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Sammanfattning 

  
Konsumtion av mode har gått från att tillfredsställa våra grundläggande behov till att vara ett 

sätt att uttrycka identitet, status och grupptillhörighet. Behoven möts genom mode, det går 

dock att ifrågasätta huruvida behoven är möjliga att tillfredsställa.  

 

Vår empiriska studie visar att unga kvinnors konsumtion av mode främst handlar om att 

uttrycka identitet, att belöna sig själv och att känna ett stärkt självförtroende. Mode är ett sätt 

att uttrycka sin personlighet. 

 

I uppsatsen diskuteras huruvida unga kvinnors konsumtion av mode går hand i hand med fast 

fashion konceptet. Vår empiriska undersökning visar att konsumtionen styrs av emotionella 

behov, däribland främst tillfredsställelse och självbelöning. Det visar att känslor är en viktig 

del som präglar konsumtionen och det kan konstateras att tillfredsställelsen som unga kvinnor 

eftersträvar inte är långvarig, vilket kan relateras till antagandet att unga kvinnors behov av 

mode påverkas av fast fashion konceptet som främjar en jakt på emotionell tillfredsställelse.  

 

Det går även att konstatera att psykologiska behov inte går att tillfredsställa på längre sikt, 

vilket är vad som kanske har gjort fast fashion konceptet så framgångsrikt då det väcker ett 

ha-begär och främjar psykologiska behov. 
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Introduktion 
 
Inledning 
 

Under våra två år på butikschefsprogrammet med inriktning mot textil- och mode vid 

Textilhögskolan i Borås har vi fått en inblick i hur konsumentens behov är en avgörande 

faktor för detaljhandlarens lönsamhet.  

 

Vi finner det moderna fast-fashion konceptet intressant och vill hävda att konsumtion av 

mode är starkt kopplat till individens emotionella behov och längtan efter att få uttrycka sin 

identitet vilket innebär att modets betydelse som tillfredsställare av mänskliga behov präglar 

dagens industri.  

 

Vi vill därför skriva vår B-uppsats och genomföra vår empiriska studie genom att undersöka 

hur unga kvinnors konsumtion av mode ser ut och utifrån vilka behov konsumtion av mode 

främst sker. 

 

Problembakgrund 
 

Under 2000 till 2009 har den privata klädkonsumtionen ökat med 53 procent (Roos 2010). Vi 

spenderar idag lika mycket pengar på kläder som i början av 2000-talet, men konsumerar allt 

fler plagg. Begär som i grunden är sociala är det huvudsakliga motivet bakom dagens 

konsumtionsmönster (Evans 2012). Forskningsstudien ”Mot en mer hållbar konsumtion” visar 

att de mest frekventa konsumenterna av mode är unga kvinnor, likaså har det i studien 

konstaterats att unga kvinnor spenderar en betydande del av sin inkomst på mode.  

 

Unga kvinnor exponeras dagligen för marknadsföring av mode och trender. Fast fashion 

konceptet som kännetecknas av prisvärt mode samt hög omsättningshastighet, tillämpas av 

detaljister som Zara, Gina Tricot och H&M. Företagen tillhandahåller nyheter varje vecka 

vilket tillsammans med en ökad tillgänglighet genom e-handel gör att konsumenten på ett 

enkelt sätt kan tillgodose sitt behov av mode.  

 

Varje individ har behov, och en bakomliggande motivation för att tillgodose dessa. Evans 

(1996) menar att marknadsföring i sig inte skapar ett behov, utan snarare en uppmuntran att 
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”vilja ha” genom att associera tillfredsställelse av ett potentiellt behov (Evans 1996). 

Samtidigt menar Mishan (1971) att marknadsföring bidrar till missnöje snarare än 

tillfredsställelse eftersom det får konsumenten att betona vikten av materiella ting och därmed 

orsakar missnöje med det man har.  

 

Konsumtion av mode har gått från att tillfredsställa våra grundläggande behov till att vara ett 

sätt att uttrycka identitet, status och grupptillhörighet. Behoven möts genom mode, det går 

dock att ifrågasätta huruvida behoven är möjliga att tillfredsställa. Istället finns en risk att 

konsumtionen av mode eskalerar och ger oss en falsk känsla av tillfredsställelse (Fletcher 

2008). 

 

Problemdiskussion 
 

Kläder hänför främst till att tillfredsställa fysiska eller funktionella behov. När industrin av 

beklädnad möter modebranschen uppenbaras känslomässiga behov. Fletcher (2008) menar att 

modekläder inte är till för att tillfredsställa ett fysiskt behov, utan är plagg som bringar 

känslor och som fyller emotionella behov. Behoven främjar kortsiktigt tänkande och en 

oupphörlig jakt efter tillfredsställelse. Fletcher (2008) menar även att konsumenter lämnas 

otillfredsställda samt maktlösa, och att fysiska produkter, oavsett hur många av dem vi 

konsumerar, aldrig riktigt kan tillfredsställa våra psykologiska behov. 

