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Since the turn of the new millennium the fashion industry has changed into radically more 
seasons, increased diversity of trends simultaneously as trends lifecycles becomes shorter. 
Today higher demand relies on purchasers at major clothing companies to know what will sell 
in the future. Decisions must be decided quickly so that clothes will be produced and 
delivered in time before fashion changes. To assist buyers and designers about which 
direction the fashion will go, trends works as a tool to convey and interpret a certain style and 
thus provide a clear picture of what should be produced and demanded. Because Internet 
today has an increased acceleration of trends it has led to a difficulty for fashion purchasers to 
know what will sell in the future and whereas the trend forecasting agencies has grown. Trend 
forecasting agencies have a coordinating role in the market where they give companies 
guidance of the changes in fashion. Through trend analysis, companies will get a glance about 
how the direction of fashion will go and an understanding about the global influences that 
affect the fashion and a reflection on how everything is reflected to the fashion. Regarding 
previous researches of the concepts trends and trend forecasting agencies in decision-making, 
no comprehensive survey has been previously made, which has brought our thesis more 
valuable in order to get a deeper understanding about the subject. 

The purpose of our paper is to examine and analyze the trends and trend analyzes significance 
in decision making within the early stage of the purchasing process at Swedish fashion 
companies. The study has examined the theories in the areas of decision, trends and trend 
analyzes and has been conducted by a qualitative basis where the empirical material was 
based on semi-structured interviews. Interviews were mostly conducted with respondents 
holding a high role in the purchase department of Swedish fashion companies included in the 
term SME (Small Medium Enterprises). These companies were Ellos, Lindex, Gina Tricot 
and MQ. To improve an understanding of trends and trend analysis, interviews were also 
conducted by a trend analyst from the Swedish Fashion Council and an author behind the 
book Trend Makers.  

The collected data has then been analyzed against theories regarding decisions, trends and 
trend analysis in order for us to be able to express about buyer’s opinions on how they look at 
trends and trend forecasting agencies importance to the decision-making of purchasing. The 
results of the empirical data has consisted of giving indications that trends have a significant 
role, but that it can both increase and decrease the uncertainties and risks. The buyers believe 
that there are many risks associated with trend-based products but that trend analysis for 
decision-making can be used to understand what direction the fashion goes and by that be able 
to adjust the purchases by volume, budget, materials and suppliers. Hence trend analysis can 
work as a tool in order to reduce both the decision risks and uncertainties, which confirms the 
theories that have previously been brought up. However, we can express that decision-making 
in purchasing is not only based on trend analysis, but also on other factors and variables. 

Keywords: Trends, Trend analysis, Trend forecasting agencies, Decision, Risks, Uncertainty, 
Purchasing, Fashion company, Fashion Industry. 
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Sammanfattning 
 
Arbetets art:  Examensarbete 15 högskolepoäng 
Titel:   Vikten att följa trender - en inköpares dilemma? En tvärsnittsstudie 

om beslutsfattande inom svenska modeföretags inköpsprocesser 
Författare:   Lovisa Sundqvist och Annie Wrang 
Färdigställd:  2014 
Handledare:  Anita Radon 
Uppsatsens språk:  Svenska 
 
Sedan millenniumskiftet förändrades modevärlden radikalt av fler säsonger, ökad mångfald av 
trender samtidigt som trendernas livslängds blev allt kortare. Hos inköparna på de stora 
klädbolagen ställs det idag ett allt större krav att veta vad som kommer att sälja i framtiden. 
Idag måste besluten tas snabbt så att kläderna hinner producera och levereras i tid innan 
modet hinner ändra sig. Som ett hjälpmedel för inköpare och designers om i vilken riktning 
modet kommer att gå finns trender som fungerar som ett avgränsat modeuttryck för att 
förmedla och tolka en viss stil och därmed ge en tydlig bild om vad som bör produceras och 
efterfrågas. Men eftersom internet har medfört en ökad acceleration av trender kan det 
upplevas svårt att veta vad som kommer sälja i framtiden och det är här ser vi trendbyråernas 
roll. Trendbyråer har en koordinerande roll på marknaden där de ger företag vägledning om 
förändringar i modet. 	  Genom trendanalyser får företag en överblick hur riktningen i modet 
kommer att gå, förstå vilka globala influenser som påverkar modet och en reflektion kring hur 
allt återspeglas till modet. Vad gäller tidigare forskning av begreppen trender och trendbyråer 
vid beslutsfattande, har ingen omfattande undersökning tidigare gjorts vilket har medfört att 
vår uppsats känns värdefull för en mer förståelse kring ämnet.  
 
Avsikten med vår uppsats är att undersöka och analysera hur trender och trendanalyser har för 
betydelse vid beslutsfattande inom inköpsprocessens tidiga stadium hos svenska modeföretag. 
Studien har efter insamling av teori inom områdena beslut, trender och trendanalyser 
genomförts med en kvalitativ grund där insamling av det empiriska materialet har utgått från 
semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer har främst genomförts med respondenter som innehar 
en roll inom inköp på svenska modeföretag som ingår i beteckningen SME (Small medium 
Enterprises). Dessa företag är Ellos, Lindex, Gina Tricot och MQ. För att öka förståelsen 
kring trender och trendanalyser har intervjuer även genomförts med en trendanalytiker från 
Svenska Moderådet och en författare bakom boken Trendmakarna. Insamlad data har därefter 
analyserats och ställts mot teorier angående beslut, trender och trendanalyser i syfte att kunna 
uttala oss om hur inköpare ser på trender och trendbyråers betydelse vid beslutsfattande av 
inköp. 
 
De resultat som empirin bestått av ger indikationer på att trender har en betydande roll men att 
det både kan öka och minska på osäkerheter samt risker. Inköparna anser att det finns många 
risker med trendbaserade produkter men att trendanalyser vid beslutsfattande kan användas 
för att förstå riktningen modet går i för att därefter kunna anpassa inköpen genom volym, 
budget, material och leverantörer. Därmed kan de vara ett hjälpmedel för att minska på både 
ett besluts risk och osäkerhet, vilket bekräftar de teorier som tagits upp. Dock kan vi uttala oss 
om att beslutsfattande inom inköp inte bara baseras på trendanalyser utan andra faktorer och 
variabler spelar också in.   
 
Nyckelord:  Trender, Trendanalyser, Trendbyråer, Beslut, Risk, Osäkerhet, Inköp, 
Modeföretag, Modebranschen. 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om trenders betydelse för beslut som rör inköp av kläder. I 
introduktionen redogörs bakgrunden till det valda forskningsområdet. Därefter följer en 
översikt kring tidigare forskning om hur modebranschen ser ut idag, om de beslutsvariabler 
som uppstår vid inköp samt forskning kring trendanalyser. Kapitlet avslutas med en 
problemdiskussion kring det valda ämnet som följs av syfte och problemformulering.  
 
1.1 Introduktion 
Den svenska modemarknaden domineras idag av de stora modekedjorna som erbjuder prisvärt 
och uppdaterat mode (Sundberg 2006). Sedan 00-talets stora genombrott av 
masskommunikation förändrades modevärlden till att producera ett allt snabbare mode 
(Damberg 2013). Idag är modet en färskvara och det gäller för modekedjorna att agera så 
länge en trend efterfrågas av kunderna. Trender används som ett avgränsat modeuttryck för att 
förmedla och tolka en viss stil (Rasmussen 2013). De används främst i modeindustrin som en 
vägledning hur modet rör sig och vad som därmed kommer efterfrågas av konsumenterna 
(Lantz 2013).  Konsumenternas efterfrågan förändras dock kontinuerligt och garderober byts 
ut i samma takt som de stora modehusens kollektioner visas upp. Det är länge sedan som det 
bara fanns ett höstmode och ett vårmode. Numera handlar det om upp emot 20 säsonger per år 
(Barnes & Lea-Greenwood 2006; Christopher, Lowson & Peck 2004). Företag erbjuder även 
en enorm mångfald av trender, allt för att vinna kundernas köpkraft.   
 
Det ställs därmed ett allt större krav på inköparna hos de stora klädbolagen. De står alla inför 
samma kritiska dilemma: vad kommer att sälja i framtiden? Besluten måste tas snabbt så att 
kläderna kan produceras och levereras i butik innan modet hinner ändra sig, allt för att kunna 
vinna konsumenternas köpkraft på den snabbrörliga modemarknaden. Eftersom mångfalden 
av trender ökar samtidigt som trendernas livslängd blir allt kortare och säsongerna allt fler kan 
det vara av intresse att se hur modeföretagen på den svenska marknaden ser på trender och 
dess betydelse vid inköp.   
 
1.2 Bakgrund 
1.2.1 Modebranschen idag 
Det ”svenska modeundret” är ett välkänt begrepp som började florera i svenska medier för 
mer än tio år sedan. Begreppet var en beskrivning av den utveckling svenska modet 
genomgick i början av 2000-talet (Falk 2011). Modescenen har förändrats mycket sedan dess. 
Idag finns det ett flertal internationellt framgångsrika svenska klädesföretag som erbjuder 
prisvärt, uppdaterat mode som därutöver är rikstäckande tillgängligt (Sundberg 2006). 
Sundberg (2006) konkluderar att det är de stora modekedjorna som dominerar den svenska 
modemarknaden.  
 
Modebranschen är i konstant behov av förändringar med nya produkter, vilket också 
sammanliknas med konsumenters behov av förändringar i sin livsstil (Frings 2005). Det här är 
i linje med den teori som förespråkas av Barnes och Lea-Greenwood (2006) som menar att 
modet förändras efter snabba skiftningar i kulturen med påverkan från olika populärkulturer 
vilket skapar ett ständigt nytt begär från konsumenter. Förändringar i konsumenternas livsstil 
samt en ständig efterfrågan av att få handla det senaste modet har skapat en större press hos 
återförsäljare. Den här teorin har utvecklats vidare av Bruce och Daly (2006) som menar att 
modekonsumenterna idag förväntar att modekedjorna ska erbjuda och leverera modenyheter 
snabbt på frekvent bas. Kline och Wagner (1994) har liknande tankegång och framförde att 
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detaljhandeln har blivit alltmer konkurrenskraftigt då modet har en så pass stor inverkan hos 
konsumenter vilket också försvårar inköparens arbete. Nya trender innebär ofta nya 
modeprodukter och från att vanligtvis köpa in produkter fyra gånger per år, tvingas dagens 
inköpare att köpa in produkter på löpande band. Kline och Wagner (1994) står för 
perspektivet att beslut vid inköp av nya modeprodukter är både riskfyllt och utmanande, även 
för den mest erfarna inköparen. De bygger vidare i sin forskning att många inköpare då väljer 
att söka information från olika informationskällor för att reducera osäkerheten vid beslut som 
innefattar risker. 

1.2.2 Beslutsvariabler vid inköp 
Kline och Wagner (1994) skriver i sin litteratur om vikten av informationskällor vid beslut 
som rör inköp. Det här menar de två författarna spelar extra stor roll då modet genomgick den 
förändring under 90-talet som tidigare lagts fram, vilket skapade en allt mer konkurrenskraftig 
marknad. Vissa forskare (Doyle, Moore och Morgan 2006 se Bhardwaj & Fairhurst 2010) 
menar att utvecklingen har lett till en ökning av modesäsonger och att försörjningskedjan har 
tvingat återförsäljare till lägre priser, minskade ledtider och nya produkter för att möta 
kundernas efterfrågan. För att kunna konkurrera på marknaden idag krävs det enligt Bhardwaj 
och Fairhurst (2010) att man erbjuder de rätta plaggen före sina konkurrenter. Vikten av att 
snabbt kunna förstå marknadens efterfrågan och koppla det till designprocessen ökar 
vinstmarginalerna hos återförsäljarna (Bhardwaj & Fairhurst 2010). Dock menar Jackson och 
Shaw (2001) att det är svårt att förutse och tolka modet för kommande säsonger. Det har sin 
grund i att kunderna själva knappt vet vilken stil och färg som skall tillgodose dem till nästa 
säsong. Vid beslut ställs det därför enligt Barnes och Lea-Greenwood (2006) en allt större 
press att kunna vara flexibel och mottaglig för förändringar i efterfrågan.  

De nyckelvariabler som anses vara viktigast och som studerats sedan tidigare vid ett beslut av 
dagens snabba mode är tid och kostnad (Bruce & Daly 2006; Abernathy, Dunlop, Hammond 
& Weil 2000). Inköpare måste vid förhandlingar även tänka på faktorer som pris, betalning, 
lager, volym, leverans och produktens kvalitet (Hansen & Skytte 2011). Barnes och Lea-
Greenwood (2006) betonar vikten av att kompromissa bort variabler såsom design och 
kvalitet för att kunna erbjuda kunderna snabbt mode. De menar att kunderna idag är villiga att 
offra dessa punkter för att istället få ett visst plagg snabbare (Barnes & Lea-Greenwood 
2010).  En liknande tankegång framförs av Bruce och Daly (2006) som menar att tiden är den 
viktigaste variabeln vid beslutsfattande. Snabbt mode har som mål att få ut kläderna i butik 
med så kort tid som möjligt. Denna faktor gör att inköpare måste allt mer tänka på att förkorta 
leveransen (Bruce & Daly 2006; Mintel, 2002). Vid inköp betonas dock även att man tar 
hänsyn till information såsom marknadstrender, konsumentbeteende och trendprognoser ur en 
längre synvinkel (Bruce & Daly 2006; Johansson 2002). Enligt tidigare forskning anses det 
även viktigt att inköparen jobbar tillsammans med ett designteam för att säkerställa vikten av 
att både trendprognoser och konsumentbeteende tas i aktning (Bruce & Daly 2006). Kline och 
Wagner (1994) kom fram till att information om tidigare års försäljningar har en ganska 
måttlig effekt på en inköpares beslut, däremot kan det användas som vägledning i vilken 
riktning man ska ta vid inköp.  

1.2.3 Trendanalyser 
Vid inköp är det viktigt att ta med olika typer av informationskällor för att säkerställa att ett 
beslut blir så säkert som möjligt. Tidigare år förlitade sig modekedjor på att själva förutspå 
kommande trender, en process som kunde ta 18 månader innan produkten blev såld (Hayes & 
Jones 2006).  Sedan 1999 blev modevisningar offentliga genom Internet och tidningar där 
man kunde se bilder av de senaste catwalktrenderna. Enligt Barnes och Lea-Greenwood 
(2006) blev resultatet en ny trendkälla av design och stilar för de stora modekedjorna som 
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Zara, H & M och Top Shop som därefter kunde skapa liknande kläder på 3-5 veckor. De 
trendbyråer som växte upp på 00-talets stora internetgenombrott erbjöd ett intensivt 
informationsflöde från visningar, butiker, kultur-och gatuliv världen över (Damberg 2013). 
Utvecklingen av snabbare trendspaningar underlättade förståelsen för kundernas efterfrågan. 
Risken med att förutspå fel trender i ett långt perspektiv och därmed förlora kunder menar 
Bhardwaj och Fairhurst (2010) kan reduceras genom att använda sig av trendspaningar. I en 
artikel gjord av Rasmussen i Svenska dagbladet (2013) förespråkar Lantz att trender utgör en 
tydlig bild av vad som bör produceras för att möta kundernas efterfråga och kan därmed 
minska de ekonomiska riskerna. Trenderna informerar företag om vad som pågår och vad som 
antas komma (Rasmussen 2013).  Man har studerat att en trends livscykel idag är på 8-12 
veckor istället för 5 månader som det var på 1990- talet (D`Innocenzio 2001). Att förutspå 
kommande säsongers efterfrågan är dock en stor risk för återförsäljare. Enligt Lantz (2013) 
fungerar trendbyråerna som modevärldens försäkringsbolag. Ett flertal modeföretag runt om i 
världen resonerar i att hellre betala för denna tjänst än att göra investeringar på fel material, 
färger och mönster. Det är dock svårt att veta hur beroende modeföretag är av trendbyråer. 
Storleken av byråerna beskriver dock Lantz i artikeln ”Modevärldens meteorologer” 
trendbyråernas betydelse på marknaden (Gustavsson 2013). 

Trendbyråer är huvudsakligen ett franskt fenomen och de första uppstod redan efter andra 
världskriget kring 60- och 70-talet (Damberg 2013). Att enas kring trender var något hela 
modebranschen tjänade på då modehusen minimerade risken med att satsa på fel stil och färg. 
Samtidigt menar Damberg (2013) att tidningarna fick något att skriva om och kunderna visste 
då i sin tur vad som var trendigt. Det här synsättet förspråkas även av Levenbach och Clearly 
(1981). Trendbyråer finns idag världen över, på den internationella marknaden är WGSN, 
Stylesight och Promostyl de allra mäktigaste (Lantz 2013). Trendbyråer som Svenska 
Moderådet förser sina kunder med detaljerat analysmaterial i form av publikationer, 
föreläsningar och konsultationer (Svenska Moderådet, 2014). Enligt Lantz betonar 
trendbyråer att de inte själva skapar trender utan att de bara förmedlar de faktorer som redan 
är i rullning, dock blir dessa trendanalyser självuppfyllda profetior då branschen blickar åt 
samma håll (Rasmussen 2013). 

1.3 Problemdiskussion 
Sundberg (2006) framförde att det är de svenska modekedjorna som dominerar i Sverige. Hos 
varje modekedja är det främst inköpare som köper in de varor de vill sälja och deras arbete 
innebär att dagligen ta olika beslut som rör inköp. Tidigare forskning kring beslutsvariabler i 
modebranschen har kommit underfund med att modeindustrin idag består av allt kortare 
produktlivscykler i en allt mer konkurrenskraftig marknad och att efterfrågan hos kunder blir 
alltmer oförutsägbar. Detta bekräftas av samtliga författare (Bhardwaj & Fairhurst 2010; 
Barnes & Lea-Greenwood 2006; Jackson & Shaw 2001) som menar på att modet har en 
tidsram och vikten att kunna ta de rätta beslut inom inköpsprocessen som inköpare för ett 
modeföretag har blivit allt svårare. Den ständiga förändringen och utvecklingen inom 
modebranschen där konsumenter har större inflytande av efterfrågan, gör det allt viktigare för 
modeföretag att kunna förutspå efterfrågan snabbt och att leverera produkter i tid till butik 
(Bhardwaj & Fairhurst 2010). De bygger vidare i sin forskning att det krävs att modeföretag 
kan erbjuda de rätta plaggen före sina konkurrenter. Kline och Wagner (1994) konkluderade 
från sin forskning att den ständiga förnyelsen av mode påverkar konsumenter genom att vilja 
köpa nya modeprodukter på frekvent bas. De uttryckte också att inköp av nya modeprodukter 
överlag innebär en risk och osäkerhet för även den mest erfarna inköparen. Från dessa tidigare 
forskningar finns ett flertal dilemman då det saknas forskning kring hur inköpare ser på den 
centrala rollen trender har och om trendiga produkter överlag för med sig en viss osäkerhet 
eller risk. Enligt Bruce och Daly (2006) samt Johansson (2002) betonas det att man vid inköp 
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tar hänsyn av olika informationskällor som marknadstrender, konsumentbeteende och 
trendprognoser ur en längre synvinkel, men även varför det är viktigt för inköpare att följa 
informationskällor som utesluts i bakgrunden. Det kan därmed vara intressant att studera om 
trendanalyser som variabel vid beslut används för att minska på osäkerhet och risker eftersom 
klädesmarkanden blivit allt mindre säsongsbaserad utan mer trendinriktad med en förändring i 
konsumenternas köpbeteende. Detta framkommer inte av den tidigare framförda bakgrund vi 
har klargjort. Även ifall Kline och Wagner (1994) påpekar att inköp av modeprodukter 
innebär en risk och osäkerhet är den här källan något föråldrad och studerades innan 
modemarknaden förändrades till den snabbhet den har idag. På grund av de förändringar som 
skett på modemarknaden är tidigare vanliga beslutsfattande variabler som ingick i en 
inköpares roll är inte längre tillräckliga, utan i dagens snabba mode samhälle krävs det också 
att inköpare förstår vikten av mode och trender som viktiga informationskällor i 
inköpsprocessen. Eftersom den tidigare forskningen om beslutsvariabler är något föråldrad 
kan det vara intressant att se vilka variabler och informationskällor som anses viktiga vid 
beslutsfattande för inköpare på modeföretag idag. 

