärksamhet samt 

bidrar till en bredare tillgänglighet än vad butikerna kan uppnå. S.Hedström 

framhäver att en enskild person via en blogg kan marknadsföra sin personliga stil och 

på så sätt influera andra människor till att anamma trenden och den personliga stilen. 

Levy & Weitz (2012)  framhäver dock att nya trender måste vara både lätta att förstå 

samt att använda för att konsumenterna ska kunna ta den till sig. Vidare menar 

författarna att en trends spridning beror på huruvida den nya trenden skiljer sig från 

redan befintliga trender. Molin menar att en trend kännetecknas utifrån det 

genomslag trenden får på marknaden men också utifrån det nyhetsvärde trenden bär 

med sig. Även Hemphill & Suk (2009) framhåller att den nya trenden måste erbjuda 

konsumenterna något tillräckligt nytt för att trenden ska anammas.  

 

L.Hedström framhäver dock att den breda konsumentmassan måste vara redo för en 

ny trend för att den ska få fäste hos konsumenterna. Hon påtalar att det kan hända att 

någon köper ett plagg och att det då först anammas i en liten skala för att sedan 

anammas av en större grupp människor. Om detta sker i ett för tidigt stadium så 

kanske inte alla konsumenter är redo för trenden och då kommer själva spridningen 

och anammandet av sig. Higham (2009) framhåller att kunder ofta har en inverkan på 

en trend som kan vara både positiv eller negativ. L.Hedström menar därför att en 

trendsättare måste starta igång trenden i precis rätt tid för att den ska få fart på 

marknaden. Även Molin samt Jonsson framhåller att trendens framfart står och väger 

på rätt timing. Återigen vill Jonsson framhäva att en trends genomslagskraft till stor 

del beror på hur media väljer att belysa trenden. Som tidigare nämnt så har bland 

annat bloggar en enorm inverkan på både specifika plagg/produkter men också 

enskilda stilar. Jonsson menar dock att det aldrig är en specifik person som 

bestämmer trendens nyhetsvärde utan att det snarare handlar om en gemensam 

mentalitet hos konsumenterna som drar åt ett eller annat håll. Olofsson menar att 

även de nya modeprodukternas priser har en inverkan på trendens genomslagskraft. 

Hon menar vidare att priset kanske främst har en tydlig inverkan på den yngre 

konsumenten som inte har råd att handla speciellt mycket. 
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Levy & Weitz (2012) betonar att nya trender också måste komma överens med redan 

existerande normer och värderingar på marknaden. Författarna menar att om den nya 

trenden inte går ihop med samhället så sjunker trendens framfart på marknaden. 

Söderholm menar att miljömedvetenhet är en sådan värdering som kommit att växa 

sig större på marknaden. Vidare menar hon att företag måste ta vara på denna 

miljömedvetenhet när de ska skapa nya trender genom att medvetet välja tyger och 

fabrikat som anses som hållbara. L.Hedström är inne på samma spår och tar upp 

djurrättsfrågor som en påverkande faktor. Hon menar att om päls skulle bli trendigt 

så kommer det i dagens samhälle att skapa en motreaktion. L.Hedström framhåller, 

likt Söderholm, att det blir allt viktigare med hållbarhetsfrågor och att det inte längre 

kanske handlar så mycket om hur kläderna ser ut utan snarare om hur de är 

producerade och vart de är gjorda. Att jobba med hållbarhet och att försöka få in det i 

det naturliga sortimentet är enligt Jonsson något helt annat än att jobba med vissa 

plagg och färger. L.Hedström menar att trendsättare måste bana vägen för dessa 

hållbarhetsfrågor för att konsumenterna ska kunna ta det till sig. 

 

 

4.3 Dagens snabba modemarknad 
4.3.1 Från då till nu 
Holmberg (2008) framhäver att mode befinner sig i en konstant förändringsprocess 

och därför är det kanske inte konstigt att L.Hedström ser en skillnad i konsumenters 

syn på kläder och dess användningsområde idag jämfört med förr. Jackson & Shaw 

(2009) framhäver att kunder är drivna till att vara moderiktiga och att shopping 

därför ses som ett fenomen som skapat en motivation hos vissa konsumenter.  

Vi kan se att det framgår att det finns olika typer av trender, som antingen kan 

vara långsamma eller snabba. Vidare framgår det att en trend är en 

samhällsförändring som både ska kunna identifieras och skapa en igenkänning 

hos konsumenter. En trend anses inte vara en trend utan dessa aspekter. Vi kan 

konstatera att vem som helst idag kan skapa en trend och att både kändisar samt 

enskilda personer, via exempelvis en blogg, har ett stort inflytande på dagens 

modemarknad. Det framgår dessutom att nya trender skapar en medvetenhet som 

ständigt växer fram hos kunden. Exempelvis finns det en motreaktion på dagens 

snabba modemarknaden där intresset för hållbarhets - och djurrättsfrågor ökar 

kraftigt. 
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Författarna menar att det inte alltid är produkterna som driver konsumenterna utan att 

själva shoppandet skapar en större tillfredställelse. L.Hedström menar att många idag 

ser mode som en typ av hobby, vilket människor inte gjorde förr då kläderna 

vanligtvis gick i arv och hade som syfte att ha en speciell funktion. Även Klarsten ser 

en skillnad och menar att människor förr i tiden också fick återanvända sina kläder 

på ett annat sätt än idag. Hon framhäver att förr syddes plagg om när de blivit för 

slitna för sitt ursprungliga användningsområde. Söderholm kan också se att det fanns 

mer regler kring vad konsumenten fick ha på sig och inte. Vidare menar hon att vi 

även idag kan prata om specifika regler och då kanske främst vid bröllop men att vi 

idag är mer förlåtande kring dessa regler än förr.  