 

Eftersom unga kvinnor utgör en betydande andel av flera fast fashion företags målgrupp 

finner vi ett intresse för undersöka vilket behov som främst ligger till grund för unga kvinnors 

konsumtion av mode. Är det som Fletcher (2008) vill hävda, att konstanta nyheter av 

moderiktiga plagg genererar psykologiska behov som är mycket svåra att tillfredsställa? Hur 

länge upplever en ung kvinnlig konsument tillfredsställelse efter köp av mode? Vi vill även 

undersöka om fast fashion konceptet påverkar den unga kvinnans behov i samspelet mellan 

behov och mode.  
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Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka vilka huvudsakliga behov som ligger till grund för unga kvinnors 

konsumtion av mode samt om unga kvinnors behov influeras av fast fashion konceptet och 

huruvida det främjar konstlade behov som är omöjliga att tillfredsställa på lång sikt.  

 

Forskningsfrågor 
 

Vilka huvudsakliga behov ligger främst till grund för unga kvinnors konsumtion av mode?  

Hur länge upplever unga kvinnor känslan av tillfredsställelse efter ett köp? 

Påverkas unga kvinnors behov av fast fashion konceptet? 

 

Avgränsningar 
 

Då forskning visar att unga kvinnor är de mest frekventa konsumenterna av mode, samtidigt 

som unga kvinnor utgör en betydande andel av flera fast fashion företags målgrupp och vi har 

en tidsbegränsad undersökning har vi valt att avgränsa vår empiriska undersökning genom att 

fokusera på kvinnliga konsumenter i ålderskategorin 18-30 år.  

 

Metod 
 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning i form av en elektronisk enkät med 

hjälp av det webbaserade verktyget Survey för att besvara våra forskningsfrågor vilket är det 

huvudsakliga verktyget för att samla kvantitativ data (Bryman & Bell 2011). Kvantitativ 

forskning är en metod vilken betonar kvantifiering vad gäller insamling och analys av data 

(Bryman 2008). Våra frågor kan besvaras med hjälp av siffror och därför är en kvantitativ 

undersökning lämplig då resultatet beskrivs och bearbetas med statistiska mätverktyg.  

 

Syftet är att med hjälp av undersökningen samla empirisk data för att få en översiktlig blick 

över hur unga kvinnors konsumtionsvanor av mode ser ut. Vi har valt att använda oss av 

sannolikhetsurval vilket innebär att respondenterna väljs slumpmässigt (Bryman 2008). 

Primärdata vi tillhandahåller genom enkätundersökningen kommer att bearbetas, analyseras 

och presenteras i rapporten. Vi kommer även att använda oss av sekundärdata i form av 

böcker, rapporter samt artiklar när vi samlar information till vår teoretiska referensram. 
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Teoretisk referensram 
 

I vår teoretiska referensram kommer konsumentbeteende och behov att behandlas, vilket är 

relevant för att förstå konsumentens beteende i den textila detaljhandeln. Vad som 

kännetecknar fast fashion konceptet samt konsumenters motivation kommer också att 

presenteras. Den valda teori samt forskning som presenteras kommer att användas för 

analysen av vårt empiriska material. 

 

Konsumentbeteende 
 

Konsumentbeteende innefattar alla de aktiviteter människor företar sig när de söker, väljer 

och konsumerar produkter och tjänster. Studier av konsumentbeteende handlar om att 

undersöka vad som influerar människor vid dessa aktiviteter, vad som gör att människor 

agerar på ett visst sätt, hur de tänker och vad som motiverar dem. 

 

Motivation 
 

Motivation kan beskrivas som den drivkraft hos människor som gör att man beter sig på ett 

visst sätt. Ett motivstyrt beteende är en aktivitet som är inställd på att uppnå ett mål. Alla 

motiv har inte sin grund i fysiska drivkrafter. När behoven av mat och andra fysiska behov är 

tillfredsställda blir de sociala behoven de som påverkar vid köp. Begär som i grunden är 

sociala är det huvudsakliga motivet bakom dagens konsumtionsmönster (Evans, 2012).  