De studier som har lagts fram angående trendanalyser förklarar Hayes och Jones (2006) samt 
Bhardwaj och Fairhurst (2010) att tidigare modekedjor brukade förutspå trender själva, vilket 
kunde bekosta företaget tid, pengar och kunder om de således gjorde fel beslut av trender. 
Rasmussen (2013) menar att trendbyråer kan vara en användbar resurs som kan erbjuda 
modeföretag publikationer där de i detalj förmedlar vilka trender som skall komma för att 
minimera felinvesteringar och dyrbar tid. Damberg (2013) samt Levenbach och Clearly 
(1981) menar att prognoser i modeindustrin erbjuder företag ett sätt att förstå förändringar, 
förutspå framtiden och avbilda det troliga resultatet. Dock är studien av Levenbach och 
Clearly (1981) något gammal vilket gör att vi vill undersöka hur dagens svenska modeföretag 
ser på trender och trendanalyser och hur de förhåller sig till detta. Fakta kvarstår även om till 
vilken grad olika svenska modeföretag använder sig av trendinformation och hur det i sin tur 
påverkar beslutsfattande kring inköpsprocessen. Kan det vara så att trendanalyser från 
trendbyråer har en viktig betydelse för en kollektions uppbyggnad och inköp hos 
modeföretag. Här har vi nu ett intressant uppdrag framför oss att i vår studie undersöka om 
trender och trendanalysers betydelse hos inköpare i modebranschen vid beslutsfattande.  

1.4 Syfte  
Utifrån belyst fakta och tidigare forskning som har tagits upp i problemdiskussionen leds vi 
nu in på uppsatsens huvudsakliga syfte. Vår uppsats syfte är att undersöka och analysera vad 
trender och trendanalyser som beslutsvariabler har för betydelse i inköpsprocessens tidiga 
stadium hos svenska modeföretag.   

1.5 Problemformulering 
 
Huvudfråga 
 
Hur förhåller sig svenska modeföretag till trender och hur stor vikt läggs vid trendanalyser 
utformade av trendbyråer vid beslutsfattande av ett inköp? 
 
Underfråga 

-‐ Finns det några upplevda risker och osäkerheter med trender och trendbyråer för 
svenska modeföretag?  
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2 Teoretisk Referensram 
Den teoretiska referensramen består av ett antal teorier som kan kopplas på olika sätt till vårt 
ämne. Vi har valt att dela upp kapitlet i huvudsak tre olika fokusområden som dels tar upp 
teorier angående beslut, trender och trendanalyser. Teorier som rör beslut används för att 
förklara de olika lägena som beslut råder i, trender för att beskriva hur trender fungerar och 
speglas i samhället och trendanalyser för att förstå vad de bygger på och hur de används. 
Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av den teoretiska referensramens relevans 
gentemot uppsatsens syfte.  
 
2.1 Beslutsteori 
I Nationalencyklopedin (2014) anges att beslutsteori är val mellan olika handlingsalternativ. 
Beslutsteori innefattar teorin om hur beslut fattas och är en analys av hur människor 
bestämmer sina handlingar. (NE, 2014; Staff 2009). Sven Ove Hansson (2011) menar att 
”nästan allt som en människa gör involverar beslut”, men beslutsteori är dock inte lika 
omfattande som att teoretisera om alla mänskliga aktiviteter utan koncentreras endast på några 
aspekter av det. Med bidrag från flera utbildningar har beslutsteorin utvecklats sedan 2000-
talet och många forskare identifierar sig som ekonomer, psykologer, statistiker, 
samhällsvetare och filosofer bedriver studier inom ämnet.  
 
Enligt Hansson (2011) kan beslutsteori delas in i två olika teorier, normativa och deskriptiva. 
Normativa teorier beskriver hur en person eller organisation bör fatta beslut för att vara 
rationell och hänvisar till kraven på rationell beslutsfattande, medan deskriptiva teorier 
beskriver hur människor faktiskt fattar sina beslut (NE, 2014; Hansson, 2011). Ett beslut inom 
normativ beslutsteori utgår från att beslutsfattaren bedömer hur troliga konsekvenserna kan 
vara av ett handlingsalternativ hen väljer samt hens värdering av dessa. Man utgår från att 
beslutsfattaren kan bedöma sannolikheterna för de olika konsekvenserna (NE, 2014). Richard 
Wahlund (1989) beskriver att ett rationellt beslut definieras utifrån den nytta det valda 
alternativet har lett till och menar att resultatet från beslutsfattarens val måste ge minst lika 
stor nytta som ett annat alternativ skulle ge. Utifrån beslutsteorier har olika former av 
beslutfattande utvecklats enligt Kazuhisa Takemura (2014) som beskriver att beroende på 
vilka kunskaper en beslutstagare bär på och dess omgivning, kan beslutsfattandet delas in i tre 
olika grupper. Dessa grupper är indelade beroende på vilken grad av information och kunskap 
beslutstagaren har kring det angivna området. De olika grupperna av beslut karaktäriseras 
inom; beslut under säkerhet, beslut under risk samt beslut under osäkerhet (Takermura, 2014). 
Kategorin ”beslut under osäkerhet” kan även klassificeras under två underkategorier; beslut 
under tvetydighet och beslut under ignorans.  
 
2.1.1 Beslut under säkerhet/Rationella beslut 
Beslut under säkerhet är den typ av beslutsfattande där det valda alternativet ger 
beslutstagaren ett resultat som är bestämd eller givet för. Takemura (2014) menar att detta 
beslutfattande kan vara vid köp av ett presentkort av antingen 50kr eller 100kr, beslutstagaren 
har då kunskapen om vad resultatet kommer att bli om hen väljer att köpa ett presentkort med 
50kr. Beslutsfattande som rör rationalitet stöds av den normativa teorin, vilket ofta innefattar 
önskvärt beslutsfattande.  

2.1.2 Beslut under risker 
Beslutsteori används vid val av olika handlingsalternativ som involverar risk och osäkerhet 
(Staff 2009). Vid beslut som innefattar risker, innebär det att valet kan leda till icke-
förutsägbara konsekvenser men följer en känd sannolikhetsfördelning. Ett exempel på detta 
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beslut är sannolikheten att dra en vinstlott. Takemura (2014) menar att ordet risk har flera 
betydelser och förknippas ofta inom psykologi och riskanalys som fara eller förlust (Hirota, 
Masuda & Sakagami 2002 se Takemura 2014). I sammanhang av beslutsfattande beskrivs 
beslut under risk som ett tillstånd när resultatet av ett valt handlingsalternativ har en känd 
sannolikhet. Detta tillstånd kan exemplifieras med beslutet om att ta med ett paraply eller inte, 
om det förutspås att det finns en sannolikhet för regn under dagen. Takemura (2014) beskriver 
att det då kan vara av värde att ta med ett paraply vid chans av regn, men skulle detta regn 
utebli kan beslutsfattandet istället upplevas som oläglig. Oavsett vilket alternativ man väljer 
kan båda resultaten betraktas som beroende av tillståndet, vilket i detta fall är vädret. 
Takemura (2014) beskriver att vid uppläggning av beslutsfattanden som rör risker, antas en 
situation där sannolikhetsfördelningen fastställs av tillståndet. Genom att dela upp sina 
investeringar kan riskerna minska (Etzioni 2014; Upson, Jessup, & Matsumomo 1975). För 
företag blir det allt viktigare att minska riskerna i sina beslut med hjälp av grupper. Den 
vanligaste processen börjar med att man sitter i grupp, presenterar problemet och ber om 
synpunkter för att därefter diskutera (Zhao & Long 2010). Beslut under risk förekommer både 
för enskilda individer men också vid beslut av grupper däremot vågar grupper ta större risker 
vid höga riskutfall än vid lägre utfall. Grupper vågar ta mer rationella beslut än vad en enskild 
individ vågar ta (Martinsson & He 2012; Cooper & Kagel 2005; Kocher & Sutter 2005). I 
modebranschen jobbar allt fler företag i så kallade team där inköparen jobbar nära 
tillsammans med ett designteam för att säkerställa vikten av att både trendprognoser och 
konsumentbeteende tas i aktning (Bruce & Daly 2006).  

2.1.3 Beslut under risker i modebranschen 
Idag är modeindustrin en dynamisk sektor med kortare produktlivscykler, en hög grad av 
produktvariation och en oförmåga att korrekt förutspå konsumenternas köpbeteende. 
Säsongerna på marknaden har idag gått från att ha varit ett tvåsäsongssystem med långa 
planeringscyklar till modekedjor som kan släppa nya varor varje vecka (Lantz 2013, s25). 
Rasmussen (2013) påpekar att moderisken minskar genom att ha en bas av stilmässigt mer 
stabila varor och dels en ständig förnyelse av varor där missar snabbt kan korrigeras. 
Beslutens framgång är beroende av att i rätt tid förstå konsumenternas efterfrågan och av 
exakta prognoser av nästa säsongs modetrender (Dandeo, Fiorito, Giunipero & Pearcy 2004). 
Det finns olika risker i de olika modesegmenten. I lyxindustrin har de uppseendeväckande 
kollektionerna högre risk än väskor, skor och accessoarer. Modeföretag i mellansegmentet har 
ofta en hög moderisk då ett högt pris innebär minskad hastighet. Moderisken hos dessa 
företag ligger i den bristande förmågan och viljan att kontinuerligt tolka trender. En stil som 
kan vara inne under en viss tidsepok kan i nästa läge anses vara föråldrad. Christian Anderson 
analytiker på Swedbank menar att massmodeföretag som idag har flera kollektioner per 
säsong kan reagera snabbare om en kollektion inte skulle fungera vilket drar ner på 
moderisken eftersom lönsamheten inte bara baseras på en kollektion (Aktiespararna, 2013).  

2.1.4 Beslut som rör osäkerhet  
Tillståndet då resultatet av ett valt alternativ är okänt menar Takemura (2014) rör sig om ett 
beslut under osäkerhet. Beslut under osäkerhet kan kategoriseras i två olika underkategorier; 
beslut under tvetydighet och beslut under ignorans. Beslut under tvetydighet exemplifieras 
som ett tillstånd när även ett resultat som kommer att förekomma är känt, är sannolikheten för 
att detta tillstånd eller resultat faktiskt ska inträffa är okänt. Dessa beslut kan människor 
lättare fatta eftersom det finns en sann sannolikhet för att det ska inträffa (Joselyn & LeClerc 
2013). Beslutsfattande under okunnighet innefattar ett läge då varken alternativ, möjliga 
tillstånd eller dess olika resultat är kända. Dessa situationer kan inträffa då beslutsfattandet 
förekommer i ett ”okänt land i själva samhället” beskriver Takemura (2014), men menar att 
denna situation av beslutsfattande är nästintill obefintlig. Beslut under osäkerhet är svåra att ta 
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då beslutstagarna måste ha ett flertal tänkbara utfall för varje fall och hålla reda på dem olika 
utfallen för varje val de tar. Meterologer tar dagligen beslut som rör osäkerhet angående 
vädret. Vädret ändrar sig dagligen och därför är det svårt för meterologer att hålla reda på alla 
utfall som kan ske beroende på hur vindarna går. Även ifall meterologer varnar för en viss typ 
av väderslag så försöker människor förutspå utfallen dem själva vilket kan medföra en stor 
risk (Joslyn & LeClerc 2013). Charlotta Flinkenberg som är ansvarig utgivare för modesajten 
Chic.se anser att det idag finns mycket osäkerheter i modebranschen, eftersom det inte är lika 
lätt att förutspå kommande trender då trendhjulet snurrar allt snabbare. Hon menar att förr 
fanns det en handfull stilikoner som satte trenderna men idag får man inspiration från 
streetstyle-miljöer på gatan, via bloggar, instagram och filmer vilket gör att det blir allt 
svårare att förstå utfallen (Aktiespararna, 2013). 

2.1.5 Beslutsvariabler och informationskällor inom inköp 
Det finns två typer av inköp, industriella köp och köp inom detaljhandeln. Inom industriella 
inköp görs besluten gemensamt av en grupp där medlemmarna företräder flera avdelningar i 
organisationen. I detaljhandeln är det den enskilda inköparen som är den beslutsfattande 
enheten. Vid inköp i detaljhandel betonas det att man tar hänsyn till information såsom 
marknadstrender, konsumentbeteende och trendprognoser ur en längre synvinkel (Bruce & 
Daly 2006; Johansson 2002). Tidigare års försäljningar har en ganska måttlig effekt på en 
inköpares beslut, men det kan användas som vägledning i vilken riktning man ska ta vid inköp 
(Kline & Wagner 1994). Det som skiljer de två olika köpen är också att den industriella 
inköparen köper in ofärdiga varor för att användas i produktionen medan inköpare inom 
detaljhandeln köper in färdiga varor för vidare försäljning till konsumenterna. Kundernas 
efterfrågan är betydande för beslut inom detaljhandeln.  

En första beställning har i genomsnitt högre risk än vad en upprepning har. De viktigaste 
besluten som inköparen står inför är leverantörernas tillgänglighet och produkternas krav. 
Produkternas beslut hänvisar till de faktorer som rör behoven, motiven och kriterierna och om 
köpbeslutet är en upprepning eller en första beställning. Beslut som rör leverantörer hänvisas 
till den geografiska räckvidden och betalningsvillkor och hur leverantörerna kan uppnå kraven 
på produkten (Perry & Kyriakaki 2014). Det övergripande köpbeslutet är därför en 
kompromiss mellan vad återförsäljaren vill köpa och vad som finns att köpa med tanke på 
leverantörernas tillgänglighet (Perry & Kyriakaki 2014; Fiorito 1990). Enligt Bruce och Daly 
(2006) är tid och kostnad de nyckelvariabler som har störst påverkan på beslut vad gäller 
mode som har korta säsonger. Hansen och Skytte (2011) anser också att det är viktigt att ta 
hänsyn till faktorer som pris, betalning, lager, volym, leverantörer och produktens kvalitet. 
Tiden anses vara en stor faktor som påverkar besluten som inköparna tar. Det gäller att 
erbjuda kunderna rätt plagg i rätt tid. Denna faktor gör att inköpare måste allt mer tänka på att 
förkorta leveransen (Bruce & Daly 2006; Mintel, 2002).  

2.2 Begreppet trender 
Historiskt sätt så har trender fungerat som en slags organiserande princip på modefältet som 
skapar en tydlig bild om vad som bör produceras och efterfrågas. Trender existerar i gränsytan 
mellan produktion och konsumtion och är ett hjälpmedel för inköpare, tillverkare, designers 
och journalister om i vilken riktning man ska gå (Lantz 2013). Trender är en sorts riktning 
eller en rörelse som skapas och växlar kontinuerligt (Raymond 2010, s. 43; Fiore, Kim & Kim 
2011, s. 1). I modeindustrin ses trender som ett modeuttryck sammanfattat under en etikett 
som kan förmedlas, spridas och kommuniceras vidare i modefältet. Etiketten blir ett sätt att 
förklara sitt budskap så att aktörer på modemarknaden ska förstå riktningen som sker i modet 
(Lantz 2013, s320). Trender skapas kontinuerligt och speglar tidens händelser och anda Det 
kontinuerliga skapandet av trender påverkas av kulturella, ekonomiska och tekniska faktorer i 
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samhället och förser designers med inspiration. Modetrenderna förändras kontinuerligt för att 
möta dagens konsumenter (Lewenhaupt & Lewenhaupt 1988, s. 43;Fiore, Kim & Kim 2011, 
s. 4).  

2.2.1 Trenders varaktighet i samhället 
En trends livscykel beskriver varaktigheten och acceptansen av en trend. Det finns två typer 
av trendcyklar, långvariga och kortvariga (Bonnier 2008, s,41). En trend som förändras under 
en längre tid sker under årtionden eller århundranden och kallas för klassiker. En långvarig 
trend kan till exempelsvis vara att byta från extremt korta kjolar till extremt långa kjolar ned 
till golven. Dessa förändringar sker under en längre tid då det inte annars skulle accepteras av 
kunderna då det förespråkas vara en så pass stor förändring att kunderna skulle anse det vara 
för innovativt. Till de långvariga trenderna hör silhuetter och klädernas längd till. De 
kortvariga trenderna varar ofta bara en säsong för att definiera det nya utbudet och för att få 
kunderna att handla (Warkentin 1992). De lever i allt från 6 månader till upp till 5-10 år 
(Sproles 1981). Generellt gäller det att ju vassare en trend är, desto kortare livslängd har den 
(Bonnier 2008, s. 41). En trends livscykel omfattas av fem faser: introduktion, tillväxt, 
mognad, nedgång och förkastelse (Khurana & Sethi 2007, s14). Analyser av en trends 
livscykel fokuserar även på hur trenden accepteras av konsumenterna.. De fyra sociala 
grupperna där trender sprids bland är ”innovators”, ”early adopters”, ”early majority” och 
”laggards” (Raymond 2010, s.17). Den första fasen som trenden når är introduktionsfasen där 
endast ett fåtal människor tar till sig trenden, dessa kallas för innovators. Tillväxtfasen nås 
sedan när trendens popularitet ökat och fler människor anammat trenden. När trenden når sin 
högsta topp i kurvan har den gått in i mognadsfasen och det är här där efterfrågan är som 
störst och det är här som early majority har fattat tycke för trenden. Efter att trenden har nått 
denna topp börjar efterfrågan minskas och människor bli trött av trenden och söker därmed 
efter något nytt och innovativt. Denna fas i kurvan kallas nedgångsfasen där laggards befinner 
sig och är sista fasen innan en trend dör ut (Khurana & Sethi 2007, s. 15-16).  

2.3 Trendanalyser 
Genom trendanalyser kan man förstå hur riktningen kommer att gå i modet, förstå vilka 
globala influenser som påverkar modet och för att få en reflektion hur allt återspeglas till 
modet (Jackson & Shaw 2006, s.54). En trendanalys är en kontinuerlig process som innefattar 
observationer, konsument- och marknadsforskning samt tolkningar. En trendanalys kan ses 
som ett verktyg för att presentera en trolig bild av den framtida utvecklingen, men som också 
ger företag förtroende när de ska fatta kreativa affärsbeslut (Fiore, Kim & Kim 2011, s. 18; 
20; 143). Genom trendanalyser inom de olika färgtrenderna produceras inte kläder i fel färg 
med utgången att kläderna hamnar på lagret. Istället fungerar trendanalyserna som ett sätt för 
återförsäljare att minska på klädslöseriet och öka på vinsterna. Det här är eftersom kunderna 
exponeras av kommande trendfärger via tidningar och modevisningar där ett ha-begär skapas 
efter plagg med den rätta färgen för säsongen (Fletcher 2006). 