 

L.Hedström framhäver att skapandet av mode går allt snabbare idag jämfört med förr 

i tiden, då vi endast hade två kollektioner per år. Enligt Bhardwaj & Fairhurst (2010) 

hade modevärlden två kollektioner per år till följd av att modet kretsade kring 

tygutställningar, modevisningar och mässor för vår/sommar och höst/vinter. 

Författarna menar vidare att detta utgjorde grunden för modekalendern för ungefär 

20 – 30 år sedan men att det under 1990-talet blev allt mer vanligare med fler 

säsonger. Enligt Lea-Greenwood (2012) så blev företag mer och mer intresserade av 

modevisningar och modeveckor då dessa oftast ansågs vara trendsättare och därför 

skapades flera säsonger. Klarsten hävdar att modebranschen, till följd av detta, 

tidigare gjorde enorma insatser för att skapa expresskollektioner som gick ut på att 

producera produkterna med väldigt kort varsel. Det som visades på catwalken skulle 

snabbt fångas upp av butikerna vilket resulterade i ett snabbt mode som sen 

konsumenterna blev vana vid. Barnes (2013) framhäver att företag måste ha en stor 

föränderlighet i sina arbetssätt då modet konstant ändras till följd av konsumenternas 

efterfrågan. Klarsten kan dock se att vissa delar av branschen idag jobbar med snabbt 

mode, men att många jobbar utifrån den traditionella produktions- och 

kollektionsplaneringen med några års framförhållning. S.Hedström menar att de 

företag som idag jobbar utifrån fast fashion konceptet kommer i framtiden att få 

jobba med både snabba och långsammare kollektioner. Dagens modemarknad kan 

enligt Klarsten te sig på två olika sätt. Den ena drivkraften innebär att man jobbar 

med mode som trend och därmed tar tillvara på bassortimentet. En kavaj behöver 

inte ändras varje säsong utan kan enligt Klarsten fortfarande vara modemässig.  
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Den andra drivkraften är att arbeta utifrån stil som märken som Gant och Ralph 

Lauren enligt Klarsten gör. Varumärken som dessa satsar effektivt på att vara 

klassiska i sina kollektioner där kvalitet och pris därmed är högre än i lågprisbutiker. 

Hines & Bruce (2007) framhåller att den moderna modemarknaden är splittrad på 

många sätt och att det därför finns en uppsjö av olika produkter för att tillfredställa 

de olika smakerna på marknaden. Molin menar att dagens modemarknad präglas av 

en diversifiering till följd av att konsumenterna har en annan syn på modet idag. 

Söderholm är inne på samma spår och hävdar att konsumenter hela tiden har ett 

behov av nya produkter för att visa att dem följer med i den snabba 

modeutvecklingen. Bhardwaj & Fairhurst (2010) menar att den förändrade 

dynamiken i modebranschen har tvingat företag att vara mer flexibla i produkters 

design och Klarsten framhäver att det inte är lätt att vara verksam på dagens 

modemarknad.  

 

“Det är svårt att vara i modebranschen, det är extremt många krav som 

ställs på en. Man ska vara med på alla fronter, komma i rätt timing, ha rätt 

pris och rätt prylar till dig som konsument. Och tänkt ut precis när du 

förhoppningsvis skulle vilja ha den här nya färgen eller produkten.” (Louise 

Klarsten, 02-05-2014) 
 
4.3.2 Fast fashion – ett demokratiskt mode 
Modeindustrin har enligt Lantz (2013) utvecklats mot massmode och konceptet fast 

fashion. Byun & Sternquist (2008) menar att fast fashion är en 

marknadsföringsmetod som går ut på att snabbt kunna reagera på de senaste 

trenderna. L.Hedström går i samma linje som författarna och menar att företag 

började etablera konceptet fast fashion för att få ut modet på ett snabbare sätt till 

konsumenterna. Vidare menar både L.Hedström & Molin att fast fashion har gjort att 

modet har blivit mer tillgängligt för en större målgrupp än tidigare. S.Hedström anser 

att fast fashion har bidragit till att modekulturen har blivit större och att intresset för 

mode därmed har ökat, vilket kan anses vara det positiva med fast fashion. Hines & 

Bruce (2007) framhäver att fast fashion är tillgängligt för alla men också att det 

snabba modet är till för direkt konsumtion. Jonsson hävdar att grundtanken med fast 

fashion var demokrati och att massproduktionen skulle ge en större del av 

befolkningen möjlighet att köpa fina kläder. Klarsten anser att det snabba modet idag 

är bra då modet numera är tillgängligt för alla på ett demokratiskt vis.  
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S.Hedström menar att den demokratiska synen på fast fashion inte är en rättvis 

beskrivning och hävdar vidare att konceptet bidragit till en ökad konsumtion hos 

konsumenterna, något som även Jonsson instämmer i. Jonsson framhäver att den 

demokratiska synen var en fin tanke men att det idag har blivit någon form av extrem 

företeelse istället.  