2.3.1 Insamling av information 
Insamling av information till en trend startas vid en strategisk tidpunkt som ibland kan vara 18 
månader i förväg, men då finns risken att trenden inte blir som förutspått (Orrell 2012). 
Genom mässor, utställningar och modeveckor försöker trendanalytiker hitta saker som är 
avvikande och kan skapa nya trender. På mässorna visas produkter för personer inom 
branschen ofta 6-12 månader innan konsumenterna får se dem, även upp till 2 år kan 
förekomma (Raymond 2010, s. 35; 44). Modeveckor pågår i nästan hela världen, men det är 
främst de mest etablerade städerna som New York, Paris, London och Milano som har ögonen 
på sig. Det är i dessa städer som de största och viktigaste designerna visar upp sina 
kollektioner. Inköpare, tidningsredaktörer, bloggare samt andra välkända profiler är ofta 
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bjudna till dessa visningar (Greslingaas 2013). Trendanalytiker samlar information ifrån 
sociala och kulturella riktningar som har skapat nyfikenhet hos dem. Det kan vara inspiration 
från politik och ekonomi till popkultur  och konst (Orell 2012). Innovativa saker är viktiga för 
trendanalytiker att hitta då skapar en förståelse kring en ny trend, ny riktning i kulturen eller 
människans sätt att leva. Genom att samla dessa saker som anses vara intressanta är det troligt 
att man kan se de första symptomen för en trend att uppstå (Raymond 2010, s. 34-35). 

2.3.2 Sociala mediers påverkan på insamling av information 
Genom uppkomsten av sociala medier ökade utbytet av information, idéer och kontakter av 
konsumenter.  Sedan 1999 blev modevisningar offentliga genom internet och tidningar där 
man kunde se bilder av de senaste catwalktrenderna.  Accelerationen av internet och sociala 
medier gör att information sprids världen över på ett snabbt sätt. Trender kan idag spridas runt 
om i världen på dagar och veckor istället för månader och år som det för ett årtionde var 
(Warkentin 2012). Till skillnad från modetidningar och tv- shower får konsumenter idag 
genom exempelsvis bloggar en daglig uppdatering om trender och utbud i butikerna.  Genom 
appar på iPhone, iPad och iPod kan konsumenter även få tillgång till information om de 
senaste trenderna, dela outfitbilder och se det senaste utbudet hos återförsäljarna (Mohr 2013). 
Trendanalytiker kan genom internet följa vad som händer världen över och kan se vad som 
händer i konsumenternas liv via twitter, facebook och bloggar samt via bilder på instagram 
och youtube (Fiore, Kim & Kim 2011, s. 135; Khurana & Sethi 2007, s. 20).  Trendanalytiker 
och konsumenter som är intresserade av trender kan genom internet observera vad som sker 
ute i världen. En del trendbyråer samlar sedan sin information på hemsidor där designers och 
inköpare kan gå in och titta.  

2.3.3 Identifiering av mönster 
Trender kan uppkomma var som helst men huvudsaken är att det ger ett mönster som kan 
övertyga konsumenter. En av de viktigaste uppgifterna för en trendanalytiker är att hitta 
återkommande mönster. Det gäller för trendanalytiker att våga vara nyfiken och ifrågasätta 
varför man tror att det är en trend, vilka drivkrafter till förändringen som sker är och vilka 
eventuella konsekvenser trenden kan få (Trendwatching, 2014; ProSales, 2013). Genom att 
studera människor som anses vara innovatörer i stadsdelar där de ofta samlas, kan 
trendanalytiker identifiera nya mönster som kan leda en trend (Raymond 2010, s. 34). Enligt 
Margaret Walsh som är forecasting director (Fletcher 2006) sitter sedan en grupp av 
trendanalytiker med de trendfärger som de tror kommer att öka försäljningen. När 
trendanalytiker upptäckt ett mönster som en ny trend återges detta ofta som trendinformation i 
form av publikationer, föreläsningar, konsultationer eller med trendanalyser via internet 
(Rasmussen 2013).  Efter att trendanalytiker uttalat sig om ett antal trendfärger som de tror 
kommer ha en hög popularitet, återfinns de överallt. Tygproducenter kommer att tillverka 
tyger med de så kallade trendfärgerna, modedesigners kommer bygga sitt sortiment utifrån de 
uttalade färgerna och konsumenter kommer att spana efter trenderna i butikskedjorna de 
närmaste 6 månaderna (Fletcher 2006). 

2.3.4 Trendanalytiker på trendbyråer 
Trendanalytikerna på trendbyråer gör ett urval av trender och styr sedan hur de ska tolkas 
genom seminarium och konsultationer (Lantz 2013, s34) . Trendanalytiker ger vägledning om 
förändringar i färg, tyg och form och även långsiktiga analyser av sociala och kulturella 
riktningar (Jackson & Shaw 2006 s.54). Trendanalytiker håller koll på nya förändringar i 
samhället och vilken slags inverkan de kommer att ha på konsumenterna. Det är viktigt att 
som trendanalytiker förstå att en trend inte kan anammas av alla konsumenter 
(Trendwatching, 2014; Raymond 2010, s. 14).  Trendbyråer som erbjuder mode-och 
trendinformation till företag skapar fördelar för företagen i form av reducerade resekostnader 
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då inspirationsresor minskas samt minimering av moderisker (Lantz 2013, s. 25). Nya 
kollektioner innebär alltid chansningar men enligt Fletcher (2006) så uppfattas 
trendanalytikers trendinformation som hanterbara risker för designers, eftersom 
trendanalytikerna anses vara experter inom sitt område och som sätter sitt rykte på trenderna. 
Trendinformationen blir även en sorts överenskommelse då hela branschen utgår från de nya 
trenderna och producerar tyg utifrån informationen.  

2.4 Sammanfattning Teoretisk Referensram 
Sammanfattningsvis omfattar beslutsteori om hur människor bestämmer sina handlingar och 
kan delas in i antingen normativa och deskriptiva teorier, vars skillnad är hur vi önskar att 
människor bör fatta beslut och vad de faktiskt gör (Hansson 2011). Beslutsfattandet kan delas 
in i tre olika grupper, beroende på vilka kunskaper en beslutstagare bär på; beslut under 
säkerhet, beslut under risk samt beslut under osäkerhet (Takemura 2014). Det finns två typer 
av inköp, industriella och köp inom detaljhandeln. I teorin angående detaljhandeln är det den 
enskilda inköparen som är den beslutsfattande enheten (Kline & Wagner 1994). De viktigaste 
besluten som inköparen står inför är leverantörernas tillgänglighet och produkternas krav 
(Perry & Kyriakaki 2014). Tiden anses vara en stor faktor som påverkar inköparnas beslut då 
det gäller att erbjuda kunderna rätt plagg i rätt tid (Bruce & Daly 2006; Mintel, 2002). Beslut 
under säkerhet är den typ av beslutsfattande där det valda alternativet ger beslutstagaren ett 
resultat som är bestämd eller givet för. Vid beslut som innefattar risker, innebär det att valet 
kan leda till oförutsägbara konsekvenser men följer en känd sannolikhetsfördelning 
(Takemura 2014). Många beslut tas ofta i grupp för att effektivisera besluten och för att uppnå 
lägre risker (Etzioni 2014; Upson et al. 1975). Till skillnad från enskilda individer vågar 
grupper ta större risker vid höga riskutfall än vid lägre utfall (Martinsson & He 2012). Beslut 
som rör osäkerhet är svåra att ta då beslutstagaren måste ha ett flertal tänkbara utfall för varje 
fall och hålla reda på dem olika utfallen för varje val de tar (Takemura 2014).  
 
Teorier kring modeindustrin visar att det idag är en dynamisk sektor med kortare 
produktlivscykler, en hög grad av produktvariation och en oförmåga att korrekt förutspå 
konsumenternas köpbeteende (Lantz 2013 s25).  Framgång är beroende av att i rätt tid förstå 
konsumenternas efterfrågan och av exakta prognoser av nästa säsongs modetrender (Dandeo 
et al., 2004). Teorier kring begreppet trender tyder på att de fungerar som ett hjälpmedel inom 
modebranschen om i vilken riktning man ska gå och vad som bör produceras (Lantz 2013). 
Trendbyråer är ett sorts försäkringsbolag för modefältet då de koordinerar bland trenderna och 
därmed hjälper företag att spara tid, pengar samt minska risker. Trendanalytiker samlar 
information från kulturella och sociala riktningar, vilket ger dem inspiration till vad kunderna 
kan tänkas vilja ha i framtiden (Orell 2012). Informationen hjälper även dem till att ha koll på 
eventuella förändringar i samhället och hur detta kan påverka konsumenternas köpbeteende. 
Dagens teknologi och social media har också blivit ett alltmer vanligare medel för 
trendanalytiker att se vad som händer i världen och hålla sig uppdaterade angående vilka 
trender som utvecklas. Att kunna följa mönster och identifera vad som kommer bli trendigt är 
väldigt viktigt för en trendanalytiker. Det finns trendbyråer som producerar böcker eller som 
endast publicerar via websidor. Gemensamt för båda slags trendbyråer är att de förser 
trendanalyser i olika former av publikationer (Rasmussen 2013). Den teoretiska 
referensramen som genomarbetats med fokus på beslutsteori, trender och trendanalyser som 
begrepp samt resurser har slutligen lett till fram till empirins inriktning. Denna inriktning är 
beslutsvariabler som är viktiga vid framtagning av trendprodukter samt trender och 
trendanalysers betydelse vid beslutsfattandet av inköpsprocessen på ett modeföretag.   
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3 Metod 
I följande kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt som uppsatsen utgått från och vilken 
insamlingsmetod som har använts. Vidare fortsätter val av respondenter och en reflektion av 
den valda metoden utifrån kriteriet trovärdighet. 

3.1 Forskningsdesign 
I vår studie har vi valt att undersöka svenska modeföretags inköpsprocesser och betydelsen av 
trender samt hur trendanalyser kan påverka en inköpares beslut. För att utreda syftet djupare 
har vi gjort en tvärsnittsstudie av svenska modeföretags inköpsprocesser med fokus på 
trendbaserade produkter. Tvärsnittsstudien har genomförts via en kvalitativ undersökning då 
vi har eftersträvat en djupare förståelse kring de beslutvariabler som en inköpare står inför vid 
en ny kollektion. Genomförandet av en mer djupgående analys av detta ämne, syftar till att 
uppnå en mer samlad bild av studien. En kvalitativ metod avser enligt Bryman och Bell 
(2003) en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, det vill säga att teorin 
utvecklas ur praktiska forskningsresultat som frambringas av studien. De menar även att en 
kvalitativ forskning ska ha en kunskapsteoretisk ståndpunkt, där tyngden ligger på en 
förståelse av den sociala verkligheten och hur respondenterna tolkar detta. Studiens empiri har 
därmed samlats in genom semistrukturerade intervjuer av både inköpare och experter inom 
ämnet trender och trendanalyser.  

3.2 Tvärsnittsdesign 
Vår studie omfattas av en tvärsnittsstudie till den vikt att den insamlade datan kommer från 
mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt. Syftet var att erhålla kvalitativa variabler för att se 
om det finns något samband kring analyser av trender och inköpsprocessen. Bryman och Bell 
(2003) beskriver att en tvärsnittsstudie innefattar kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper vid 
ett bestämt tillfälle och dels baseras på kvalitativa innehållsanalyser av en samling av källor/ 
dokument som rör en specifik tidsperiod. Den valda designen grundar sig i att vi önskade att 
undersöka och samla data från flera olika fall. Tvärsnittsdesign kan dels bestå av kvantitativ 
och kvalitativ metod. Vi har samlat in vårt empiriska material genom semistrukturerade 
intervjuer från fyra olika svenska modeföretag och två personer som har stor kunskap kring 
trender och dess innebörd. Dessa personer har olika befattningar varav den ena personen 
arbetar som trendanalytiker på en trendbyrå och den andra personen har studerat och utgett en 
bok inom ämnet. Bryman och Bell (2003) menar att semistrukturerade intervjuer och 
ostrukturerade intervjuer kan vara ett typexempel på kvalitativ forskningsmetod.  
Begräsningen till antal respondenter beror främst på den tidsbrist vår uppsats erhåller.  

3.3 Val av datainsamlingsmetod 
Till vår empiri har vi endast använt oss av primärdata som bygger på de semistrukturerade 
intervjuerna vi har samlat in hos svenska modeföretag och de personer som har stor kunskap 
kring trender. Dessa intervjuer anser vi är fundamentala, då de används för att svara på vår 
studies syfte och problemformuleringar. Intervjuerna har genomförts på olika sätt, främst 
genom personliga möten men även via mejl där respondenterna fick en given tidsram efter 
överenskommelse för att besvara på frågorna.  

3.4 Val av respondenter 
De enheter som vår datainsamling bygger på har en position inom inköp hos svenska 
modeföretag som ingår i beteckningen SME (Small medium Enterprises).  Vad som 
kännetecknar dessa företag är att de har mellan 50-250 anställda eller fler i företaget 
(Ekonomifakta 2013). Avgränsningen till dessa företag beror delvis på företagets 
affärsstrategi, storlek och geografiska position och dels av den tidsbegränsning som fanns. De 
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modeföretag som har ställt upp för en intervju ingår i beteckningen SME modeföretag som 
dels är svenska modekedjor men också näthandelsföretag där produkter exponeras online. Vi 
har undersökt de modeföretag som främst har egna märken och inte enbart externa, då 
undersökningens syfte bygger på det tidiga skedet inom inköpsprocessen av egen produktion. 
De modeföretag som har varit med i studien är Lindex (1442st anställda), MQ (645st 
anställda), Gina Tricot (1080st anställda) och Ellos (698st anställda) (Mediearkivet, 2014). 
Genomförandet av endast fyra intervjuer beror dels som tidigare sagts på den tidsbegränsning 
vi hade, men också på att ett femte planerat företag drog sig ur studien. Varför vi valt dessa 
modekedjor samt näthandelsföretag och inte mindre modemärken, beror på tolkningen utifrån 
att de mindre modemärkena inte är lika beroende av den snabba förändring som sker på 
modemarknaden. Anledningen till varför vi även använder oss av respondenter som inte är 
inköpare utan som istället har kunskap inom trender och trendanalyser är för att deras 
tolkningar används som ett komplement, vilket grundade sig på att vi vill få en bättre 
förståelse av trender och trendanalyser. Dessa trendexperter har valts ut utifrån deras kunskap 
och erfarenhet kring trender. De trendexperter vi har intervjuat är trendanalytikern Sofia- Li 
Gustafson Molin från Svenska Moderådet och Jenny Lantz, forskare på Handelshögskolan 
och författare till boken Trendmakarna.  

3.5 Bearbetning av semistrukturerade intervjuer 
Studiens primära data bygger på semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från strukturerade 
intervjuer förhåller sig semistrukturerade intervjuer till ett visst berörande tema, men 
respondenten har friheten att kunna besvara svaren på sitt egna sätt (Bryman & Bell 2003). 
Enligt Annika Lantz (2007) kan semistrukturerade intervjuer ge intervjuaren en uppfattning 
om den valda avgränsade teoretiska grunden är relevant för respondenten och därmed ge 
viktig information om det råder någon glapp mellan teori och verklighet. Denna faktor har 
varit en stor fördel under insamlandet av data då vi som intervjuare har haft möjligheten att 
inflika med följdfrågor som vi annars inte hade lagt stor vikt på i intervjuschemat, men som 
ändå har fungerat som en intressant och relevant del i empirin. En annan fördel av de semi-
strukturerade intervjuer som genomförts är att frågorna inte behövt komma i rätt ordning. 
Processen i en semistrukturerad intervju är flexibel, vilket har gjort det lämpligt för oss att 
intervjua respondenter under olika tillfällen.  

Tillvägagångsättet för de semistrukturerade intervjuerna med respondenterna på 
modeföretagen och trendexperterna har börjat med mejlkontakt där vi presenterat oss själva 
och berättat kort om vårt syfte med studien. Vi har haft turen och kommit i direkt kontakt med 
de respondenter som valt att vara med i undersökningen. På så sätt har det underlättat och 
sparat tid för oss då vi inte har behövt följa upp med kontakt via telefon för att ytterligare 
beskriva vår uppsats syfte och intervjuns omfattning. Däremot fick vi efter en viss telefon och 
mejlkontakt med ett företag inte tillgång till deras tolkningar eftersom de till slut inte kunde 
ställa upp på en intervju. Den uteblivna intervjun hade kunnat påverka vår analys åt ett annat 
håll än vad som i studien förts fram. Den personliga intervjun som främst har genomförts, 
både med inköpare samt trendexperter har tagit cirka en timme vardera. De intervjuer som 
inte har kunnat genomföras personligen har genomförts via mejl på grund av tidsbrist. I de fall 
kunde inga följdfrågor på samma sätt som i de personliga intervjuerna genomföras men vi 
fick intressanta om än korta svar tillbaka. Vi har erbjudit samtliga respondenter anonymitet 
och i de fall där det har önskat har vi respekterat det. De respondenter som har stor erfarenhet 
kring trender har intervjuats för att få en mer ingående information om trender och dess 
betydelse för svenska modekedjor ur ett mer objektivt perspektiv som annars hade varit svårt 
att få åtkomst till. Intervjuschemat valde vi att skilja åt vad gäller inköparna och de två 
trendexperterna. Inköparna fick samma frågeformulär, men de andra två intervjuerna nischas 
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för att passa in till respondenternas utgångspunkt. I genomsnitt bestod intervjuschemat av 14 
frågor som rörde sig om responderas syn på trender och trendanalyser.  

3.6 Alternativa metoder 
Vi är väl medvetna om de alternativa metoder som hade kunnat användas för att genomföra 
vår studie inom det tänkta ämnet. På grund av tidsbrist och faktorn att vi vill undersöka flera 
olika företags processer ansåg vi dock att semi-strukturerade intervjuer var dem mest 
lämpliga. Fördelen med att även ha haft möjlighet att ställa följdfrågor har utifrån uppsatsens 
betydelse var användbart. Genom de semi-strukturerade intervjuerna fick vi en djupare 
förståelse kring ämnet som vi anser att vi inte hade kunnat erhålla annars. Ett annat val av 
metod som dock hade varit intressant att använda oss av vore deltagande observationer på ett 
företag, där vi hade kunnat ta del av hela inköpsprocessen i det tidiga stadiet av en kollektion. 
Därmed hade vi kunnat tolka trenders betydelse utifrån våra observationer, men dels hade det 
tagit lång tid att utföra samt hade resultatet bara blivit baserat på ett företags process.  En 
metod som dels skulle ha passat vårt syfte och den tidsbegränsning som funnits skulle vara att 
utforma fokusgrupper. Dessa grupper skulle kunnat bestå ut av inköpare från olika 
modeföretag som hade kunnat diskutera kring trender och trendanalyser, samt till hur stor vikt 
trendinformation görs vid beslutsfattande av inköp. Deltagarna hade även kunnat diskutera 
ifall det råder några upplevda osäkerheter och risker med trender. Vi anser dock att detta 
tillvägagångssätt inte var lämpligt, då de deltagande modeföretagen kanske uppfattar 
information kring ämnet som sekretessbelagda och som inte borde dela och diskuteras med 
konkurrenter. Det är dock vår egen tolkning som bygger på det sagda argumentet.   

3.7 Trovärdighet- tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 
Enligt Bryman och Bell (2003) värderas och bedöms kvalitativa studier på ett annat sätt än 
kvantitativa studier. Dessa kriterier utgår från trovärdighet som enligt Bryman och Bell (2003) 
har bland annat tre delkriterier – tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet 
som huvudkriterie omfattar en säkerställning av att resultatet som skapades ska vara 
trovärdigt (Bryman & Bell 2003). Tillförlitlighet i resultatet har skapats genom att vi har 
återkommit till de intervjuade i den sociala verkligheten som studerats för att bekräfta att vi 
har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. A. Lantz (2007) förklarar att tillförlitlighet 
beskriver värdet av en intervju, då det ska möjliggöra ett resultat som är tillräckligt nyttigt och 
användbart för att dela till andra. Vad gäller överförbarhet i kvalitativ studie motsvarar det 
extern validitet vilket har enligt Bryman och Bell (2003) har en tonvikt på att de studier som 
görs även kan vara till nytta för studier inom andra områden. Dock anser vi att vår studie har 
låg överförbarhet eftersom den är begränsad till inköpare i modeindustrin.  Den reliabilitet 
som efterspråkas i kvantitativa studier kan jämföras med underkriteriet pålitlighet för 
trovärdighet. Pålitlighet som kriterium ska enligt Bryman och Bell (2003) antas på ett 
granskande sätt. Det har vi tolkat genom att studien har skapat en fullständigt och tillgänglig 
redogörelse av de faser som har ingått i vår forskningsprocess. Dessa faser består i vår studie 
ut av problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuanteckningar, skrifter och 
beslut av analys. Handledare har då under studiens gång haft möjligheten att bedöma kvalitén 
på de procedurer som valts.  

Eftersom vår studie endast omfattar medelstora modeföretag finns det en viss begränsning. 
Därmed kan studien med största sannolikhet inte representera alla företags syn på 
trendanalyser vid beslutsfattande rent generellt, oavsett bransch. Det finns även en viss 
svårighet att uttala oss om inköparnas syn på trender och trendanalyser som beslutsvariabler 
hos modeföretag då modebranschen ständigt förändras. Det här gör att en replikation i 
framtiden kan bli svår att framställa och även svårt att överföra till andra branscher. Studiens 
resultat utifrån kriteriet trovärdighet är därför något begränsad men genom att våra 
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respondenter har haft en möjlighet att bedöma om svaren har uppfattats på ett verkligt sätt 
ökas kriteriet tillförlitlighet.  

A. Lantz (2007) beskriver att ha ett kritiskt förhållningsätt som intervjuare är det mest 
önskevärda eftersom det händer ofta att intervjuare försöker bekräfta vad de själva tror från 
början. Genom att hålla ett kritiskt förhållningsätt som intervjuare menar A. Lantz (2007) ökar 
chansen till att få en väl genomförd intervju som ger data som återspeglar källan. Vi har under 
insamlandet av data varit medvetna av att de semi-strukturerade intervjuer som gjorts har 
uppfattats och tolkats personligen av oss. Därmed blev det svårt att vara helt objektiv i olika 
tolkningsfrågorna. Kvalitativa studier brukar oftast kritiseras för detta i sina studier då 
kvalitativa studier anses vara alldeles för subjektiva och bygger enligt Bryman och Bell 
(2003) på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt för studien. Vi 
anser även att de intervjuer som har skett via mejl har begränsats då vi inte har möjlighet att 
ställa några följdfrågor, vilket gjort att vi gått miste om betydelsefull information. Det var 
även ett företag som efter åtskillig mejl- och telefonkontakt tillslut inte kunde vara med på 
någon intervju vilket har gjort att vi inte har kunnat få tillgång till deras tolkningar. Eftersom 
vi har kontaktat våra respondenter direkt utan att göra ett sannolikhetsurval anser vi att vår 
studie är något svag men det hade blivit svårt att uppnå ett sannolikhetsurval då vi inte hade 
någon direkt ram att utgå ifrån.  

För att minska de negativa aspekterna av en kvalitativ studie som framkommer av Bryman 
och Bell (2003) samt A. Lantz (2007) har vi försökt öka trovärdigheten genom att noggrant 
välja ut bra intervjufrågor som kan täcka vårt syfte, vara så objektiv som möjligt i vår 
granskning av material och erbjuda respondenter möjlighet att se över våra tolkningar av 
deras svar. För att transkriberingen av intervjuer skulle bli så fullständig och objektiv som 
möjligt har vi säkerställt det genom att spela in varje intervju. Vi försökte se över svaren så att 
informationen som respondenterna gett ut inte missuppfattades. Transkriberingar har sedan 
godkänts av respondenterna. Efter godkännande analyserade vi repondenternas svar i olika 
fokusområden för att därefter appliceras på befintliga teorier. För att få en mer målande bild 
av resultatet använde vi oss av en del citat då vi ansåg att dessa var av betydelse för vårt syfte.  
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4 Empiri 
Den här delen av uppsatsen består av en presentation av det empiriska material som har 
samlats in under processens gång. Först kommer en redogörelse av trendbyrån Moderådet för 
att få en inblick i vad Moderådet arbetar med, genom intervjusvar från trendanalytikern Sofia-
Li Gustafson Molin. Därefter följer en redogörelse av forskaren och författaren Jenny Lantz’s 
syn på trender. Till sist presenteras en sammanställning av de svar som erhållits via intervjuer 
från de fyra olika inköparna på svenska modeföretag angående beslut kring inköp och synen 
på trender och trendanalyser.  

4.1 Intervju med Sofia- Li Gustafson Molin 
Sofia Li Gustafson Molin, head of Production/creative coordinator, arbetar som 
trendanalytiker på Svenska Moderådet som är ett branschägt forum och har sedan starten 1979 
verkat för svenskt mode i Sverige och utomlands. De analyserar modets utveckling och 
producerar olika typer av trendinformation med inriktning på mode, livsstil och inredning för 
företag och organisationer med behov av omvärldsbevakning. Gustafson Molins ansvarar 
kreativt för Moderådets produktion av tendens och trendmaterial. I det ingår till huvuddelen 
att göra research, leda och dra upp riktlinjerna av säsongens trender för det kreativa teamet. 
Därefter att analysera, jobba vidare med designers och sammanställa till guider eller 
kundkoncept.   

4.1.1 Det centrala förhållandet till modetrender och trendbyråer 
Enligt Gustafson Molin så är det just nu en spännande tid med trender. Hon tror inte att det 
finns en risk med att trender eskalerar för snabbt och spelar ut sin roll eftersom trender 
kommer finnas lika länge som det finns kreativa människor som ser samband mellan vår 
samtid och designlösningar, material, färger och silhuetter. Industrin i sin helhet skulle enligt 
Gustafson Molins synpunkt ha väldigt svårt att klara sig utan trendanalyser eftersom det 
planeras så mycket utifrån dessa analyser. Däremot menar hon att en självständig designer 
väljer sitt system och säsongstänk. Hon tror att trender och analyser kan vara ett hjälpmedel 
för inköpsavdelningen på modeföretag i form av planering av order och även av designbeslut. 
Trendbyråer har de senaste åren vuxit sig allt starkare och Gustafson Molin tror att 
modeföretag och kedjor förhåller sig till trendanalytiker från trendbyråer då de kan bevaka 
tendenser och riktningar året runt. I Svenska Moderådets fall så tror hon att den låga 
kostnaden jämfört med de stora trendbyråerna kan vara en faktor som spelar en viktig del för 
modeföretagen. Hon poängterar att det skiljer sig mellan klädkedjorna hur mycket resurser 
man lägger på trendsinsamling inför varje säsong, beroende på storlek av företag. De 
internationella trendbyråerna anser hon har stor dominans på den svenska marknaden 
eftersom det finns många stora klädkedjor i Sverige som har närvaro på den internationella 
marknaden.  

4.1.2 Osäkerheten i framtiden 
De olika konjunkturlägena påverkar modeföretagen i olika mån, men Gustafson Molin anser 
att när det är sämre tider så minskar deras kundantal eftersom modeföretag i sämre tider 
försöker reducera de utgifter som går att reducera. I framtiden tror Gustafson Molin att 
trendanalyser kommer bli allt mer betydande för branschen men att det samtidigt kommer 
vara trender som samexisterar i tiden. Därför tror Gustafson Molin att det kommer behövas 
fler resurser som kan tolka de modets riktningar och material i framtiden.  

4.2 Intervju med Jenny Lantz 
Jenny Lantz är i grunden forskare i organisationsteori på Handelshögskolan i Stockholm där 
hennes specialitet har varit kulturproducerande organisationer i kreativa industrier. Under ett 
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treårigt projekt som finansierades av vetenskapsrådet studerade hon trenders betydelse i 
modeindustrin. Projektet resulterade i en bok vid namn Trendmakarna. 

4.2.1 Det centrala förhållandet till modetrender och trendbyråer 

”Sedan 40-talet ungefär har trender haft en väldigt tydlig koordinerande roll, en organiserande 
roll för modeindustrin[…] kring vilken riktning modet ska gå i […]” (Intervju med Lantz 
2014). 

I sin studie kring trenders betydelse berättar Lantz att hon funnit att trender fungerar som en 
koordinerande roll för vilken riktning modet går i för både producenter och konsumenter så 
att man inte tillverkar massa saker som ingen vill ha och så att journalister inte skriver om 
något som ingen vill köpa. Konsumenter menar Lantz gynnas av trender genom att veta 
ungefär vart modet ska gå och vad som bör efterfrågas. Lantz påpekar att det idag pratas 
mycket om att det går alldeles för snabbt med trender och att de därmed är döda men det tror 
Lantz bara är en trend i sig att säga. Lantz poängterar att hon tror att så länge det finns aktörer 
som kapitaliserar på trender så kommer vikten av att följa trender fortfarande vara av 
betydelse.  Hon menar att trender fortfarande finns i praktiken eftersom osäkerhetsaspekten 
som företag vill reducera fortfarande finns kvar däremot kan betydelsen minska.  Hon tror inte 
att det går att föreställa sig en modeindustri utan trender eftersom det som hon uttrycker det, 
”finns en idé om förändring som är centralt för mode”. När vi börjar tala om hur modetrender 
fungerar idag som roll så anser Lantz att industrin idag har ett flertal olika trender och att man 
låter trenderna dröja sig kvar för att minska på riskerna. Lantz förklarar att ”alla butiker har 
till exempelvis någonting 60-tal, någonting 70-tal och någonting 80-tal, att allt finns samtidigt 
och att man verkligen kan känna som konsument och som designers att allting på något sätt 
gå”.   

4.2.2 Risker och osäkerhet kring trender 
När vi talar om risker kring att följa trender inom inköp tror Lantz att det råder stora risker 
eftersom som hon uttrycker att ”saker och ting kan ju ändras efter hand. Alla har ju ledtider 
och är beroende på hur det sen slår ut om någon trend slopas”.  Lantz tror också att det finns 
en stor risk med att bara följa en trend.  ”om man satsar allting på ett kort så kanske man helt 
plötsligt sitter med något som kan vara ganska svårt att sälja som folk redan har tröttnat på”. 
Hon tror att denna risk förespråkas av trendbyråerna själva till sin fördel, att om man inte 
följer trendbyråerna utan istället för något man själv har hittat på så kan det ”gå åt skogen”. 
Enligt Lantz brukar man säga att organisering handlar om att minska osäkerhet och det är vad 
trendanalyser har. På marknaden finns det ett flertal aktörer som vill reducera 
osäkerhetsaspekten, trendanalyser fungerar därför som ett hjälpmedel att förstå riktningen 
modet går i. Beroende på hur man är organiserad som företag skiljer sig användningen av 
trendanalyser åt. Lantz påpekar att det finns vissa företag som har så kallade trendteam men 
annars är det designers och inköpare som är de aktörer som har mest nytta av trendanalyserna. 
Beroende på om det är företagen själva som har identifierat en trend eller om det är 
trendbyråerna som har identifierat en trend så gör trendbyråerna enligt Lantz succesiva 
uppdateringar och då kan dem skriva hur en trend utvecklats till en annan.  

4.2.3 Trendernas roll i framtiden för inköpsarbetet 
Trenders betydelse tror Lantz påverkas av de olika konjunkturlägena. Hon kommer ihåg ett 
läge när det var finanskris och ekonomin var i en lågkonjunktur. I det läget gick det sämre för 
trendbyråer då företagen drog in på de utgifter som var för dyra. Däremot tror Lantz att det är 
viktigt i lågkonjunkturer att stå ut genom att ha kläder som på något sätt uppmärksammas 
mer, men att risken med att vara för trendig finns. I framtiden tror Lantz att trenders betydelse 
för inköpsarbetet kommer att öka för det kommer att finnas ett behov av att synas i bruset. 
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Samtidigt kan det finnas en fara för modeindustrin om andra industrier använder modetrender 
som en resurs. Då luckras strukturen upp och trender får en allt mindre betydelse. Lantz 
förklarar ytterligare: ”Fältets oberoende tror jag då skulle hotas och det tror jag är en fara om 
det blir för mycket samarbeten… Hela idén är ju att man måste vilja göra mode för modets 
egen skull, intressant mode, och då kanske man inte vill att det ska sammankopplas med 
bilklädslar eller mobiltelefonfodral”.   

När vi pratar om trender i framtiden kommer vi in på hållbarhet i modeindustrin. Lantz håller 
med om att det kan vara ett problem för företag att följa massa trender samtidigt som man ska 
vara hållbar, men hon tycker inte att man kan skylla överkonsumtionen på trenderna. Hon tar 
upp exemplet med trender på 60 och 70-talet. ”På 60, 70-talet när någonting var inne och 
något annat ute, […] var saker och ting plötsligt mer icke-bärbara än de är i den toleranta 
modevärld vi lever i idag som har ett väldigt accepterande modelandskap”. Hon tycker att det 
idag inte finns något som är helt rätt utan allt fungerar i stort sett. Lantz tror istället att det 
handlar väldigt mycket om själva informationsflödet, ska företag konkurrera på marknaden så 
ska man komma med nya kollektioner och det ska vara något nytt hela tiden. Lantz ser istället 
trender som en funktion där man kan matcha utbud och efterfrågan vilket gör att hållbarhet 
kan främjas. ”Man undviker det här klassiska Lindex-byxberget, katastroferna då man 
tillverkar jättemycket av något som inte går att sälja[…] det är ett hållbarhetsproblem”.  

4.3 Intervju med Susanna Nyström på Ellos 
Susanna Nyström har en lång erfarenhet kring inköp, idag arbetar hon med inköp på Ellos 
barnavdelning. Ellos tillhör idag Nordic Capitals och finns främst på den nordiska och ryska 
marknaden. Nyström ser Ellos som ett varumärkeshus där både egna produkter och andra 
varumärken samsas. ”Vi försöker mer och mer mixa vårt eget med varumärkena även när det 
presenteras. Det är vår styrka och det som skiljer oss från dem andra”. Nyström har främst 
hand om de vävda produkterna på Ellos barnavdelningen men förutom det har hon även hand 
om badkläder, underkläder, pyjamas och sovkläder. Susanna påpekar att hennes roll som 
inköpare är att analysera föregående säsong, ett år tillbaka på hur budgeten fördelades ut och 
hur inköpen såg ut och därefter sätta inköpsstrukturen för kommande säsong.  

4.3.1 Inköpsarbetets beslutsprocess  
På Ellos vävda barnavdelning har Nyström hand om ungefär kring 200-400 modeller per 
halvår, trikå har ungefär lika mycket. Kollektioner varierar i svårighetsgrad, från en enkel 
liten svart strumpa till ett skidplagg. Arbetsfördelningen på Ellos är uppdelad i vävda artiklar 
och stickade artiklar i trikå. I genomsnitt tar det ett år för en kollektion att hamna på Ellos 
webbsida. De informationskällor som har en stor betydelse för kollektionsbeslut på Ellos är 
trendföreläsningar och inspirationsresor som designern ofta gör. Utifrån informationen från 
designers och föregående års budget och försäljning sätter Nyström säsongens kommande 
budget. Vid kollektioner med hög modegrad anser Nyström att både design och material är 
viktiga variabler att ha i åtanke. Trendanalyser menar Nyström är extra viktigt att lägga tyngd 
på vid kollektioner med hög modegrad. Hon menar att man inte kan hitta på eftersom som hon 
uttrycker det  ”vi lever ändå i en värld där kunden står i fokus. Vi måste veta vad det är dem 
kunder som är trendkänsliga tittar på och vad är det för tendenser som står i fokus, det kan 
vara alltifrån bloggar till annat vi tittar på”.  

Nyström påpekar att fokuseringen på vem man vänder sig till på barnavdelningen varierar, på 
damavdelningen finns en mer uttalad målgrupp att vända sig till än vad det gör på 
barnavdelningen.  Ellos skapar inte mode, utan Nyström menar att de måste försöka se vilka 
ledstjärnorna är och vad är det framförallt som ungarna tittar på men även på vad deras 
föräldrar tittar på. Ju äldre barnen blir desto viktigare blir det att förstå vilken värld de lever i 
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och hur dem själva vill se ut. Däremot det är fortfarande viktigt att ta hänsyn till föräldrarnas 
perspektiv då det inte får bli för utmanande. Enligt Nyström måste man försöka hitta en 
kompromiss. Som inköpare menar Nyström att man aldrig får 100 procent rätt vid ett inköp, 
antingen köper man in för lite kläder eller alldeles för mycket. Om man får 97 procent rätt 
måste man enligt henne vara nöjd. En kollektion med hög modegrad är enligt Nyström 
förenligt med en hög risk eftersom: ”om det går fel så går det helt fel och då säljer man inte 
alls medan om man gör lite mer vanliga kläder, så säljer det oftast lite mer, det puttrar på”.  
Hon menar att de lite mer vanligare kläderna som återkommer varje säsong är enklare att 
förstå utkomsten för då försäljningssiffror kan vara ett verktyg för hur kommande säsong 
kommer att bli. Genom att köpa in så lite kvantiteter som möjligt och lägga produktionen 
närmare kan riskerna med trendbaserade kollektioner minska. Om en kollektion sedan säljs 
bättre än väntat kan företaget sedan snabbt lägga en ny order och få hem varorna på 8 veckor. 
Trender som trendbyråer vägleder om har enligt Nyström olika grader av risker, en helt ny 
trend som trendbyråerna talar om är för riskabelt för Ellos. Däremot anser hon att det är 
viktigt att våga ta risker, men då ska man inte lägga hela sin kollektion på en trend utan det är 
angeläget att dela upp trenderna.  

4.3.2 Det centrala förhållandet till modetrender och trendbyråer 
När vi börjar diskutera trendernas roll på Ellos så poängterar Nyström att Ellos följer trender 
och kanske mer nu än vad de tidigare har gjort. Däremot menar Nyström att de lägger vikten 
på att följa de stora mainstream-trenderna eftersom de inte får vara för vassa. De kan inte 
hoppa på trender som är alltför sexiga eftersom det inte skulle bli säljbart till Ellos kunder. 
Nyström menar att de inte försöker nå ut till early adopters utan istället försöker de nå ut early 
majority, en grupp där de flesta kunderna på Ellos befinner sig. Tidigare var målgruppen late 
adopters och förflyttningen till det tidigare stadiet gör att Ellos måste vara lite snabbare på 
trender än vad de tidigare har varit. Hon poängterar att det är viktigt att göra ett urval på vilka 
trender man ska arbeta med baserat på vilken målgrupp man vänder sig till. De måste ibland 
lämna trender som anses för nya och inne eftersom deras målgrupp inte är där än.  