  

”Det marknadsfördes som ett demokratiskt mode men tyvärr så gjorde det 

att vi började köpa alldeles för mycket kläder {...} Jag ser nackdelar med att 

man utan att tänka igenom vad man behöver, bara köper extrema mängder 

kläder.” (Sofia Hedström, 08-05-2014) 

  

Konceptet fast fashion har enligt Gabrielli et al. (2013) gjort att kunder inte längre 

köper produkter för att de behöver dem, utan för att de vill ha produkterna. 

S.Hedström framhäver att det finns statistik som påvisar att de svenska 

konsumenterna har ökat sitt konsumtionsbeteende rent kvantitetsmässigt och att 

konsumtionen har fördubblats de senaste 10 åren. Hedén & McAndrew (2005) 

belyser det faktum att varje individ i västvärlden har sex till åtta uppsättningar kläder 

i sin garderob. Enligt författarna är det mer än tillräckligt för en livstid och enligt 

S.Hedström så är denna kvantitetshets extremt utmärkande för vår tid. Vidare menar 

hon att det snabba modet har bidragit till att konsumenterna i Sverige har ett stort 

överskott av kläder i sina garderober. L.Hedström instämmer och menar att fast 

fashion har gjort så att konsumenter överkonsumerar mer än tidigare, något som 

L.Hedström menar inte är hållbart för miljön. Byun & Sternquist (2008) framhäver 

att många företag med fast fashion konceptet har som standard att presentera nyheter 

varje vecka i sina butiker för att hålla sortimentet uppdaterat och fräscht. L.Hedström 

kan se att konsumenterna har vant sig vid detta och menar vidare att ju fortare saker 

ska säljas och produceras desto mindre hållbart blir modet längre bakåt i 

produktionsleden. 

 

4.3.3 Den framtida marknaden 

Enligt S.Hedström är modebranschen i kris till följd av tre faktorer; priserna har 

dumpats, trenderna har plötsligt blivit mer tillgängliga för alla samt att kvalitet är 

någonting som konsumenterna inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till.  
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Hon menar att bland annat de stora modehusen nu försöker ompositionera sig på 

marknaden då många tappat sin själ som märke till följd av dessa tre faktorer. Vidare 

menar S.Hedström att denna förändring blir en utmaning för de företag som tidigare 

anammat konceptet fast fashion, då branschen ännu inte riktigt vet hur de ska kunna 

ta ett steg tillbaka och återigen producera ett fåtal produkter per år. Hayes & Jones 

(2006) menar att klädindustrin präglas av en hög osäkerhet vilket har bidragit till att 

företag inte kan prognostisera korrekta behov på marknaden. Molin menar att det är 

en utmaning för företag att både hitta en bra övergång mellan trender men också ett 

bra tempo för trendväxlingar. Enligt Sull & Turconi (2008) har modeindustrin 

ändrats på många sätt tack vare fast fashion konceptet och både S.Hedström, Jonsson 

samt Klarsten kan se att modeindustrin är på väg att ändras igen. S.Hedström menar 

att modemarknaden idag sakta är på väg bort från det hyperaktiva snabba modet. 

S.Hedström vill framhäva att det mest omoderna en konsument kan göra idag är att 

gå in i en affär och bara rycka åt sig 10 plagg utan närmare eftertanke. Även Jonsson 

instämmer med att denna konsumtionshets till nya produkter och trender är osunt och 

att många konsumenter därför väljer att gå åt ett annat håll idag.  

  

”Det i sig börjar bli otrendigt liksom {...} trenden att faktiskt betala för det 

man köper eller tänka på vad man köper och välja mer noggrant, det är en 

tendens som jag tror kommer att bara bli starkare och starkare.” (Eva-Lena 

Jonsson, 05-05-2014) 
 

Dagens konsumenter är utmattade av fast fashion och snabba trendväxlingar vilket 

gör att modebranschen är på väg mot ett nytt trendklimat. Ett klimat som enligt 

S.Hedström inte har någon tydlig definition än, men där trendhysterin kommer att 

bemötas av en motkraft. Klarsten, samt L.Hedström, tror att modemarknaden 

kommer att förändras till ett ”mellanting” mellan fast fashion och exklusivare och 

dyrare kläder. Denna framtidsförändring ser varken Klarsten eller S.Hedström som 

något problem för konsumenten då de blir allt mer medvetna och utbildade kring 

både produktion- och miljöansvar. De menar alltså att ju mer utbildade 

konsumenterna blir om omvärldens förhållande desto mer förstående blir 

konsumenten för bland annat priser. L.Hedström framhäver dock att denna 

förändring måste ske på ett prisvärt sätt, då vi inte vill tillbaka till tiden då plaggen 

kostade flera tusen kronor.  
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L.Hedström anser att ”slit och släng mode” alltid kommer att existera men att 

lågprisbutiker har som utmaning att tillverka produkterna på ett bättre sätt. Vidare 

menar både L.Hedström, Klarsten samt Söderholm att hållbara material kommer att 

bli allt mer aktuella vid produktion. Söderholm anser också att det kommer bli 

betydligt mer aktuellt för företag att satsa på miljö – och ansvarsfrågor i framtiden. 