Nyström tycker att det är viktigt att kolla på trender på barnavdelningen eftersom hon ser barn 
som flockdjur eftersom ”barn gillar det här att se likadana ut, dem vill inte vara så himla 
individuella utan det är deras föräldrar som vill. Men dem själva dem vill ju verkligen bara 
passa in[…]”. Hon menar också att barnavdelningen ibland har större möjlighet att ta ut 
svängarna när det färger och print, ”för hösten nu är det lite spacetema som är en av våra 
trender, då kan vi ta ut det lite större svängar än vad man kan göra på herr eller på dam. Där 
kan vi leka lite mer än att det bara är någon liten neonrand i något print. Vi kan gå lite mer all 
in och göra en rymdgubbe på en t-shirt”.  

Trender menar Nyström påverkar inköpsarbetet i den grad när det handlar om stora 
förändringar som när man går ifrån kjolar till klänningar. Förändringen påverkar Ellos 
inköpsarbete i form av ändringar i produktionsländer och arbetsfördelningen sinsemellan 
arbetskollegorna. Hon menar även att det är viktigt att kolla av trenderna i den mån att man 
kan i förväg fördela riskerna mellan produktionsländerna. Hon menar att man inte kan lägga 
för mycket av en order i ett land som har hög riskfaktor. När vi talar om trendbyråernas roll 
anser Nyström att det är viktigt att ta dem med en nypa salt. Trendbyråerna menar Nyström 
kan uttala sig om kommande färger och trender som dem tycker är snyggt men det kan ibland 
bli lite för knasigt. Man måste enligt Nyström vara försiktig med de trendfärger som 
trendbyråer vägleder om då man måste tänka på vem kunden är och var hen bor. Hon 
förklarar: ”Vi bor i Sverige, dem flesta är ganska bleka här, därför är det inte sådär super 
kommersiellt med limegrönt på vintern.  Det är ingen som vill sätta på sig det för man ser sjuk 
ut. Så ja vi lyssnar på trendbyråerna men vi tar dem med en nypa salt och vi tittar på ganska 
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mycket annat också”. Nyström menar också att det är viktigt att skala ner de trender som 
trendbyråerna vägleder om till Ellos egna koncept, så att man får en viss känsla på hur 
plaggen ska se ut och för att kunden ska kunna känna igen sig i Ellos stilspråk. Koncepten 
brukar delas in i tre olika koncept där man har basplagg som går efter en trend och de mer 
vassa plaggen följer en annan trend. De mer trendiga kläderna följer ofta sin egen trendbubbla 
och har enligt Nyström ett väldigt kort liv.  

Konjunkturer påverkar förutom ekonomin i världen även hur man ser på trender. Nyström tror 
att när högkonjunktur råder så kan kunderna unna sig mer men vid sämre tider måste 
inköparna köpa in mer säkra kort eftersom ”har man inte jättemycket pengar så köper man ett 
par jeans och en vit t-shirt, har man mer pengar så kan man unna sig en grön t-shirt också".  
Däremot tror Nyström att det är viktigt att göra och följa trendanalyser oavsett konjunkturläge 
på grund av snabbheten i informationssamhället som råder.  

4.3.3 Trenders roll i framtiden för inköpsarbetet 
Enligt Nyström händer det väldigt mycket i världen idag och hon anser att man inte är riktigt 
van vid hur snabbt allting går. Hon menar att ungar idag är snabba på att fånga upp 
information. Nyström tror att den snabba informationsbubblan vi lever i betyder att 
trendbyråerna kommer ha en allt större betydelse för inköpare och designers i form av sparad 
tid eftersom de själva inte hinner hålla sig uppdaterade om vad som sker med modet. Mycket 
talar också om att inköparna måste vara vassare i framtiden eftersom Nyström ser att 
modeföretagen blir bara blir duktigare och duktigare att tolka efterfrågan. Betydelsen av 
trender tror därför Nyström dels kommer bero på att modeföretagen måste bli bättre men 
också att konsumenter idag har blivit bortskämda med att hela tiden få nyheter med korta 
serier. Dock råder det en osäkerhet i framtiden med trenders betydelse eftersom det blir allt 
större fokus på hållbarhet. Men eftersom konsumenterna är bortskämda med nyheter tror 
Nyström att det kommer delas upp i två olika segment då det inte fungerar att kombinera 
supersnabba trender med hållbarhet.  

4.4 Intervju med inköpare på Lindex 
Den intervjuade arbetar som inköpare på damavdelningen med fokus på byxor, shorts och 
jeans. Jeansen går till alla koncepten på damavdelningen medan byxor köps in för ett specifikt 
koncept som kallas för ”Everyday”. Lindex har olika koncept där vardera innehåller olika 
produkter och stilar. Förutom ”Everyday” där vår intervjuade är inköpare finns dessutom 
”Contemporary”, vilket är ett koncept med dressade kläder och ”Holly and Whyte” som 
erbjuder sport inriktade kläder. Lindex har runt 470 butiker i 17-21 olika längder, varav 
Sverige, Norge och Finland tillhör de största marknaderna. Andra stora marknader tillhör 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Ryssland och de Förenta Arabstaterna i 
fyra olika länder.  

Vad som kännetecknar Lindex enligt inköparen är att Lindex försöker ha en egen stil. Hen 
menar att dagens konsumenter tittar mer eller mindre på samma trender, oavsett om det är H 
& M, KappAhl, Lindex, Cubus, ZARA eller MANGO som ligger på samma prisgrupp som 
Lindex. Eftersom många modeföretag tittar på samma trender så det finns en risk att det blir 
lite samma fortsätter inköparen. Hen beskriver att Lindexkunden egentligen kan vara vem 
som helst och att det inte går att säga om hon är ”25 år och blond” eller ”45 år med har två 
vuxna barn” utan att det finns en väldigt stor bredd på kundkretsen. Skulle inköparen ha en 
mental bild av Lindex kundprofil, förklarar inköparen att hen tänker att kunden då är någon 
runt 30 år med familj.  
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4.4.1 Inköpsarbetets beslutsprocess  
Vid framtagning av en kollektion med hög modegrad förklarar inköparen att de är väldigt 
viktigt att produkten ska tilltala kunden samtidigt som det ska vara prisvärt. Andra viktiga 
variabler är att titta på kombinationer av omvärldsanalyser tillsammans med Lindex egna 
försäljningssiffror. Dessa variabler är viktiga för Lindex då försäljningsstatisk kombinerat 
med framtagning av attraktivt mode kan hjälpa dem att öka vinsten ännu mera. 
Omvärldsanalyser menar inköparen är en långsiktig analys och att det ger en översikt över 
framtiden, men ändå inget man göra åt idag.  

Inköparen anser att det råder en risk eller osäkerhet vid inköp av produkter med hög 
modegrad. Vid inköp av produkter där det är speciella färger eller tryck så är det naturligtvis 
en risk menar hen. Hen fortsätter att det är sällan endast en person som bestämmer allting vid 
ett inköp, utan att det är många som bollar med varandra för att komma fram till ett beslut. 
Oftast finns känslan med om att deras beslut ska gå bra. När det gäller leverantörer finns det 
alltid risk vid stor orderläggning hos en leverantör, som kanske inte klarar av att producera det 
trots lovord. Inköparen menar dock oavsett risk, hinner de oftast lösa och ändra på en 
kollektion om det skulle uppstå något som inte skulle hålla. Hen drar ett exempel som kan 
vara ett inköpt material som redan är vävt med dragkedjor samt accessoarer, men som inte 
längre passar till den först tilltänka kollektionen. De kan då välja att använda det till 
någonting annat som att göra om modellen, färga om tyget eller sälja den till en annan 
avdelning. Inköparen menar att man får vara väldigt kreativ och hitta på olika idéer.  

Framtagningstiden av en kollektion är svår att svara på eftersom det beror på produkt till 
produkt enligt inköparen. Tiden för att ta fram en genomsnittlig denimkollektion hos Lindex 
tar över ett år. Detta beror på att framtagning av denim tar väldigt lång tid. Hur många 
kollektioner som släpps per år är svårt att svara specifikt på, då Lindex släpper nya produkter 
nästan varje vecka förklarar inköparen. Hen beskriver att Lindex delar upp kollektionerna i 
fyra olika kvartal rent budgetmässigt, ett för varje årstid, men att dessa samtidigt innehåller 
olika antal nedsläpp. Vilka material eller färger som används för varje kollektion blir oftast 
säsongsbaserat. Däremot vill man kunna erbjuda nyheter hela tiden, vilket gör att de får fler 
än fyra kollektioner. Det kan vara en produkt som de ser har sålt väldigt bra och kan då välja 
att sälja samma produkt fast i en annan färg, vilket gör det till en ny produkt. Inköparens roll i 
det tidiga stadiet av en kollektion innebär mycket tätt arbete med designern. Inköparen får 
tillsammans med designern besöka många mässor, tygmässor samt spana efter nya tyger och 
färger för nästa säsong. Designern ligger ett steg före i designprocessen, enligt inköparen, 
men att då är viktigt för hen att veta priserna och se vilken prisgrupp man hamnar i. För om en 
inköpare ska sätta volymer på till exempel byxor i fem olika färger utan att veta vilka färger 
som anses vara trendiga för säsongen, finns det en risk att man kanske lägger fel volymer. 
Trots att det är designern som väljer ut trenderna är det inte de som bestämmer vilka volymer 
som ska läggas per färg, utan blir inköparens uppgift. ”Egentligen har inte designern med att 
göra vilken volym jag lägger i vilken färg så där är det jätteviktigt att inköparen vet vad som 
är mest kommersiellt och vilken färg som bubblar” förklarar inköparen.  

4.4.2. Det centrala förhållandet till modetrender och trendbyråer 
Inköparen ser på modetrender med nyfikenhet, då hen verkligen är öppen för trender men har 
kanske ett mer kommersiellt öga än vad designern har. Inköparen menar att detta kanske är 
nödvändigt då designern kan vara mer nyfiken, men att inköparen ska försöka se det 
kommersiella och prisvärda. ”Vi jobbar väldigt mycket i team ibland bromsar jag designern 
och i andra fall kan det vara att jag driver på designern att tänka på ett volymmässigt sätt där 
hon kanske känner att det inte behövs så mycket i ett fall, medan jag kan se att vi behöver mer 
då vi troligtvis kan sälja mycket av det så det är en viktig del utav oss båda två”.  
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När det gäller Lindex förhållningssätt till modetrender förklarar inköparen att de har 
designers, designassistenter, konceptdesigners och en huvuddesignchef som är chef för alla 
avdelningar som underkläder, dam och barn. Det är huvuddesignchefens uppgift att ha en 
översiktlig bild av allting och en framtidsanalys för att veta hur Lindex kommer att hamna 
framöver. Huvuddesignerns närmsta partners är konceptdesignerna, vars vardera är ansvariga 
över sitt koncept. Deras uppgift är att utifrån huvuddesignerns vision, designa för de olika 
avdelningarna för att sedan komplettera varandra. En och samma trend kan skalas ner och 
tolkas till de olika koncepten. Inköparen uttrycker även att ”ibland kan vi vara väldigt kaxiga 
och säga att vi tror på en viss trend och gör vi det så kan det bli en trend”. Hen fortsätter att 
gör dem trenderna tydliga och trovärdiga mot kunderna så kan det funka. Samtidigt är det 
svårt med trender menar hen och att det ibland kan bli så att det inte alls blir vad man har trott 
på. Någonting som kändes väldigt starkt i början, känns kanske inte lika starkt senare. Ibland 
svänger de inriktningen helt på de trender de inte längre tror på och får då hitta på något 
annat. Då är det viktigt att teamen tolkar och bollar idéer mellan varandra på de olika 
avdelningarna.  

Vilka trender man använder varierar på respektive avdelning också, berättar inköparen. När 
de tar fram trender är det väldigt fokuserat på dammode som därefter blir lättare att adoptera 
på flickkläder än pojkkläder, vilket gör att man får titta på trenderna på ett annat sätt och 
kanske göra det mer lekfullt. Det viktigaste är att alla avdelningarna i butiken ska kännas 
genomgående. Inköparen anser att trendbyråer och trendanalyser är en fördel. Hen menar att 
det är viktigt att man lyssnar på olika trendbyråer, men att det är viktigt att skala av och 
använda det man själv tycker är viktigast. Det är även viktigt att som inköpare att vara 
medveten om vad som ligger framåt, försätter hen. Inköparen tror också att användningen av 
trendanalyser hos olika modeföretag inte styrs av konjunktur, utan att det är lika viktigt att ta 
in trendanalyser oavsett konjunkturläge.  

4.4.3 Trenders roll i framtiden för inköpsarbetet 
Trenders betydelse för inköpsarbetet tror inköparen kommer att öka och att det då kommer 
krävas mer av alla. Det gäller att bli vassare, bättre, snabbare och nyare hela tiden. Det har 
även förekommit en stor skillnad på hur man handlar idag jämfört med hur man handlade för 
fem år sedan. Inköparen menar att hen tror att konsumenter är mer medvetna idag, man tänker 
mer på om man verkligen ska ha den där toppen eller inte. Det kommer också förekomma mer 
krav på miljövänliga produktioner, både hos konsumenter och hos producenterna samt den 
hållbara trenden som finns nu bara är en början. Inköparen menar att det kommer bli viktigare 
att tänka på om produkten man köper in är hållbara och hur den har producerats. Samtidigt 
som det är viktigt med hållbarhet får man inte glömma bort det moderiktiga, eftersom 
”kunden vill inte bara ha en grå tröja bara för att den ska vara miljövänlig utan den ska vara 
lika schyst som annars så det är en nöt att knäcka.” Inköparen menar att kunder inte bara vill 
ha en grå tröja bara för att den ska vara miljövänlig, utan det är viktigt att den även är trendig. 
Inköparen tror då att trender och hållbarhet kan kombineras genom marknadsföring. Ett 
exempel kan vara att producera ett par miljövänliga byxor i ett begränsat exemplar, vilket gör 
att kunden köper produkten omgående och förhoppningsvis någon mer produkt. Inköparen 
förklarar att det uppstår en slags dubbelmoral. De vill trots allt sälja och tjäna mer pengar, 
samtidigt som de vill värna om miljön.  

4.5. Intervju med Elin Hulin på Gina Tricot 
Elin Hulin är Departement Manager på Gina Tricot och jobbar som inköpschef på två av deras 
fyra koncept. Hennes arbetsuppgifter som inköpschef innebär att driva den dagliga 
utvecklingen av produkter på hennes avdelning och ansvarar för att inköparna gör rätt val för 
bästa försäljningsoptimering. Utöver dessa uppgifter ansvarar Elin även för lönsamheten på 
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hennes koncept och stöttar inköparna i kvantifieringsfrågor, val av leverantör, val av 
kvaliteter och att produkterna får rätt pris, kvantitet och kommer till våra butiker i rätt tid. 
Gina Tricot finns i nuläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.  Enligt Hulin 
står Gina Tricot ut mot deras konkurrenter genom att de snabbt kan möta och erbjuda kunders 
efterfrågan, vilket är kläder med en hög modegrad samt leverera dessa produkter i tid. 

4.5.1 Inköpsarbetets beslutsprocess  
Viktiga variabler att se på i inköpsarbetes beslutsprocess är försäljningsstatistik, för att förstå 
kunden och vad som säljer och trenderna för att sätta framtida kollektioner. För att nå 
lönsamhet är variablerna budget och volym också enormt viktiga för att nå lönsamhet enligt 
Hulin. Vid inköp av en kollektion med hög modegrad anser Hulin att trendanalyser är den 
viktigaste variabel att titta på. Det menar hon beror på att produkter med riktigt hög modegrad 
baseras ofta på catwalken. Hulin upplever att det nödvändigtvis inte behöver finnas en stor 
risk vid inköp av en kollektion av hög modegrad. Beroende på hur osäker man är på 
produkten kan man anpassa volymen och därmed hjälpa till att minska osäkerheten genom att 
man håller ner kvantiteten och testar av.  

Framtagningsprocessen av en kollektion hos Gina Tricot börjar med att designers och 
inköpare gör trendresearchs och tar fram trender samt färger runt 1 år i förväg. Trendresearch 
innebär köp av trend material, trendföreläsningar och besök av modemässor. Från de samlade 
materialen sätter teamet ihop några trender som de anser passar Gina Tricot och deras kunder. 
Moodboard, färgkartor, looks eller siluetter tas fram för varje vald trend. Beroende på vilken 
produkt som ska säljas och vilken nivå av modegrad denna produkt har påverkar 
tidsplaneringen för när produkten ska nå butiker. Vid produkter som produceras långt bort och 
som Gina Tricot vill producera under lågsäsong, krävs det 9 månader innan trenden ska nå 
butiken. Jackor, stickat och byxor är exempel på dessa produkter.  Produkter i det övriga 
sortimentet med högre modegrad designas närmare aktuell period i butik, dessa varor kräver 
ungefär 90 dagar från order tills den når butiken. Med hjälp av leverantörer i närmare 
geografiska positioner har Gina Tricot även möjlighet att producera produkter på endast 8 
veckor, där de kan under hela processen har möjligheten att utveckla och förfina kollektionen 
samt färgerna löpande.  

4.5.2 Det centrala förhållandet till modetrender och trendbyråer 
Hulin anser att modetrender är en av de grundstenar som man bygger ett sortiment på. Hon 
förklarar också att modetrender kommer och går men många återkommer år efter år i lite 
förnyad skepnad och att dessa är då ibland starkare och ibland svagare. Vilken trend som Gina 
Tricot väljer att sälja däremot menar Hulin är de trender som “passar oss och anpassar dem till 
vår stil och kund”. Hon förklarar också att det naturligtvis kan komma helt nya trender lite då 
och då. Angående trender och trendresearchs, anser Hulin att trendbyråer är till absolut fördel 
hos Gina Tricot. Genom trendbyråer kan de ta in analyser från flera olika håll och på så vis ha 
koll på vad som gäller. Gina Tricot väljer sedan ut av alla trendanalyser och företeelser vilka 
trender de vill använda. Hon fortsätter med att modetrender påverkar inköpsarbetet genom att 
de väljer trender och periodiserar dem, d.v.s. att de bestämmer vilken period en trend ska råda 
och därefter för inköp efter den rådande trenden. Hulin beskriver att Gina Tricot arbetar för att 
ha koll på rådande modetrender för deras kunder, vilket också är ett av deras 
konkurrensmedel. Gina Tricot vill vara tidiga med att snappa upp trender, men att de inte 
nödvändigtvis behöver vara först ut. Hon förklarar att det istället är viktigare med timing, att 
ha rätt trend i rätt tid.  Hulin tror att användning av trendanalyser används lika mycket oavsett 
konjunkturläge i Sverige. Gällande vilken konjunktur som råder tror Hulin dock att det känns 
bättre att köra säkert vid lågkonjunktur genom att köpa in produkter de vet går att sälja och 
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vid högkonjunktur att man vågar testa vassare trender, men att detta inte alltid slutar med gott 
resultat.  

4.5.3 Trenders roll i framtiden 
Trenders betydelse för inköpsarbetet kommer inte att minska i framtiden enligt Hulin, som 
anser att trender alltid kommer påverka inköpsarbetet hos de flesta modeföretag. Hon 
förklarar att det går i linje med kunders köp mönster, hur de handlar i framtiden kommer att 
ömsesidigt påverka modeföretagens inköpsmönster.   