Klarsten samt S.Hedström framhäver att många konsumenters beteende och 

inställning till snabbt mode har ändrats. Hon menar vidare att det har skapats en 

större motreaktion gentemot ”slit och släng” produkter. Vidare menar S.Hedström 

många modekedjor också har fått ett dåligt rykte utifrån konsumenternas 

motreaktioner till fast fashion. Hayes & Jones (2006) framhäver att nya tider kräver 

nya arbetsmetoder och S.Hedström menar att allt fler kedjor därför börjar med olika 

miljöinitiativ. Hon berättar om exempelvis H&M som infört ett nytt 

märkningssystem på sina kläder. Det nya systemet ska tala om för konsumenterna 

hur de ska kunna vårda sina plagg så att de håller längre. S.Hedström menar att med 

detta initiativ så vill H&M visa konsumenterna att de inte enbart är ett fast fashion 

företag. 

  

Christopher et al. (2004) menar att det finns ett ständigt behov hos företag att 

uppdatera sitt produktsortiment för att hävda sin plats på marknaden. Molin anser att 

fast fashion konceptet därmed ger höga kostnader för marknaden men att konceptet 

även skapar en konsekvens på både miljö och produktionsländer. Klarsten framhäver 

att det tidigare har varit stora problem med produktion i länder som Portugal, Italien 

och Turkiet, vilket enligt Klarsten skulle vara en orsak till att många företag valt att 

flytta sin produktion till Kina. Enligt Bruce & Daly (2006) har produktionsprocessen 

för många fast fashion kedjor ändrats med åren och även om mestadels av 

textilproduktionen tidigare låg i Kina så är den bilden på väg att ändras. Författarna 

menar att företagen nu flyttar hem sin produktion för att korta ner leveranstiderna 

och för att få produktionen närmare sina centrala lager. Även Klarsten kan se en 

förändring och menar att Europa växer igen. Hon framhåller att den största orsaken 

skulle vara att Asien numera har fullt upp med att hinna leverera till sina egna länder 

och att detta då skulle kunna påverka företags produktionsplacering. 
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Det har visat sig att mode är en konstant förändringsprocess där kläder idag ses 

allt mer som en hobby jämfört med vad det tidigare har gjort. Vidare framgår det 

att konceptet fast fashion till en början hade som syfte att erbjuda ett demokratiskt 

mode men att det på senare år har kommit att bli en hetsig massproduktion och 

överkonsumtion till följd av konceptet. Det blir dessutom allt tydligare att 

modebranschen idag genomgår en förändring och där företag nu försöker att hitta 

ett “mellanting” mellan fast fashion och det traditionella förhållningssättet. Vi kan 

se att att det finns en större medvetenhet hos dagens konsumenter och att det i 

framtiden kommer att finnas en bättre tanke bakom varje inköp.  
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5 Slutdiskussion 
 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till 

utifrån uppsatsens teoretiska och empiriska analys. Vidare kommer vi att svara på 

uppsatsens forskningsfråga samt syfte. Som en avslutning i detta kapitel kommer vi 

att lyfta fram egna tankar och reflektioner om forskningsämnet samt ge 

rekommendationer på vidare forskning. 

 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte & forskningsfråga 
Fast fashion är ett koncept som både utvecklats och anammats av allt fler företag på 

dagens modemarknad. Ämnet för denna uppsats har därför speglats av fast fashion då 

vi önskade en större förståelse för konceptet och dess inverkan på modebranschen. 

Vidare kunde vi i inledningskapitlet se att trender både påverkar konsumenter men 

också uppkommer till följd av konsumenters begär och behov. Utifrån dessa 

funderingar formades uppsatsens syfte; 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för utvecklingen av 

dagens modemarknad och fenomenet “fast fashion” genom att analysera och 

undersöka; 

• Trenders uppkomst. 

• Hur trender anammas av konsumenter. 

• Konsumenters inverkan på modebranschen. 

 

Uppsatsens forskningsfråga formulerades med uppsatsens syfte i åtanke och frågan 

blev följande: 

• Vad är karakteristiskt för dagens modemarknad och vilken betydelse har 

konceptet “fast fashion” för marknadens utveckling? 

 

Genom vår teoretiska och empiriska analys har vi behandlat uppsatsens syfte och 

frågeställning, som i detta kapitel ska besvaras och diskuteras. Innan vi besvarar 

såväl syfte som forskningsfråga så väljer vi att redovisa de tendenser vi har kunnat se 

i vår analys. Därefter kommer vi att presentera, besvara och diskutera för var och ett 

av våra tre delsyften innan forskningsfrågan behandlas. 
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5.1.1 Tendenser från den teoretiska & empiriska analysen 
Under arbetet med vår analys har vi kunnat skåda ett par tendenser som lyfts fram av 

såväl våra respondenter som av våra teoretiska källor. Vi vill dock belysa att 

eftersom vår uppsats är utformad på ett kvalitativt sätt så syftar inte dessa tendenser 

till några generella slutsatser kring vårt forskningsämne. Istället ser vi att tendenserna 

bidrar till en samlad enlighet i linje med uppsatsens syfte. De tendenser vi kunnat 

skåda är: 
 

• Priset på produkterna: I vår undersökning har det framkommit att det låga 

priset på många produkter främjar konsumentens köpbeslut. Enligt många av 

våra respondenter så behöver inte konsumenterna tänka igenom sina inköp i 

lika hög utsträckning som innan, tack vare det låga priset.  

 

• Konsumenters påverkan: Våra respondenter framhöll att dagens konsument 

är mer krävande än förr i tiden, vilket gör att de ställer högre krav på 

marknaden. Vidare visade det sig att konsumenten idag ofta redan vet vad de 

vill handla när de besöker en butik och att de även utgår ifrån att butikerna 

har ett ständigt nyhetsflöde. Det framgick av flertalet respondenter att 

modebranschen måste ta till vara på konsumentens behov och tillgodose 

dessa på bästa sätt, annars riskerar de att förlora kunden. 

 

• Trendsskapare: Det framgick av flertalet respondenter att det idag inte enbart 

är modehus som skapar marknadens trender, utan att vem som helst kan bli 

en trendsättare. En samlad enighet hos vara respondenter uttryckte att så väl 

kändisar som enskilda personer, speciellt bloggare, har ett stor inflytande på 

samhället och ses därmed som trendskapare på dagens modemarknad.  

 

• Den nya marknaden: I vår studie har det också framkommit att marknaden i 

mångt och mycket försöker att sakta ner tempot på både trender och 

produktion. Fast fashion ansågs vara ett demokratiskt mode men flertalet av 

våra respondenter menar att konceptet blev en extrem företeelse på 

marknaden, med en ökad konsumtionshets som följd. Många företag på 

modemarknaden vill nu ompositionera sig och gå mot ett mer långsamt mode.  
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5.1.2 Delsyfte 1; Trenders uppkomst 
Genom uppsatsprocessen har vi fått en djupare förståelse för hur trender uppkommer. 

Vi har därmed både insett samt förstått att trenders uppkomst inte är något som går 

att förklara på ett specifikt och konkret sätt. De trender som idag finns på marknaden 

är av olika typer och kan antingen vara snabba eller långsamma och som vidare kan 

vara aktuella under en längre respektive kortare period. Modetrender anses vara 

temporära trender som skiftar med korta intervaller och utifrån säsonger. Trenden 

fokuserar då inte enbart på visuella aspekter som färg och form, utan även på olika 

livsstilar. De trender som rör sig i samma riktning som samhället anses vara mer 

långgående och mer planerade än modetrenderna. Dessa trender uppkommer ofta till 

följd av motreaktioner på det som redan finns på marknaden, exempelvis 

pälsanvändande. Vi kan därför identifiera att trender idag kan skapas till följd av det 

ställningstagande som både kunder och företag tar emot samhällsproblem, som 

exempelvis miljö- och djurrättsfrågor. Under studiens gång har det därmed visat sig 

att trenders uppkomst tydligt sitter samman med de tendenser som återfinns i 

samhället vid en given tidpunkt. 

 

I vår analys har vi också kunnat identifiera att modebranschen idag befinner sig på en 

komplext och snabbföränderlig marknad, där trenders bakgrundsfaktorer inte är lika 

tydliga som för 10-15 år sedan. Via våra respondenter har det framkommit att varken 

modehus eller trendanalytiker dikterar marknaden i dagsläget, även om de båda 

parterna fortfarande har en betydande roll i sammanhanget. Det har istället visat sig 

att den traditionella synen på trenders uppkomst är förbytt och att det numera finns 

flera faktorer bakom trender. Genom vår analys kan vi se att trender bland annat kan 

skapas på det traditionella sättet, där olika typer av aktörer i modebranschen 

framhäver tendenser för den framtida marknaden. Flertalet av våra respondenter lyfte 

även fram att både kändisar och bloggare har ett stort inflytande på 

konsumentmarknadens efterfrågan på produkter. Det framkom att speciellt bloggare 

har fått en allt större makt och ett större inflytande på modebranschen än tidigare, 

vilket har gjort att de stora modehusen nu behöver ha en större insikt i bloggvärlden. 

Förr i tiden var det både lättare att diktera trender samt skapa nya, vilket är omöjligt i 

dagens samhälle då vi tack vare internet ständigt utsätts för en visuell påverkan. 

Trender rör sig idag med en enorm hastighet över världen, tack vare internet och 

sociala medier, vilket har medfört att konsumenter har tillgång till både trender och 

annan information om kläder dygnet runt.  
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Vi kan därmed se att konsumenter blir allt mer modemedvetna och de därför många 

gånger kan ses som en del av trendskapandet. Det framhävdes i analysen att modet 

idag härstammar från både modeskapare och från gatan, vilket bidrar till att såväl 

företag som kunder har en gemensamt avgörande roll för de trender och produkter 

som finns på marknaden. Den ena partnern driver på den andra och vice versa vilket 

gör att vi tydligt kan se att det finns ett växelspel av influenser mellan konsumenter 

och företag när det kommer till trender och dess uppkomst. Vidare har det 

framkommit att trender också uppkommer till följd av konsumenters allt mer ökande 

tristess till de produkter som återfinns på marknaden här och nu, vilket driver på och 

skapar ett nytt sug efter vad som komma skall.  Utifrån vår analys kan vi därför 

identifiera att företag idag måste förstå sig på sina kunder samt vara tidiga med att 

identifiera trender för att inte fastna i en produktion där det tillverkas kläder som inte 

efterfrågas av konsumenterna. 