4.6 Intervju med Martin Svahn på MQ 
Martin Svahn är produktchef på MQ, vilket han förklarar är i enlighet ett annat ord för 
inköpare. Svahn är också budgetansvarig för sina varugrupper vilket är ytterplagg och 
konfektion, kostymer, kavajer samt dressade skjortor. Han arbetar med MQs interna 
varumärken som i detta fall är Bondelid och Bläcks skjortor. Svahn förklarar att det är en lag-
process då man jobbar med designers, mönsterkonstruktörer vid framtagning av plagg och 
kollektionsarbete, men att det är han som sitter på pengarna och tar de slutgiltiga besluten. 
MQ har idag 117 fysiska butiker i Sverige och Norge samt en online shop för samtliga länder. 
När det gäller MQ konkurrensfördelar från andra företag förklarar Svahn är MQ ett företag 
som erbjuder ett mellanpris segment och har en mix av olika varumärken som styrka, med 
både interna och externa varumärken. Deras kundprofil är någon mellan 30-40 år som vill 
hitta plagg som är rätt i stil, modegrad, kvalité och pris.  

4.6.1 Inköpsarbetets beslutsprocess  
Vilken variabel som är viktigast vid inköp av en kollektion med hög modegrad beror på 
vilken typ av produkt enligt Svahn. Är det en ny produkt med ett nytt formspråk eller ny 
grafik som de inte vet så mycket om gör det svårt att kontrollera historisk, men man kan få 
vissa tendenser. Då får man istället känna efter modegraden på produkten och därefter 
bestämma om den behövs för den kommande kollektionen, istället för priser och volym. Han 
anser då att trendanalyser blir den viktigaste variabeln för produkter med hög modegrad.  Vid 
inköp där det råder en viss osäkerhet eller risk, som produkter med hög modegrad, menar han 
att man kan påverka genom att köpa in mindre volymer eller antal varianter. Svahn fortsätter 
att det blir en avvägning man får göra då det finns en chans att man träffar rätt på modet och 
det säljer mycket, men om det skulle röra sig om en helt ny produkt är det kanske mer 
riskabelt att gå all-in. Modekläder överlag menar Svahn medför en viss risk eller osäkerhet, 
eftersom mode är något relativt. Det kan vara något som är inne idag, men kan lika väl 
försvinna dagen efter. Svahn anser att trender håller sig under en viss tidsintervall, vilket 
medför risker vid inköp. Vid inköp av olika färger förklarar han att man tittar mycket på 
försäljningsstatistik, men att gå på magkänslan också hjälper beslutsfattandet. Svahn 
beskriver: ”Fördel är om man har flera färger av en och samma produkt, då har man inte 
riktigt det problemet. Då kan man i så fall välja vilken färg man vill köpa in mer av och hur 
stora volymerna ska vara”.  

Framtagningstiden för en kollektion är svår att precisera. Processen börjar med trendanalyser 
från designers som därefter skissar för kollektionen och överlämnar detta till inköpare och 
mönsterkonstruktörer. Skisserna innehåller tilltänkta färger, material och detaljer vars 
inköpare uppgift sedan blir att skicka upp förfrågningar till deras leverantörer, antingen i 
Europa eller i Asien beroende på vad det är för material. Sedan levereras ett plagg till 
huvudkontoret som inköparen ska prisförhandla. Svahn förklarar att vid framtagning av en 
kollektion får man alltid förhålla sig till när man vill att den ska landa i butik, vilket gör att 
man får räkna baklänges. Han menar att det nästan är en förutsättning för att lag-processen 
ska funka och att det hjälper dem genom att de jobbar mot samma mål och vision för 
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varumärket. MQ har i grund en vår/sommar kollektion och en höst/vinter kollektion, men 
erbjuder nya nedsläpp runt tio gånger per år. Varje kollektion eller nedsläpp koordineras inom 
sin säsong med färger. Storleken på de olika nedsläppen är också olika, vilket beror på att 
konsumenter handlar lite mer under vissa perioder. Detta påverkar också inköpsmönstret 
förklarar Svahn, eftersom personer är mer villiga att handla under vissa perioder som jul och 
sommar försöker man då köpa in fler produkter som man sedan kan sälja i butik. 

4.6.2 Det centrala förhållandet till modetrender och trendbyråer 
Modetrender som något som branscher har lärt sig att leva med då kunder alltid vill ha något 
nytt förklarar Svahn. Däremot kan det också vara något bra, eftersom träffar man saker rätt 
finns en stor chans att ta marknadsandelar fortsätter han. Sedan är också viktigt att vara 
försiktig, därför att modetrenden måste passa företaget också. Han upplever också som att 
trenders livscykler blir alltmer kortare och det aldrig uppstår en stor tydlig trend som tar över 
helt, utan att det hela tiden uppstår väldigt många små trender parallellt med varandra som 
slår olika hårt. Svahn anser ändå att det är intressant och viktigt att som inköpare att ha koll. 
MQ som företag brukar alltid utforska med trender genom att designers får gå på olika 
modemässor och trendinspirationer. Där kollar de upp vilka trender som gäller och därefter 
väljer de trender de anser passar MQs kunder bäst, det vill säga vad de tror att våra kunder 
gillar. Det är viktigt att de förhåller sig till vilka trender som är aktuella för MQ som företag, 
för att de ska kunna göra det trovärdigt förklarar Svahn. Han menar dock att MQ inte är 
ledande inom modetrender eftersom de arbetar som en fackhandelskedja. Svahn menar att 
varumärken brukar ligga en säsong före gällande trender vanligtvis och fördelen för MQ samt 
andra modekedjor, är att invänta trenderna för att sedan se vilka trenden som slår an. 
Samtidigt kan de inte vänta för länge för att se vilka trender som slår an eftersom 
inköpsprocessen tar sin tid. Ett alternativ är då, vid inköp av varor med hög modegrad att 
producera varor i Europa, vilket ger MQ möjligheten att kunna vänta länge innan beslut om 
inköpet. När det gäller modetrender hos damkollektioner och herrkollektionen tror inköparen 
att modet går snabbare hos damkläder, eftersom kvinnor tenderar att ta del av mode lite 
snabbare och vågar mer. Killar är lite mer svårövertalade, vilket också gör att modet kan 
verka mer långsamt. Svahn menar dock att det har börjat bli ett större intresse för herrmode 
genom att det börjar synas mer färg på herrkollektionerna, något som killar mer och mer 
verkar våga bära. 

Svahn anser att inköp av trendprodukter varierar under olika konjunkturer beroende på vilket 
slags företag man är. Han tror att om ett företag jobbar med trendiga varor, kommer de alltid 
att ha en hög modegrad i sina kollektioner oavsett säsong eller konjunkturläge. Hur 
konsumenterna handlar under konjunkturer tror Svahn också spelar roll. Den breda massan 
kanske blir mer sparsamma och köper färre plagg under lågkonjunktur, men samtidigt finns 
det dem som alltid har mycket pengar och brås inte på vilken konjunktur som råder. 
Användningen av trendanalyser varierar beroende på konjunktur. ”Man satsar inte lika 
mycket på samma sätt, utan att man kör lite på vad man vet kunden gillar” förklarar Svahn. 
Däremot är det viktigt att alltid kunna erbjuda några produkter som är lite mer trendiga för att 
göra det intressant för kunden. ”Jag menar det är ingen som vill gå in i en MQ butik om våra 
plagg ser likadana ut från säsong till säsong. Vi måste hela tiden erbjuda nya varianter, detta 
kan vara nya färger eller nytt formspråk” berättar Svahn. Han anser att det är viktigt att vara 
uppdaterad med trender för att kunna ta till sig vad designerna säger, samtidigt som att det är 
viktigt för designers att förstå inköparens tankegångar. Inköparna vet vad som gäller eller vad 
de själva tror kommer bli stort. Många beslut sker i grupp och man tar många beslut 
gemensamt, fortsätter han. På så sätt blir det en konstruktiv dialog mellan parterna och man 
förstår varandras respektive sidor eftersom som Svahn uttrycket det: ”Har inte vi någon koll 
på trender så tror jag inte att det blir speciellt bra eller roligt heller.”  
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4.6.3 Trenders roll i framtiden 
Som tidigare nämnt upplevde Svahn att trenders livscykler blir alltmer kortare och kortare. 
Detta är något de också tar till sig vid kollektionsframtagandet eftersom de förhåller sig till 
marknaden. ”Det är ändå dem som sätter reglerna. Har vi inte kunder som tycker att vi gör 
intressanta plagg har vi ju inga jobb. Det ligger i jobbet att ta vara på det och se före 
möjligheterna”. Svahn säger också att MQ som företag vill samtidigt kunna erbjuda plagg 
som håller länge, vilket enligt hans personliga uppfattning gör att det kan bli lite tudelat. 
Därför får det bli en avvägning, eftersom kvalité är en viktig aspekt för MQ.       

Förhoppningsvis hittar vi en balans där plagget är rätt i tiden, men går också att 
använda under en längre period. Vi har som sagt olika varumärken på MQ också, 
som ska ta olika delar av dessa trender. Så där har vi också den möjligheten 
genom att vi lägger mer trendiga varor på en viss typ av varumärke medan de 
andra varumärkena som kör på subtila kläder. Det är en fördel så att vi kan 
erbjuda kunden hela aspekten utan att ta en för stor risk och gå in på alla 
varumärken. (Intervju med Svahn 2014) 

Svahn anser att trenders betydelse för inköpsarbetet kommer att öka i framtiden. Många 
kanaler som internet och onlineshopping skapar en stor möjlighet för mindre företag att testa 
nytt och nå ut, vilket sätter press på de stora aktörerna och MQ för att hänga med, menar han. 
Då är det viktigt som inköpare blir mer lyhörd och vassare, men samtidigt vara trovärdig mot 
företagets idé och dess kunder. Trender kommer fortsätta att vara viktiga enligt Svahn, men 
det svåra är att vara noga med vad man som företag vill satsa på eftersom: ”Träffar man 
trender rätt så finns det väldigt många möjligheter, man kan ta marknadsandelar, få en bra 
exponering utåt, generera nya kunder som förhoppningsvis kan bli lojala kunder som kan 
hjälpa MQ att växa. Det är både lite skrämmande och spännande samtidigt, men det är också 
det som gör jobbet roligt.” 

4.7 Sammanfattning Empiri 
Följande del innehåller en kort sammanfattning på vad som uppgavs i empirin angående vilka 
variabler man anser är viktiga vid beslut vad gäller kollektioner samt trender och trendbyråers 
centrala roll för inköpsarbetet. Efterföljande kapitel har en mer omfattande analys av studiens 
empiri och teoretiska referensram.  
 
Genom Lantz tolkningar fungerar trender som en koordinerande roll för vilken riktning modet 
går i för både producenter och konsumenter så att man inte tillverkar saker som ingen vill ha 
köpa. Så länge det finns aktörer på marknaden som kapitaliserar på trender så kommer vikten 
av att följa trender vara av betydelse. Eftersom trender fungerar som en koordinerande roll 
används trender i praktiken för att minska på osäkerhetsaspekten som finns vid beslut av 
kollektioner.  För att underlätta förståelsen vart modet rör sig så	  menar Gustafsson- Molin att 
trendanalytiker och trendbyråer finns för att analysera modets utveckling. Modeföretagen 
bekräftar i sina intervjuer att trender har en betydande roll som de främst menar beror på den 
marknad som finns idag där kunderna förväntar sig återkommande nyheter, men där också två 
av de fyra modeföretagen menar att trender kan fungera som ett konkurrensmedel. 
Huvudsaken är att trenderna användas i rätt tid och till rätt kund. Trendbyråernas betydelse 
som resurs skiftar dock något ifrån de intervjuade företagen. En del menar att de har en 
betydande roll eftersom de kan analysera modets utveckling i stort vilket förenklar 
inköpsarbetet i form av sparad tid av analyser. Tre av de fyra intervjuade modeföretagen anser 
att det är bra att lyssna på vad trendbyråerna har att säga men att man ska ta dem med en viss 
försiktighet. Inköparna anser att det finns många risker med trendbaserade produkter, men att 
trendanalyser vid beslutsfattande kan dels användas för att minska på osäkerhetsaspekten och 
för att minska på riskerna. Även ifall trendanalyser har en betydande roll för inköparna måste 
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man använda dem med andra variabler vid beslutsfattande. Det anses också vara viktigt att ha 
en konstruktiv och nära dialog med designers för att kunna ta beslut vad gäller inköp.  

Sammanfattningsvis kan vi utläsa av de intervjuades tolkningar att det är viktigt att följa 
trender och trendbyråer för att förstå modets riktningar, men att man måste tolka trenderna till 
sitt egna koncept. Vi kan också utläsa att trendanalyser har en viktig betydelse vid 
beslutsfattande av en kollektion men att en kollektion inte enbart baseras utifrån det utan 
andra variabler som också spelar stor roll.  
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5 Analys 
Analysdelen består av en jämförelse mellan det empiriska material vi samlat in och de teorier 
som tas upp från studiens teoretiska referensram. Med tanke på den teori angående beslut som 
har behandlats i den teoretiska referensramen är analysen uppdelad i trenders betydelse i 
inköpsarbetet och dess använding vid beslutsfattande samt en analytisk fokus på relationen till 
risker och osäkerhet i inköpsarbetet. 

5.1 Trender och trendbyråers betydelse i inköpsarbetet  
I den teoretiska referensramen ses trender fungera som en etikett i vilken riktning modet går i 
och har trendbyråerna historiskt sett sedan 1940-talet kapitaliserat på behovet av att minska på 
osäkerheter för framtidens riktningar. I ett uttalande från Lantz (2009) ses trendbyråerna som 
ett försäkringsbolag då de koordinerar bland trender, vilket ses som en vägledning mellan 
utbud och efterfrågan. En trendanalys är en kontinuerlig process som innefattar observationer, 
konsument- och marknadsforskning och tolkningar. Trendanalyser kan ses som verktyg för att 
de presenterar en tillförlitlig bild av den framtida utvecklingen, men som också ger företag 
förtroende när de ska fatta kreativa affärsbeslut (Fiore, Kim & Kim 2011, s. 18; 20; 143). 
Inköparna på Ellos, Lindex, Gina tricot och MQ håller alla med om att trender har en stor 
betydelse i deras arbete, även ifall det skiljer sig mellan hur stor betydelse det har. En del av 
inköparna menar att det är viktigt att följa trender eftersom konsumenterna idag lever i dagens 
snabba informationssamhälle och förnyelser är därför viktiga. Denna aspekt kan jämföras med 
teorin som Warkentin (2012) uttalar sig om att sociala medier och internet har gjort att 
accelerationen i modebranschen har ökat vilket gör att trender idag sprids runt om i världen på 
dagar och veckor istället för månader och år som det tidigare var. Konsumenterna blir därmed 
idag dagligen exponerade av uppdateringar om trender och utbud i butikerna genom bloggar 
och appar (Mohr 2013). Denna faktor menar inköparna ökar pressen på att hela tiden förnya 
sitt utbud och ha veckovisa drops i butikerna istället för ett säsongstänk som det tidigare var. 
Två av de fyra inköparna anser att konsumenterna har blivit vana vid korta serier och ständiga 
nyheter i butiker och finner därför att det är viktigt att erbjuda förnyelse i butikerna. De menar 
därmed att det är de kortvariga trenderna  som är viktiga som enligt Sproles (1981) lever allt 
ifrån 6 månader till 5-10 år och som ständigt måste förnyas. Enligt Warkentins teorier (1992) 
varar de kortsiktiga trenderna bara en säsong för att definiera det nya utbudet och för att få 
kunderna att handla. Den här teorin återkopplas av inköparnas syn på betydelsen av att förnya 
utbudet med så kallade drops då det drar kunderna in i butikerna.  

Två av de fyra inköparna ser trender som ett konkurrensmedel, de menar att om man köper in 
rätt trender i rätt tid är det stor chans att man kan ta marknadsandelar. Det är därför viktigt för 
företagen att hela tiden hålla koll på modetrenderna men samtidigt veta när de ska användas i 
kollektionerna, allt för att deras kund ska vilja handla dem. Alla inköparna är eniga om att det 
kvittar hur trendig en vara kan vara, det viktiga är att de används i rätt tid och till rätt kund 
annars sker ingen försäljning. Timing är A och O när det gäller trender vilket kan återkopplas 
till den teoretiska referensramen där en trends livscykel (Introduktion, tillväxt, mognad, 
nedgång och förkastelse) (Khurana & Sethi 2007, s14) ska möta konsumentens sociala grupp 
(Innovators, early adopters, early majority och laggars) (Raymond 2010, s.17) annars finns 
risken att en trend är allt för ny eller sen och därmed inte kommer att säljas. Inköparen på 
Ellos menar att de ibland måste släppa en trend eftersom deras kund inte är där tidsmässigt.  

Inköparna håller med om att trenders varaktighet går snabbare på damavdelningen än vad det 
gör på herr. De menar att kvinnor vågar mer när det gäller att hoppa på trender än vad män 
gör. Däremot tror en av inköparna att herrmodet håller på att ändras, det börjar bli ett starkare 
intresse för herrmodet och trender vilket gör att trenders betydelse ökar. På barnavdelningen 
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kan en trend som anses för knasigt på damavdelningen vara perfekt för barnavdelningen och 
därmed öka försäljningen. Det gäller att skala ner trenderna till rätt målgrupp, genom att göra 
det kan man öka försäljningen vilket förespråkas av både trendanalytikern Gustafson- Molin 
samt Lantz och majoriteten av inköparna. Den här aspekten kan återkopplas till betydelsen att 
som trendanalytiker förstå att en trend inte kan anammas av alla konsumenter 
(Trendwatching, 2014; Raymond 2010, s. 14). 

Enligt Jackson och Shaw (2006) kan man genom trendanalyser förstå hur riktningen kommer 
att gå i modet, förstå vilka globala influenser som påverkar modet och för att få en reflektion 
hur allt återspeglas till modet. I enlighet med den teoretiska refernsramen menar alla inköpare 
att trendanalyser fungerar som en förståelse till varför kunderna vill ha en viss trend i 
framtiden. De intervjuade antyder att kunden är viktigast att ta hänsyn till, därmed måste man 
även veta vad dessa kommer efterfrågas i framtiden. Majoriteten av inköparna påpekar att 
man måste förstå den värld som kunderna lever i och varför dem gillar en viss butik eller film. 
Enligt Orell (2012) samlar trendanalytiker information ifrån sociala och kulturella riktningar 
som har något som skapat nyfikenhet hos trendanalytikerna. Det kan vara inspiration från 
politik och ekonomi till popkultur och konst. Även ifall det är trendanalytikers roll att titta på 
dessa aspekter för att vägleda om modets utveckling menar inköparen på Ellos, Lindex, Gina 
Tricot och MQ att det även viktigt att designers på företagen samlar egen trendinspiration för 
att tolkningen ska passa företagets kund. Den här informationen menar inköparna är viktig att 
föras vidare till inköparna, så att inköpen kan anpassa sig till trenderna. Enligt Lantz (2013) 
fungerar trendbyråer som en organiseringsprincip på modefältet mellan utbud och efterfrågan. 
Frågan om trendbyråer är en fördel eller inte för företagen var en svår fråga. En av de 
utfrågade ville inte ens svara på den frågan medan de tre andra inköparna anser att 
trendanalyser från trendbyråer ger en tydlig bild om hur modet ska gå i. Det är viktigt att 
lyssna på vad dem uttalar sig om men samtidigt ta dem med försiktighet eftersom man enligt 
inköparna måste skala ner trenderna utifrån företagets koncept och kund. Trendbyråer har 
dock en stor fördel eftersom det kan reducera tiden att leta trender för inköparna. Inköparen 
på Ellos tar även upp här aspekten med accelartionen i informationssamhället. Hon menar att 
eftersom trenderna rör sig så snabbt på sociala medier är det svårt att hinna med om vad som 
efterfrågas av kunderna. Det menar Gustafson Molin är en av faktorerna till varför 
trendbyråer kan vara en tillämpning för designers och inköpare på modeföretag vilket även 
kan återkopplas till den teoretiska referensramen angående trenderns varaktighet i samhället 
och den accelation som har påverkat utkomsten av trender (Khurana & Sethi 2007; Gordon 
2001; Warkentin 2012). 