 

5.1.3 Delsyfte 2; Hur trender anammas av konsumenter 
Utifrån vår analys har det framkommit att konsumenter inte längre följer trender på 

ett ”slaviskt” sätt utan de istället köper kläder utifrån sin individuella smak. Vidare 

visade det sig att alla människor köper snabbt mode men att den vanligaste 

kundgruppen är unga tjejer. Denna unga och modemedvetna grupp attraheras till 

snabba trender då priserna på produkterna är relativt låga och motsvarar deras 

inkomst. Det framkom också att kläder aldrig har varit så billiga som idag, vilket gör 

att konsumenterna kan anamma trender på ett annorlunda sätt jämfört med ett par år 

sedan. Konsumenterna kan därmed experimentera med den egna stilen och ta till sig 

de olika trenderna på ett annat sätt än förr, då det inte ger några stora konsekvenser 

på den personliga ekonomin. Det har dock framkommit att även om detta underlättar 

för konsumentens trendanammande så bidrar också detta till att onödiga impulsinköp 

görs. Synen på kläder tenderar dessutom att bli förvrängd då konsumenterna kanske 

inte ser ett värde i de plagg som köps. I analysen framgick det att konsumenter idag 

inte ser fast fashion produkter som en investering, utan snarare som utbytbara 

produkter. Syftet och tanken bakom fast fashion konceptet var till en början att skapa 

ett demokratiskt mode som var tillgängligt för alla. Dock förändrades denna tanke 

när allt fler företag började använda det snabbproducerade modet som en strategi till 

ökad försäljning.  
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Vi kan se att fast fashion och produktionen av kläder har blivit något extremt idag då 

den snabba produktionen bidrar till en ökad konsumtion för konsumenten. Idag köper 

vi mer kläder än tidigare och faktiskt mer än vad vi behöver. Vi tror att den ökade 

konsumtionen beror på att konsumenternas syn på kläder har ändrats, då nya kläder 

kommer in i butikerna varje vecka skapar det också en hets bland konsumenterna. 

Det som finns i butik idag behöver nödvändigtvis inte finnas där imorgon, och skulle 

ett klädesplagg ta slut är det heller ingen självklarhet att den varan kommer att fyllas 

på inom kort. I studien framgick det även att kunder tenderar att anammar trender på 

ett annorlunda sätt ju äldre de blir och att de därmed kan balansera pris och kvalitet 

på ett bättre sätt. Denna inställning bidrar till att konsumenter kan kombinera sin 

garderob med både billiga och dyra plagg för att på så sätt få en mer ekonomisk samt 

hållbar garderob. Detta är något som vi vidare ser kommer att utvecklas inom den 

framtida modebranschen. 

 

Som tidigare nämnt så kan kändisar ligga bakom trenders uppkomst men det har 

även visat sig att de kan användas av företag i olika reklamsammanhang för att 

sprida trender. Genom att använda kändisar i reklamsammanhang så kan företag 

skapa en större medvetenhet kring både trender och produkter, vilket i sin tur bidrar 

till ett bättre mottagande på marknaden. Denna metod gör så att vissa kunder både 

kan känna igen sig i samt relatera till kändisen, vilket i sin tur då bidrar till att 

kunden köper de kläder som visats upp. Vidare påverkar dessa samarbeten kunder till 

att anamma en trend eller köpa ett visst klädesplagg som kanske inte hade varit lika 

aktuellt om det inte var en känd person som marknadsförde produkten. I analysen 

framgick det dock att dagens konsumenter är mer medvetna och krävande, vilket 

sätter en större press på företag som konstant vill tillfredsställa kundens behov. Vi 

kan därför se att det idag enbart går att påverka konsumenternas köpbeslut i en viss 

grad då de tenderar att bli mer pålästa och mer medvetna om såväl 

marknadsföringsaktiviteter som deras egna medvetna val. Vidare påverkar 

konsumenterna varandra och med hjälp av internet ger det oss också möjligheten att 

vara i kontakt med människor över hela världen, vilket gör att vi influeras av 

varandras trendiga kläder och stilar. Det har framhävts att mode och kläder har som 

syfte att uttrycka en tillhörighet samt en individuell personlighet. Även i vår analys 

framkom detta då våra respondenter lyfte fram att konsumenter anammar trender 

utifrån en önskan om att vara antingen unik eller som en del av något större.  
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Det har tydligt visat sig att det finns en integration mellan dagens konsumenter då 

dessa tenderar att anammar trender i grupp och på så vis även påverkar varandra vid 

olika köpbeslut. Vi kan dock se att det finns en ambivalens kring detta 

förhållningssätt då konsumenter tar till sig trender och köper kläder för att uttrycka 

sin individuella stil, samtidigt som de flesta önskar att tillhöra en social grupp. 

Konsumenter eftersträvar därmed att vara på en lagom nivå, då de varken vill vara 

först eller sist med att anamma trender. Vi kan därmed förstå att det snabba 

trendskiftandet på marknaden både kan vara något efterlängtat hos de konsumenter 

som strävar efter en hög föränderlighet, samtidigt som det snabba tempot också 

bidrar till en osäkerhet hos de konsumenter som ännu inte hittat en personlig stil.  
 