5.1.1 Trendanalysers betydelse vid beslutsfattande av ett inköp  
Takemura (2014) beskriver att beroende på vilka kunskaper en beslutstagare bär på och dess 
omgivning, kan beslutsfattandet delas in i tre olika grupper. Dessa grupper är indelade 
beroende på vilken grad av information och kunskap beslutstagaren har kring det angivna 
området. De olika grupperna av beslut karaktäriseras inom; beslut under säkerhet, beslut 
under risk samt beslut under osäkerhet (Takermura 2014). Kategorin ”beslut under osäkerhet” 
kan även klassificeras under två underkategorier; beslut under tvetydighet och beslut under 
ignorans. Inköparna håller alla med om att det är viktigt att veta vad kunderna ska efterfråga i 
framtiden så att de kan skapa ett utbud som möter detta krav. Men eftersom alla inköpare talar 
om att deras beslutsprocess börjar redan 1 år i förväg om vad som ska köpas in menar de att 
det kan finnas svårigheter att ta beslut under säkerhet. Enligt Lantz och Gustafson Molin kan 
trender därmed ge kunskap om vad kunderna kommer efterfråga. Trender existerar i gränsytan 
mellan produktion och konsumtion och är ett hjälpmedel för inköpare, tillverkare, designers 
och journalister om i vilken riktning man ska gå (Lantz 2013). Trendanalyser ses som ett 
förtroende för företag när det ska fatta kreativa affärsbeslut (Fiore, Kim & Kim 2011, s. 18; 
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20; 143). Enligt Fletcher påverkar trendanalyser produktionen så att inte fel produkter 
produceras i onödan och istället hamnar på lagerhyllan (Fletcher 2006). Den här aspekten kan 
ses i reslutaten från inköparnas tolkningar. På Lindex är det viktigt för inköparen att vara 
medveten om vad som ligger framåt i tiden eftersom det är inköparens roll att kvantifiera 
orderna. Inköparen måste därmed veta vilka volymer som ska läggas på respektive färger, 
detta synsätt återfinns även hos de tre andra andra inköparna eftersom det är deras ansvar att 
lägga budget. Med hjälp av trendanalyser får inköparna reda på vilka de kommande trender är 
och kan därmed enklare sätta säsongens budget, alltså vilka trender som får större budget än 
andra. Det är därför viktigt enligt alla inköpare att man har en stark dialog mellan inköparen 
och designers för att veta hur designers tänker kring modetrender och på vad dem tror 
kommer slå in stort. På så sätt kan det hjälpa inköparen att lägga sina ordrar, välja material,  
rätt leverantörer och veta vilken prisgrupp som produkterna ska placeras i vilket även Hansen 
och Skytte (2011) i den teoretiska referensramen förespråkar som viktiga variabler som 
påverkar ett beslut. 

Vid inköp betonas det att man ska ta hänsyn till information såsom marknadstrender, 
konsumentbeteende och trendprognoser ur en längre synvinkel (Bruce & Daly 2006; 
Johansson 2002). Däremot menar Kline och Wagner (1994) att information om tidigare års 
försäljningar ger en ganska måttlig effekt på en inköpares beslut utan kan endast användas 
som vägledning i vilken riktning man ska ta vid inköp. Detta kan inköparen på Lindex delvis 
hålla med om, försäljningsstatisk kombinerat med framtagning av attraktivt mode kan hjälpa 
dem att öka vinsten ännu mera. Omvärldsanalyser menar inköparen är en långsiktig analys 
och att det ger en översikt över framtiden, men ändå inget som påverkar beslut idag. Svahn på 
MQ menar dock att när det gäller inköp av produkter i olika färger är det oftast 
försäljningsstatistik eller bara magkänslan som hjälper Svahns beslutsfattande. Variabler som 
alla inköparna håller med om att använda som informationskälla för att kunna ta beslut för 
kommande modekollektioner är trendanalyser eftersom man bygger sitt sortiment utifrån 
vilka trender som råder. Beslut som rör produkten är viktiga eftersom de rör konsumenternas  
behov	   (Perry  & Kyriakak 2014), är något som alla inköparna är enhälliga med då det är 
viktigt att förstå att produkten ska tilltala kunden. Modetrenderna bestämmer  också i vilken 
period en trend ska råda i.  

Trenders betydelse vid beslutsfattande påverkas av de olika konjunkturerna. Majoriteten av 
inköparna anser att vid lågkonjunktur så måste man köpa in mer säkra kort som man vet går 
att sälja medan inköparna i bättre tider vågar erbjuda mer vassare modetrender. Men Lantz 
och två av de fyra  inköparna anser också att det är viktigt att vid sämre tider kunna erbjuda 
några produkter som är lite mer trendiga för att kunna göra det intressant för kunden. 
Användningen av mer säkra kort i sämre tider beror på kundernas köpvanor. Vid sämre tider 
tenderar kunder att köpa mer säkra kort än färger som baseras på kortvariga trender. Däremot 
tror alla att det är viktigt att göra trendanalyser oavsett konjunktur eftersom man hela tiden 
måste hålla sig uppdaterad över vad kunderna vill ha och snabbheten som råder i samhället. 
Gustafson Molin på Moderådet anser däremot att trendbyråerna roll påverkas. Hon menar att 
när det är sämre tider försöker företagen att reducera på de utgifter de kan och då försvinner 
ofta tjänsterna som trendbyråerna erbjuder. Lantz håller med om detta påstående, däremot 
uttalar sig ingen inköpare om detta läge för trendbyråerna. 

5.2 Trender och trendbyråers relation till risker 
Takemura (2014) beskrev att vid beslut under risk antas en situation där 
sannolikhetsfördelningen fastställs av tillståndet. Likt Takemuras (2014) exempel om beslutet 
att ta med ett paraply eller inte vid chans av regn, kan det jämföras med en inköpares beslut 
om att följa trendanalyser vid inköp. Som meteorologer kan ge väderprognoser kan 
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trendbyråer ge trendanalyser. Enligt Fletcher teori (2006) innebär nya kollektioner alltid en 
chansning med en stor risk men genom trendanalytikers trendanalyser blir trenderna mer 
hanterbara eftersom designers uppfattar det som att trendanalytiker sätter sitt rykte på sitt 
utlåtande. Om alla i branschen från producenter till konsumenter följer samma 
trendinformation blir det en sorts profetia enligt resultatet som kan utläsas från Lantz sida. 
Majoriteten av de intervjuade inköpare menar att trendbyråer ger vägledning i vilken riktning 
modet kommer gå åt i form av trendanalyser. Precis som det är upp till individen som tittar på 
nyheterna att sedan besluta om att ta med paraply eller inte, kan det jämföras med en 
inköparens beslut om att följa trendanalyserna. Då trendanalyser är endast prognoser kan man 
aldrig veta med säkerhet hur resultatet kommer att bli och oavsett vilket beslut man tar kan 
inte resultatet mätas förrän tillståndet har fastställts. För inköpare kan detta tillstånd 
exemplifieras som modemarknaden, som endast med tiden kan fram skildra hur 
konsumenterna kommer att adoptera eller motta denna trend som trendbyråer prognostiserat 
fram. Många av respondenterna uppfattar det som att dagens modecykler börjar bli alltmer 
kortare något som även tas upp i den teoretiska referensramen (Sproles 1981; Bonnier 2008; 
Warkentin 2012). Lantz (2013) förklarade att modesäsonger på marknaden började med två 
säsonger till dagens modekedjor som erbjuder nyheter varje dag, något som många tidigare 
förespråkat om och anser att det beror på flera inspirationskällor som konsumenterna frekvent 
exponeras av (Aktiespararna, 2013; Mohr 2013; Fiore, Kim & Kim 2011, s. 135; Khurana & 
Sethi 2007, s. 20). Detta är något som Nyström på Ellos, Svahn på MQ, och inköparen på 
Lindex också har märkt. Detta uppfattas som en risk eftersom det kan vara svårt som inköpare 
på ett modeföretag att veta vilken trend man ska följa när det uppkommer nya trender på 
löpande band. Svahn menar att modekläder överlag medför en viss risk eller osäkerhet 
eftersom mode är något relativt. 
 
Denna teori är i liknelse med trendforskaren Lantz uttalande om att förutom 
produktionsprocessen kan trender även påverka inköpsprocessen hos modeföretag. Lantz 
menar att ”saker och ting kan ju ändras efter hand” och att ”alla har ju ledtider och är 
beroende på hur det sen slår ut om någon trend slopas”. Lantz menade att det även gäller om 
man som modeföretag väljer endast att satsa stort på en trend, men som sedan inte slår igenom 
eller inte längre aktuell kommer det att bli svårt för modeföretaget att sälja dessa produkter. 
För inköpare kan detta öka risken över vilka beslut dem tar gällande trender. Har man som 
företag inte den möjligheten att testa på olika trender utan endast en som sedan inte slår 
igenom, kan beslutet bli ”väldigt olägligt” som Takemura (2014) uttryckte det. Genom att 
dela upp sina investeringar kan riskerna minska (Etzioni, A. 2014.,Upson et al. 1975) och det 
är därför utifrån empirin som inköparna inte bara satsar på en trend.  
 
Även ifall inköparna håller med angående den teoretiska referensramen om att trendanalytiker 
på trendbyråer ger modeföretagen vägledning hur modet ska gå, upplevde Nyström på Ellos 
att det finns en risk med deras uttalanden eftersom det ibland inte går att adoptera till den 
svenska marknaden och att kunden därmed kan försummas. Hon menar att vissa färger som 
limegrönt på vintern inte är så passande för en svensk kund eftersom som hon uttrycker ”är 
det halvåret som vi är väldigt bleka vilket gör att färgen inte passar oss då och gör den svårare 
att adoptera i sin klädsel”. En annan risk om alla inköpare talar om är risken att en trend inte 
kan anammas för alla målgrupper vilket belyser betydelsen att adoptera en trend i rätt tid till 
rätt målgrupp (Khurana & Sethi 2007; Raymond 2010, s.17).  Risker behöver dock inte bara 
vara kopplat till produkter med hög modegrad. Bortsett från trendbyråers trendanalyser 
upplevde inköparen på Lindex att det råder en viss risk överlag vid inköp av produkter som 
ska ha speciella färger eller tryck. Både Nyström på Ellos och inköparen på Lindex förklarade 
även att förutom modegraden av produkten, finns det även risker vid orderläggning hos 
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leverantörer. Enligt Perry och Kyriakaki (2014) samt Fiorito (1990) hänvisas beslut som rör 
leverantörer till den geografiska räckvidden, betalningsvillkor samt kraven på produkten. 
Nyström på Ellos och Lindex menar att risker som rör en leverantör kan vara att en leverantör 
har lovat att de klarar av att producera en viss volym av produkter, men som därefter uteblivit. 
För att i förväg fördela riskerna mellan produktionsländerna menar de att det är viktigt att 
kolla av trenderna så gott som man kan och därmed undvika att lägga för mycket av en order i 
ett land som har hög riskfaktor. Faktorer som rör produkten är viktiga att beakta för en 
inköpare. En första beställning har i genomsnitt högre risk än vad en upprepning har (Perry & 
Kyriakaki 2014), vilket är något som inköparna håller med om. Majoriteten av inköparna 
verkar använda volym som ett verktyg vid hantering av inköp som kan medföra risker. Tre av 
de fyra inköparna talar om att det kan vara viktigt vid trendbaserade produkter att lägga 
produktionen närmre för att minska på riskerna. Skulle en kollektion sälja stort kan man lägga 
en ny order och få hem varorna snabbt. Genom att lägga små volymer i närområdena menar 
Lantz och de tre inköparna att de snabbt kan få hem en upprepad order om försäljningen 
skulle öka vilket minskar på riskerna. För Lindex del menar inköparen att om en potentiell 
risk skulle inträffa, hinner man oftast lösa problemet eller ändra på kollektionen i tid. 
 
I den teoretiska referensramen finns en motsättning eftersom Kline och Wagner (1994) menar 
att det är den enskilda köparen som är beslutsfattande enheten. Men andra forskare menar att 
grupper vågar ta större risker vid höga riskutfall än vad en enskild person gör. De vågar ta 
mer rationella beslut än vad en enskild individ vågar ta (Martinsson & He 2012; Cooper & 
Kagel 2005; Kocher & Sutter 2005).  Enligt Bruce och Daly (2006) jobbar designers och 
inköpare allt mer nära varandra för att säkerställa vikten av att både trendprognoser och 
konsumentbeteende tas i aktning (Bruce & Daly 2006). Ur vårt empiriska material kan vi 
utläsa att Kline och Wagners teori inte håller utan det är mer likt Bruce och Dalys (2006) 
teori. Inköparna menar att samarbetet med designers gör att de får en mer konstruktiv dialog 
om hur de ska lägga sina order och gemensamt ta beslut för kommande modekollektioner så 
att riskerna ska minskas. Genom samarbete i grupp kan man även bolla lösningar på problem 
som kan uppkomma med en kollektion. Det här är i linje med den teorin Swedbanks 
analytiker Christian Anderson (Aktiespararna, 2013) som uttryckte att massmodeföretag som 
har flera kollektioner per säsong kan snabbare förutse om en kollektion inte fungerar och kan 
sålunda minska moderisken. Något som inköparen på Lindex även beskrev ”man får vara 
väldigt kreativ och hitta på olika idéer”.  

5.3 Trender och trendbyråers relation till osäkerhet 
Tillståndet då resultatet av ett valt alternativ är okänt menar Takumura (2014) rör sig om ett 
beslut under osäkerhet. Inköpsarbetet för med sig olika grader av osäkerhet. Inköparna kan 
aldrig 100 procentigt veta hur framtiden kommer utspela sig, men däremot har de kunskap 
inom inköp vilket gör att underkategorin för beslutsfattande som inköparna står inför handlar 
om beslut under tvetydlighet. Beslut under tvetydighet exemplifieras som ett tillstånd när även 
ett resultat som kommer att förekomma är känt, är sannolikheten för att detta tillstånd eller 
resultat faktiskt ska inträffa är okänt. Nyström på Ellos yttrar sig om att när man får 97 
procentigt rätt på ett inköp måste man vara nöjd. Man får enligt henne aldrig helt rätt som 
inköpare. Osäkerhet kring inköpsarbetet vid kollektioner med hög modegrad kan yttra sig på 
olika sätt. Gemensamt för de inköpare vi har intervjuat under processens gång yttrar sig om 
att det är viktigt att förstå vad kunden vill ha.  De rationella beslut som görs i inköpsarbetet 
hänvisar därför i stor grad till vad som efterfrågas på marknaden och hur man kan lösa detta 
genom att ha ett utbud som möter denna faktor. Som tidigare påpekat menar majoriteten av de 
intervjuade att det är viktigt att skala ner trenderna till företagets kund och koncept. Genom 
att sätta in kunderna i olika grupper kan man minska på den osäkerhet som råder något som 
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både Lindex och Ellos arbetar med.  De fyra sociala grupperna som finns är ”innovators”, 
”early adopters”, ”early majority” och ”laggards” (Raymond 2010, s.17).  

Trender skapas kontinuerligt och speglar tidens händelser och anda (Lewenhaupt & 
Lewenhaupt 1988, s. 43). Både Gustafson Molin och Lantz understryker att de tror att 
industrin i sin helhet skulle ha svårt med att klara sig utan trendanalyser eftersom det planeras 
så mycket utifrån dessa analyser. Inköparna menar att även ifall trendanalyserna vägleder om 
olika riktningar för att minska på osäkerhetsaspketen är det viktigt att göra egna trendanalyser 
där den egna kunden står i fokus. En av de intervjuade inköparna menar att man också måste 
vara kaxig ibland och verkligen tro på en trend, för om man marknadsför den starkt i 
butikerna kommer den även slå in. Likt vad Joslyn och Leclerc (2013) förespråkade kan det 
dock vid osäkerhetsutfall vara en stor risk ifall man inte följer de som har kunskap inom 
ämnet, vilket i deras fall var meterologer. Därför menar tre av de fyra inköparna att det är 
viktigt att följa trendbyårer eftersom de har kunskap om modets framtida riktningar. Enligt 
Lantz (2013) fungerar de webbaserade trendbyråerna med rapportering om hur trenderna 
dagligen utvecklas. Gustafson Molin på Moderådet menar att trendanalytiker från trendbyråer 
kan minska på osäkerheten eftersom de kan bevaka tendenser och riktningar året runt. Den här 
aspekten håller både Gina Tricot och Lindex med om, men Nyström på Ellos menar att man 
ska ta dem med en nypa salt eftersom trenderna ibland kan bli för osäkra för den svenska 
marknaden. 

5.3.1 Trender och trendbyråers relation till framtidens osäkerhet 
Både Gustafson Molin och Lantz samt de intervjuade inköparna tror att det kommer bli allt 
tuffare i framtiden, det gäller för företagen att jobba allt hårdare för att ligga i framkant. 
Trendanalyser kommer bli allt mer betydande för branschen samtidigt som det att kommer 
vara trender som samexisterar i tiden. Trenders betydelse för inköpasarbetet tror majoriteten 
av de intervjuade kommer att öka eftersom det går i linje med kundernas krav på ökad 
förnyelse. Samtidigt kan detta vara ett problem då världen snurrar på alltför snabbt. Man tror 
att trendbyråerna kommer få en allt större roll, inte på grund av osäkerhet utan i form av 
sparad tid. Parallellt med de kortare och snabbare trendera tror alla de intervjuade att 
hållbarhetstrenden kommer växa. Dessa två segment kommer att bli en faktor som kommer 
påverka inköpen och osäkerheten över vad som ska köpas in. Inköparna menar att det är 
viktigt att förmedla till sina kunder att de inte både kan efterfråga snabba trender och 
hållbarhet, för de går inte hand i hand. Men om kunderna efterfrågar hållbarhet är det ändå 
viktigt enligt inköparna att varan är moderiktig. Kunden vill inte bara ha en vanlig grå tröja, 
utan den ska även vara trendig. Det här kan öka osäkerheten och dubbelmoral i inköpen 
eftersom företagen vill vara hållbara samtidigt som man vill sälja mera. Men alla håller med 
om att trenders betydelse kommer att öka i framtiden det svåra är istället vad man som företag 
ska satsa på. Därför tror Gustafson Molin att det kommer behövas fler resurser som kan tolka 
de modets riktningar och material i framtiden. 
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6 Slutsats 
Vår uppsats syfte var att undersöka och analysera vad trendanalyser som beslutsvariabler har 
för betydelse i inköpsprocessens tidiga stadium hos svenska modeföretag. Utifrån vår samlade 
empiri och analys kommer vi att besvara vår uppsats syfte genom vår huvudfråga: Hur 
förhåller sig svenska modeföretag till analyser gjorda av trendbyråer och hur stor vikt läggs 
vid trendanalyser utformade av trendbyråer vid beslutfattande av ett inköp? Därefter har vi 
behandlat vår slutsats genom att besvara vår underfråga.  
 