5.1.4 Delsyfte 3; Konsumenters inverkan på branschen 
Eftersom att det snabba modet har bidragit till konstanta trendförändringar på 

modemarknaden har kunder också blivit vana vid att nya kläder både produceras 

samt marknadsförs med stor regelbundenhet. Det har framkommit att många 

konsumenter därmed eftersöker en konstant föränderlighet, vilket bidrar till att de 

också tröttnar på kläderna de redan äger i en allt högre takt. Denna trötthet driver 

behovet av nya kläder och andra produkter så att konsumenterna återigen kan 

tillfredställa sina behov. Utifrån vår analys kan vi se att det finns ett tydligt samspel 

mellan företag och konsument inom modebranschen och att kunden oftast är mer 

krävande idag än förr. Vi tror att konsumenternas sug efter nyheter i butiker dels 

härstammar från att företagen startat igång ett intresse och ett beteende hos kunderna, 

där företagen ständigt uppmanar till marknadsnyheter. Det finns exempelvis vissa 

fast fashion företag som ständigt arbetar med att få in ny kläder minst en gång i 

veckan och att det i sin tur skapar en ökad medvetenhet hos konsumenterna. Detta 

nyhetsflöde är något som konsumenterna nu har vant sig vid och de därför också 

förväntar sig nyheter med jämn kontinuerlighet. Vidare kan vi se att en annan 

bakomliggande faktor till konsumenters ökade behov av föränderlighet kan vara att 

internet idag har ett väldigt stort inflytande på modemarknaden och att de virtuella 

butikerna både kan förändras och förnyas med bara några få klick. Internet bidrar till 

att konsumenter numera kan uppdateras kring modenyheter via hemsidor och sociala 

medier vart de än befinner sig och att det vidare skapar ett ökat behov hos 

konsumenterna, såväl online som i fysisk butik. I studien framgick det även att 

dagens konsumenter är tillräckligt pålästa och kunniga så att de redan vet vad de vill 

ha innan de besöker en butik.  
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Vi tror att en anledning bakom detta kan vara att det idag finns ett ökat intresse för 

mode och att shopping numera ses som en hobby. Under studiens gång visade det sig 

att konsumenter påverkar modebranschen på så sätt att det skapas en integration 

mellan både konsumenter och företag, vilket bidrar till att de båda parterna 

gemensamt har en avgörande roll inom branschen. Det visade sig i vår analys att vi 

idag exempelvis har ett aktuellt sportmode som aldrig tidigare setts som en del av 

modet, utan enbart som kläder som uppfyller en funktionalitet vid träningsaktiviteter. 

Det framgår tydligt att sportmodet har härstammat från konsumenter och att de 

vidare har påverkat modebranschen till att utveckla en övergripande trend. 

Konsumenten har därmed en stor inverkan på branschen och kan påverka vad som 

kommer att bli trendigt och aktuellt inom kort. Vidare bidrar detta till att branschen 

måste vara insatt i sina kundgrupper och arbeta med att nå ut till dem på rätt sätt för 

att vidare kunna påverka dem till att anamma en trend och slutföra ett köp. Vi kan se 

att det finns ett samarbete mellan fast fashion företag och kunder, där det hela tiden 

sker ett kontinuerligt växelspel mellan aktörerna. 

 
 
5.1.5 Besvarande av forskningsfråga:  
 

- Vad är karakteristiskt för dagens modemarknad och vilken betydelse har 
konceptet “fast fashion” för marknadens utveckling? 

 
Under uppsatsen gång har det framkommit att dagens modeindustri jobbar i en allt 

högre takt jämfört med förr, vilket har medfört att säsongerna inte längre baseras på 

två tidpunkter; vinter/höst och vår/sommar. I vår analys visade det sig att det släpps 

allt flera kollektioner per år för att tillfredsställa konsumenters behov och 

önskningar. Modebranschen har därmed satsat enorma resurser på att skapa 

expresskollektioner för att producera produkter till konsumentmarknaden med 

väldigt kort varsel. Vidare har vi kunnat identifiera att det snabba modet resulterat i 

allt snabbare trendskiftningar, då nya produkter konstant anländer till marknaden. Vi 

kan också konstatera att konsumenter konstant söker efter en föränderlighet därför att 

de tröttnar på trender allt fortare. Modemarknaden utvecklas konstant och det som är 

aktuellt på marknaden idag behöver nödvändigtvis inte vara det imorgon. Det finns 

flera olika aktörer som medverkar i branschen och som därmed också har en 

avgörande roll för vad som på modemarknaden komma skall. I studien diskuterades 

även fenomenet fast fashion och att konceptet har bidragit till att alla kunder idag kan 

köpa trendiga produkter till ett överkomligt pris.  
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Det har också visat sig att konsumenter ständigt söker efter rimliga priser på 

produkter och att det i sin tur har ökat uppkomsten av lågprisbutiker. Flera av våra 

respondenter instämde med detta, men de framhävde även att modebranschen idag 

märker av att konsumenterna har tröttnat på det snabba modet och istället söker sig 

bort från det mode som anses vara “slit och släng”. Det är vidare någonting som 

branschen ständigt försöker att ta till vara på för att tillgodose konsumentens 

skiftande behov. Idag kan modebranschen se att kunder börjar tänka mer ekonomiskt 

och hållbart och att det börjar bli allt vanligare att de kombinerar sin garderob med 

både dyra och billiga plagg. Dagens modemarknad har visat sig vara i kris på grund 

av fast fashion konceptet och vidare har konceptet setts vara en trend i sig då företag 

har anammat fenomenet och producerat trendiga kläder på kort varsel. Numera kan 

vi se att fast fashion börjar tunnas ut då konsumenter är trötta på alla snabba 

skiftningar, vilket också gör att fast fashion företag måste tänka om och hitta en 

annan strategi för att överleva. Vi kan, utifrån vår analys, se att verksamheter som 

enbart arbetat med fast fashion numera börjar kombinera sina produkter med snabba 

och långsamma trender, samt billiga och dyra kläder. Detta är vidare någonting som 

konsumenterna inte kommer att ha några större problem att motta då dem anses vara 

medvetna vid skiftningar och flexibla vid förändringar.  

 
5.2 Avslutande tankar & förslag på vidare forskning 
I slutdiskussionen har vi redovisat för konceptet fast fashion och vad fenomenet har 

för betydelse på modemarknadens utveckling. För att vidare få en djupare förståelse 

av konceptet fast fashion har vi även presenterat områden som berör trender och 

konsumenter. Vi har ställt oss frågande till vad det är som ligger bakom en trends 

uppkomst, huruvida den anammas av konsumenter och vilken påverkan 

konsumenten har på modebranschen. Vi kan konstatera att trender skiftar väldigt 

snabbt och att egentligen vem som helst kan vara en trendsättare, allt ifrån stora 

modehus till enskilda personer. Med hjälp av våra delsyften anser vi att vi har skapat 

en djupare förståelse kring fenomenet fast fashion samt dagens modemarknad. En 

aspekt som framkom genom våra intervjuer var att dagens modeindustri är i kris och 

att fast fashion därför håller på att sakta ner sitt snabba produktionstempo. Detta var 

någonting vi inte hade någon aning om tidigare då vi trodde att det snabba modet 

fortfarande var aktuellt. Vidare fick vi en bredare syn på trender då vi insåg att dem 

är mer komplexa än vad man kan tro. Vi fann också konsumenten väldigt intressant i 

detta sammanhang då de har ett stor inflytande i vad som händer på modemarknaden. 
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Vi kan se att det finns ett växelspel på marknaden mellan kund och företag och att de 

numera försöker mötas någonstans mittemellan fast fashion och det tidigare dyrare 

modet.  

 

Utifrån vår slutdiskussion vill vi till sist ge några förslag på fortsatt forskning, då vi 

under uppsatsens gång har stött på ett antal andra aspekter som kan vara intressanta 

för vidare forskning. Då den här uppsatsens empiriska bas är inhämtad från 

företagsvärlden tycker vi att det vore intressant att se hur studien skulle te sig om den 

empiriska basen istället var koncentrerad mot konsumentperspektivet. Vi tror att det 

skulle vara intressant att se forskningsämnet ur ett konsumentperspektiv då det 

möjligtvis skulle bidra till en mer djupgående analys kring konsumenters attityder 

och beteenden. Alternativt om det gjordes en studie där de båda rösterna, dvs. 

konsument samt företag, fick utrymme, för att skapa en större helhet kring 

forskningsämnet. Vidare anser vi att det vore intressant att göra en studie kring 

konsumenters syn på fast fashion, inte minst då det genom denna studie har visat sig 

att konsumenterna nu börjar tröttna på det snabba modet. Detta är något som har 

kommit fram genom branschens syn på problemet och därför vore det intressant att 

se om konsumenterna ser problemet på samma sätt. I vår studie har det också 

framkommit att fast fashion både påverkar miljön samt konsumenters köpbeslut och 

att denna påverkan kanske inte alltid är hälsosam, då det bidrar till ett ”slit och släng” 

samhälle. En studie som därför tar upp dessa aspekter på ett mer djupgående plan är 

därför av intresse för framtida forskning. Avslutningsvis så vore en studie kring 

bloggars inflytande på modebranschen en intressant aspekt att titta närmare på. Vi 

finner att det vore intressant att studera om marknaden nu är på väg mot ytterligare 

ett starkt trendskifte och där bloggarna kan vara med och påverka framtidens mer 

långsamma modemarknad. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation: 
 
Vad jobbar du som? 
Vad innebär arbetet? 
 

 
1. Vad är en trend för Dig?  
 
2. Vad tror Du kännetecknar en trend? 
 
3. Hur uppfattar Du att en trend skapas inom modebranschen? Vilka faktorer tror du 

påverkar uppkomsten? 
 
4. Vad tror Du krävs för att något ska bli trendigt? 
 
5. Tror Du att finns några nyckelpersoner bakom trender, i så fall vilka? 
 
6. Tror Du att det är skillnad på skapandet av mode och trender idag jämfört med förr i 

tiden? På vilket sätt? 
 
7. Hur tror Du att trender sprids idag? 
 
8. Vilka fördelar och nackdelar ser Du med det snabba modet som många kedjor 

anammat? 
 
9. Hur tror Du att det snabba modet påverkar konsumenternas köpbeslut? 
 
10. Tror Du att konsumenter impulsshoppar mer till följd av snabba trendväxlingar? 

Vad tror Du att det beror på isåfall? 
 
11. Tror Du att konsumenter anammar trender och mode på ett annorlunda sätt idag 

jämfört med förr? På vilket sätt? 
 
12. Vad tror Du är karaktäristiskt för de konsumenter som köper snabbt mode? 
 
13. Tror Du att konsumenter idag har en annan syn på kläder och dess 

användningsområde än förr i tiden?  
 
14. Vilka behov och beteenden hos konsumenter tror Du uppmuntrar till att nya trender 

skapas? 
 
15. Tror Du att företag inom modebranschen tar till vara på dessa behov och beteenden 

vid skapandet av nya trender och kläder? 
 
16. Vilka karaktärsdrag skulle du säga präglar modebranschen idag? 
 
 