6.1 Hur förhåller sig svenska modeföretag till trender och hur stor vikt läggs 
vid trendanalyser utformade av trendbyråer vid beslutsfattande av ett inköp? 
Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen om att svenska modeföretag ser positivt på 
trender men däremot har en del inköpare en svagare syn på trendbyråer. Modeföretagen 
lyssnar väldigt gärna på de trender trendbyråer har prognostiserat fram. Däremot betyder inte 
detta att modeföretagen nödvändigtvis behöver använda alla trender som trendbyråerna har 
tagit fram, utan några inköpare menar att ”analyser kan tas med en nypa salt”. Anledningen 
till denna slutsats är för att samtliga modeföretagen förklarar att de tycker att trendanalyser är 
intressanta, men att det fortfarande är kunden samt företagets image som är det viktigaste och 
att trenderna måste därför anpassa sig till detta, något som även den teoretiska referensramen 
tas upp i. Vi har även dragit slutsatsen om att trendanalyser kan hjälpa inköpare vid 
beslutsfattande av inköp av produkter med hög modegrad då samtliga inköpare anser att 
trendanalyser är en viktig variabel att titta på, men även att lönsamheten kan öka om det tas i 
beaktning tillsammans med försäljningsstatistik. Anledningen till detta anser vi bero på att 
modetrender periodiseras och därför är det viktigt som inköpare att vara uppdaterad samt hålla 
koll på modetrenderna så att de används till rätt säsong annars kan det påverka försäljningen.  
 
Något våra intervjuade är eniga om är att samtliga anser att trender i sig har en stor betydelse 
för modeföretag överlag. Oavsett om man som modeföretag är ledande eller icke ledande 
inom trender är det fortfarande viktigt att följa dessa. Däremot verkar det som att trender kan 
både minska och höja osäkerheten/risker hos inköpare. Från vår empiriska undersökning har 
vi även kunnat konstatera att trenders betydelse varieras i olika konjunkturlägen. Vid 
lågkonjunktur tycker majoriteten av inköparna att det känns säkrare att satsa på säkra kort 
(basplagg) än produkter som har en hög modegrad. Inköparna vet att det är lättare att sälja en 
vit t-shirt än en limegrön t-shirt och väljer därför att köpa in vit färg till exempel. Detta är 
något vi även kan fastställa utifrån Gustafson Molin uttalande som menar att trendbyråers 
tjänster ofta brukar minskas under lågkonjunktur. Trots att konjunkturers ombyte sker under 
en längre tid kan vi dock slå fast utifrån samtliga respondenter att det fortfarande är viktigt att 
trendanalyser görs oavsett konjunkturläge då modeföretagen måste trots allt hålla sig 
uppdaterade och veta vad kunden vill ha.  Utifrån vår uppsats kan vi också konstatera att det 
är kunden som har den största påverkan på vad inköpare väljer att köpa in. Orsaken till detta 
är att alla inköparna upplyste att de alltid tänker på vad kunden vill köpa och tolkar därför 
trenderna så att de passar företagets image till kundernas förtjänst. Dagens snabba 
informationssamhälle och sociala medier gör det enkelt för kunder att snabbt ta reda på vad 
som är nytt eller vad som kommer bli trendigt i framtiden. Samtidigt är det något som gör det 
svårt för inköparna att veta exakt vad som ska köpas in, något som kan kopplas till 
referensramens teorier angående sociala mediers acceleration. Samtliga inköpare menar att det 
är alltid kunden som står i fokus vilket gör det viktigt att ha koll på trender för att därmed 
kunna leverera vad kunderna önskar. Oftast söker kunder något nytt och kan modeföretagen 
då alltid erbjuda något nytt för kunden, ger det en större chans att kunden ”lockas in”. Trots 
att majoriteten av inköparna tycker att trendcyklerna upplevs som kortare och kortare, hjälper 
ändå trendanalyser modeföretagen att få en inblick om vad kunder lär vilja handla i framtiden.  
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Gällande färger och tryck på kollektioner har vi kommit fram till att trendanalyser 
nödvändigtvis inte behöver underlätta beslutsfattandet hos inköparna. Motivet till detta är för 
att samtliga inköpare verkar ha det svårare till att fatta beslut när det gäller färger och tryck på 
produkter överlag, oavsett vad trendanalyser eller trendbyråer säger. Trendanalyser kan hjälpa 
till en viss del, men oftast är det försäljningsstatistik eller även magkänslan som blir de 
viktigaste variablerna att använda vid dessa tillfällen samt underlättar beslutsfattandet. 
Försäljningsstatistiken visar inköparna vad kunderna faktiskt brukar handla, medan 
magkänslan hjälper inköparen att resonera mer logiskt och istället tänka på vilken färg som 
mest troligt kommer att sälja, vilket är något som motsätter de lagda teorierna. Som en 
inköpare förklarade ” vi bor i Sverige, de flesta är ganska bleka här, därför är det inte sådär 
kommersiellt med limegrönt på vintern.  Det är ingen som vill sätta på sig det för man ser sjuk 
ut”. En annan slutsats vi kan dra är att många beslut som inköpare står inför, tas ofta i 
grupper. Grunden till detta är för att man sällan jobbar ensam som inköpare utan man arbetar 
ofta i grupp som ”bollar med varandra” vid beslutsfattande. Detta gör också att 
osäkerhet/risker vid beslutsfattandet minskar eftersom det är flera personer som ska ta ett 
gemensamt och rationellt beslut, vilket överensstämmer med framförda teorier. Från vår 
empiri kan vi också fastställa att design- och inköpsavdelningen samarbete börjar bli alltmer 
vanligare då majoriteten av inköparna menar att det är viktigt att det förs en ”konstruktiv 
dialog” mellan parterna varje dag. Detta hjälper respektive sidor att förstå varandras 
önskemål, vilket underlättar dem att nå samma mål. Då samtliga inköpare menar att det är 
viktigt att vara uppdaterade inom trender, kan vi även konstatera att detta hjälper 
framtagandet av kollektionen ur både design- och inköpsperspektiv. Då det är designern som 
tar fram design och inte beslut angående volymer, kan inköparen med hjälp av hens trendkoll 
driva på designerns idéer genom att föreslå val av färg och därmed öka försäljningen.  

6.1.1 Finns det några upplevda risker och osäkerheter med trender och 
trendbyråer för svenska modeföretag?   
Utifrån vår empiriska insamling kan vi styrka teorin kring att trendanalyser kan ge vägledning 
i modet och därmed fungera som en koordinerande roll i utbud och efterfrågan. Detta kan 
både minska på den osäkerhet eller risk som råder vid ett inköp. Dock kan vi inte konstatera 
att trendanalyser från trendbyråer kan ge 100 % säkerhet, då samtliga inköpare ansåg att man 
aldrig kan vara helt säker men som tidigare sagt kan trendanalyser öka säkerheten till en viss 
del. Samtidigt finns risken att trender som är analyserat av trendbyråer inte passar 
modeföretagets image eller deras kunder. Som tidigare nämnt verkar denna risk svår att undgå 
alla modeföretag och lösningen brukar oftast bli att inköparna ”anpassar trenden så att den 
funkar för deras kollektion”. Vi tror också att det är viktigt att hålla sig uppdaterad på 
trenderna och deras varaktighet i samhället för att undgå produkter som ingen vill ha. Genom 
att satsa på ett flertal olika trender delas riskerna upp och genom att lägga små volymer på 
trendprodukterna kan inköparna hålla koll på hur försäljningen går för att därefter öka 
produktionen i närområdena. Vi kan därför konstatera att dagens inköpare måste vara 
uppdaterade och ha koll på vilka trender som råder, detta för att underlätta beslutsfattandet 
inom inköp av produkter med hög modegrad. Vissa inköpare menar även att de måste bli ännu 
duktigare och snabbare i framtiden eftersom trendcyklarna blir kortare och information från 
internet utvidgas ständigt genom nya trendkanaler, något som konsumenterna lätt har tillgång 
till. Denna aspekt tror en del kommer påverka trendbyråernas roll eftersom inköparna själva 
inte kommer att ha tid att hålla sig uppdaterade vad som sker via alla trendkanaler.    
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7 Avslutande diskussion och vidare forskning 
Nedan följer en avslutande diskussion och reflektion kring uppsatsen och dess utförande. 
Därefter följer förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

7.1 Avslutande diskussion 
Vi har sedan något år tillbaka funderat kring vilken betydelse trender har för svenska 
modeföretag. Modet är idag en färskvara vilket gör att modeföretagen måste agera så länge 
trenden efterfrågas av kunderna. Vad gäller tidigare forskning till begreppet trender och 
trendbyråer, har ingen omfattande undersökning tidigare gjorts vilket har medfört att vår 
uppsats känns värdefull för en mer förståelse kring ämnet. Vikten på att ständigt förnya sitt 
sortiment för att tillfredsställa konsumenterna tillsammans med att vi genom vår uppsats har 
kunnat fastställa trendernas betydelse kring beslutsfattande, är anledningarna till att vårt ämne 
upplevs som en viktig del för att öka förståelsen till företags agerande vid 
sortimentsuppbyggande.  

Vi kom snabbt i kontakt med både företag och personer med stor trendkunskap som ville 
ställa upp på intervju. Under våra intervjuer kring trenders betydelse har vi stött på god 
respons från alla våra respondenter. Vi har upplevt att det funnits ett intresse att hjälpa oss 
under uppsatsens gång. Vi hade dock ett modeföretag som inte hade möjlighet att delta, det 
hade varit intressant att få höra deras syn på trender men vi kan efter våra övriga respondenter 
utläsa många givande åsikter och uttalanden kring trendernas betydelse. Till den teoretiska 
referensramen upplevde vi att forskningen kring begreppen trender och trendbyråer var något 
outforskat när det gäller teorier kring betydelsen begreppen står för. Däremot ansåg vi att 
forskningen kring beslutsteori bygger upp vår referensram för att få en mer förståelse kring 
ämnet.  

Genom vår uppsats hoppas vi att den uppbringar mer förståelse kring trender och analyser 
som fenomen och hur modeföretagen förhåller sig till dessa fenomen, främst från ett 
beslutsfattande perspektiv. Vi hoppas att vi genom vår uppsats kan ge ett betydelsefullt bidrag 
inom trender som forskningsområde.  Vår förhoppning är att den är värdefull i fråga om hur 
trender och trendanalyser påverkar beslutsfattandet i inköpsprocessen.  

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Det ämne vi har valt att fokusera på är de större svenska modeföretagen och därmed rör vår 
slutsats enbart dessa.  I vår tvärsnittsstudie har vi som bekant studerat hur de svenska 
modeföretagen förhåller sig till trender och trendanalyser och vad dessa har för betydelse 
gällande beslutsfattande av ett inköp. En intressant vändning hade varit att forska om liknande 
konklusioner hade förekommit hos mindre svenska modeföretag/modemärken i 
mellansegmentet. Detta för att kunna jämföra hur de olika segmenten ser på trender och 
trendanalyser som en viktig variabel vid beslutsfattande för att minska på ett inköps osäkerhet 
och risk. En annan inblick som kan studeras är hur trender kommer att utvecklas i framtiden 
och hur modeföretag ska förhålla sig till detta om de samtidigt önskar att producera hållbart.  
 
Eftersom det är främst svenska modeföretag vi har fokuserat på i denna uppsats kan det även 
vara av vikt att göra en fördjupning hos kunder istället och deras förhållande till trender. Då 
det är kunderna som har påverkan på vad modeföretagen väljer att köpa in och vilka trender 
de ska följa, kan följande frågeställning vara intressant att undersöka: Varför är trender 
viktiga för kunder?  
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Bilaga 1: intervjuguide - Trendanalytiker Svenska Moderådet 
Intervju  
 

Semi- strukturerad intervju 
Sofia- Li Gustafson Molin 

Allmänt 

-‐ Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter 
-‐ Vad erbjuder Moderådet för tjänster?  
-‐ Vad särskiljer Moderådet från andra trendbyråer? 

Trender 

-‐ Hur ser du på modetrender idag? 
-‐ Tror du att det finns en risk med att trenderna eskalerar för snabbt och spelar ut sin 

roll? 
-‐ Kan man tänka sig en modeindustri utan trender? 
-‐ Varför tror du modeföretag anlitar trendbyråer?  
-‐ Det finns både internationella och svenska trendbyråer, tror du att de svenska 

trendbyråerna har ett större eller mindre inflytande på den svenska modemarknaden än 
de internationella trendbyråerna? 

-‐ Märker ni någon skillnad på användningen av era tjänster beroende på vilken 
konjunktur som råder? 

-‐ Anpassar ni era trendanalyser för olika modeföretag? Hur och varför? 
-‐ Har ni märkt någon förändring i efterfrågan av trendanalyser på den svenska 

modemarknaden de senaste 15 åren? 
-‐ Tror du att trendanalyser är en viktig variabel när det gäller beslut för ett inköp i ett 

massmodeföretag? I så fall varför?   
-‐ Tror du att trenders betydelse för massmodeföretag kommer att minska eller öka i 

framtiden? Och hur tror du detta kommer att påverka inköpen?  
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Bilaga 2: Intervjuguide- semistrukturerad intervju med forskaren 
och författaren bakom boken Trendmakarna 
 

Semi - strukturerad intervju 
Jenny Lantz  

Allmänt 

-‐ Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter 
-‐ Vad fick dig att börja undersöka betydelsen av trender i den globala modeindustrin?  

Trender 

-‐ Hur ser du på modetrender? 
-‐ I boken Trendmakarna nämner du att trenderna eskalerat så snabbt att de spelat ut sin 

roll, vad menar du med det?  
-‐ Kan man tänka sig en modeindustri utan trender? 
-‐ Anser du att trendanalyser från trendbyråer kan vara en nackdel eller en fördel för 

modeföretag? Beskriv hur. 
-‐ Det finns både internationella och svenska trendbyråer, tror du att de svenska 

trendbyråerna har ett större eller mindre inflytande på den svenska modemarknaden än 
de internationella trendbyråerna? 

-‐ Vilka aktörer på ett massmodeföretag anser du har mest användning för trendanalyser? 
Varför? 

-‐ Tror du trendanalyser är en viktig variabel när det gäller beslut för ett inköp i ett 
massmodeföretag eller finns det andra variabler som du tror är viktigare? I så fall 
varför?  

-‐ Tror du att det finns några risker med att följa trender i inköpsarbetet?  
-‐ Tror du att det finns några upplevda identitetsrisker för massmodeföretagen att följa 

trendbyråer?  
-‐ Tror du att det finns någon skillnad på användningen av trendbyråers tjänster beroende 

på vilken konjunktur som råder?  
-‐ Tror du att trenders betydelse för inköpsarbetet kommer att minska eller öka i 

framtiden? Och hur tror du detta kommer att påverka inköpen?   
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Bilaga 3: Intervjuguide med inköpare på modeföretag 
 

Semi – strukturerad intervju 
Modeföretag 

Allmänt 

-‐ Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter.  
-‐ Vilka geografiska områden finns ni på i nuläget? 
-‐ Hur många kollektioner till dam släpper ni per år?  
-‐ Vad kännetecknar ert företag gentemot era konkurrenter på den Svenska marknaden? 

Inköp & Trender 

-‐ Hur ser du på modetrender?  
-‐ Hur förhåller sig ert företag till modetrender? 
-‐ Påverkar modetrender inköpsarbetet på ert företag? Hur? 
-‐ Hur lång tid tar en genomsnittlig kollektion att ta fram (från designinspiration till 

butik)? Precisera de olika momenten i månader om möjligt. 
-‐ Vilken variabel tittar ni mest på vid framtagning av en kollektion med hög modegrad? 

(Exempelvis försäljningsstatistik, priser, volym, budget eller trendanalyser med 
mera)Varför är dessa variabler viktiga för er i inköpsarbetet? 

-‐ Upplever du att det råder en osäkerhet och/ eller risk kring ett inköp av en kollektion 
med hög modegrad?   

-‐ Hur minskar ni på osäkerheten och/eller riskerna kring ett inköp av en kollektion som 
har hög modegrad?  

-‐ Anser du att trendanalyser från trendbyråer kan vara en nackdel eller en fördel för ert 
företag? Beskriv hur. 

-‐ Tror du att inköp av trendprodukter varierar beroende på vilken konjunktur som råder? 
-‐ Tror du att användningen av trendanalyser varierar i de olika konjunkturlägena?  
-‐ Tror du att trenders betydelse för inköpsarbetet kommer att minska eller öka i 

framtiden? Och hur tror du detta kommer att påverka inköpen? 
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Bilaga 4: Respondenter företag 
 
Susanna Nyström: Ellos 
Ellos är ett distanshandelsföretag som har 698st anställdas och som erbjuder dels egna 
varumärken samt externa varumärken och fungerar därmed som ett varumärkeshus online.  
Ellos tillhör idag Nordic Capitals och finns främst på den Nordiska och Ryska marknaden och 
säljer kläder till dam, herr samt barn. Susanna Nyström arbetar med inköp på Ellos 
barnavdelningen där hon har hand om de vävda artiklarna samt badkläder, underkläder, 
pyjamas och sov kläder.  
 
Inköpare: Lindex 
Lindex är en modekedja med 1442st anställda som har runt 470 butiker i 17- 21 olika länder, 
varav Sverige, Norge och Finland tillhör de största marknaderna. Andra stora marknader 
tillhör Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Ryssland och de Förenta 
Arabstaterna i fyra olika länder. Den intervjuade arbetar som inköpare på damavdelningen 
med fokus på byxor, shorts och jeans. Jeansen går till alla koncepten på damavdelningen 
medan byxor köps in för ett specifikt koncept som kallas för ”Everyday”. Lindex har olika 
koncept där vardera innehåller olika produkter och stilar. Förutom ”Everyday” där vår 
intervjuade är inköpare finns dessutom ”Contemporary”, vilket är ett koncept med dressade 
kläder och ”Holly and Whyte” som erbjuder sport inriktade kläder. Målgruppen på Lindex 
varierar något men en mental bild skulle kunna vara en kund runt 30 år med familj.  
 
Elin Hulin: Gina Tricot 
Gina Tricot är en modekedja med 1080st anställda och som har butiker i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Tyskland. Modekedjan konkurrerar på marknaden med att snabbt möta 
den efterfrågan som finns, vilket enligt dem är kläder med hög modegrad som kan leveraras i 
rätt tid. Elin Hulin är Departement Manager på Gina Tricot och jobbar som inköpschef på två 
av deras fyra koncept. Hennes arbetsuppgifter som inköpschef innebär att driva den dagliga 
utvecklingen av produkter på hennes avdelning och ansvarar för att inköparna gör rätt val för 
bästa försäljningsoptimering. Utöver dessa uppgifter ansvarar Elin även för lönsamheten på 
hennes koncept och stöttar inköparna i kvantifieringsfrågor, val av leverantör, val av 
kvaliteter och att produkterna får rätt pris, kvantitet och kommer till våra butiker i rätt tid.  
 
Martin Svahn: MQ 
MQ är en modekedja med 645st anställda och som idag har 117 fysiska butiker i Sverige och 
Norge samt en online shop för samtliga länder.  MQ är ett företag som befinner sig i ett 
mellanpris segment och har dels egna interna märken samt externa varumärken. Deras 
kundprofil är någon mellan 30-40 år som vill hitta plagg som är rätt i stil, modegrad, kvalité 
och pris. Martin Svahn är produktchef på MQ, vilket är ett annat ord för inköpare. Svahn är 
också budgetansvarig för sina varugrupper vilket är ytterplagg och konfektion, kostymer, 
kavajer samt dressade skjortor. Han arbetar med MQs interna varumärken som vilket är i detta 
fall Bondelid och Bläcks skjortor.  
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