 

Motivation kan delas upp i fyra kategorier, positiv och negativ samt intern och extern. Den 

positiva motivationen betyder att individen söker efter faktorer som kan berika dennes liv och 

som utgör mål den vill uppfylla, som exempelvis social acceptans och välbehag. Med en 

negativ motivation vill man undvika situationer som är negativt laddade, exempelvis vid 

sjukdom och smärta. Intern motivation kommer inifrån en individ medan extern motivation 

har sin grund i omgivningen. Den interna motivationen berör instinkter, behov, drifter samt 

känslor som en individ har och den externa motivationen baseras på hur attraktivt vårt yttre 

uppfattas av omvärlden (Evans, 2012). 
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Mishan (1971) menar utifrån ett kritiskt perspektiv att marknadsföring orsakar missnöje 

snarare än tillfredsställelse. Människor får en uppfattning om att materiella ting är viktiga för 

att spegla vad ekonomin kan tillhandahålla och därmed blir missnöjda med vad de har. Detta 

motiverar konsumenten att köpa produkter som de egentligen inte behöver för att uppfylla de 

fysiologiska behoven. 

 

Maslows behovshierarki 
 

Maslows behovshierarki är en modell inom psykologin som förklarar hur människor 

prioriterar sina behov och att man måste tillfredsställa behov, helt eller delvis, på en viss nivå 

innan behov på en högre nivå kan bli betydande för våra handlingar. Maslow menar att de 

mest grundläggande behoven, som hunger och törst, först måste tillfredsställas innan 

individen kan sträva efter att uppfylla de psykogena behoven som exempelvis social 

acceptans och status (Solomon 2009). 

 

Överst på behovstrappan återfinns det behovet som Maslow kallar för självförverkligande, 

förverkligandet av de möjligheter man som individ besitter (Evans 2012). Det är den process 

där människan har tillfälle att lägga all sin talang och alla sina förmågor på aktiviteter som 

man upplever som betydelsefulla och som kan bidra till en utveckling av personligheten.  

 

Hierarkin har stor betydelse för en detaljhandlares marknadsföring eftersom den visar att ett 

behov inte enbart gäller fysiologiska nödvändigheter utan pekar även på att andra krafter som 

styr vårt beteende kan ha en grund i en önskan om social integration, personlig bekräftelse, 

trygghet, uppskattning från omgivningen eller vikten av den upplevda andliga 

tillfredsställelsen (Evans 2012). 

 

Man kan även kritisera hierarkin då Maslow menar att när man uppfyllt behov på en viss nivå 

så klättrar man upp till nästa. Men enligt Evans kan det ske avvikelser i olika individers 

klättring på trappan, nivåer kan försvinna och ibland kan man gå tillbaka och tillfredsställa 

behov på en lägre nivå (Evans 1996) 

 

Ur ett modeperspektiv kan till exempel avvikelser ske. Jackson (2009), hävdar att 

konsumenter ibland väljer att prioritera och spendera pengar på mode framför en hälsosam 

kost. Konsumtion av mode återfinns under kategorierna, sociala behov som uppskattning eller 
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självförverkligande. Sociala behov är den främsta motiveringen till konsumtion av mode, då 

det ger konsumenten möjlighet att uttrycka grupptillhörighet, status samt identitet (Jackson 

2009).  

 

Fast fashion 
 

Fast fashion är ett koncept inom modebranschen som kännetecknas av kollektioner med korta 

livscykler som produceras i en begränsad upplaga till ett lägre pris och med en hög 

omsättningshastighet (Byan & Sternqvist 2011). Metoden har funnits i USA sedan 1980-talet 

och utvecklades under begreppet Quick Response. Tanken bakom metoden var att förbättra 

och effektivisera tillverkningsprocessen inom textilindustrin för att få kortare produktionstider 

(Stock Magazine 2014).  Under 2000-talet växte fast fashion fram som en vidareutveckling av 

QR och används idag av flera välkända modeföretag, däribland ZARA, Gina Tricot och 

H&M.  

 

Tanken med konceptet är att få konsumenter att direkt gå till handling för att inte riskera att 

gå miste om att köpa en viss produkt. För att produkterna ska kännas ”färska” måste de 

kontinuerligt bytas ut mot nya. En viktig komponent för konceptet är det låga priset som 

lockar konsumenterna till impulsköp och det har tidigare påvisats av Byan och Sternqvist 

(2008) att ett lågt pris gör konsumenter benägna att samla på sig plagg i större omfattning.  

 

Tillfredsställelse 
 

Tillfredsställelse vid köp av en viss vara baseras på huruvida produkten mäter sig med 

konsumentens förväntningar(Churchill & Surprenant 1982). Om konsumentens förväntningar 

på produktens prestanda upplevs sämre än förväntat främjas en känsla av missnöje. 

Konsumenters produktförväntningar skapar därför en referensram mot vilken de dömer 

produkter(Oliver 1980).   

 

Graden av tillfredsställelse bestäms av attribut som är anslutna till olika 

användningssituationer. Niinimäki (2011) menar att graden av tillfredsställelse bestäms 

utifrån attribut som relateras till olika användningssituationer och produkters symboliska 

betydelser. Exempelvis måste plagg i en officiell arbetsmiljö uppfylla vissa förväntningar på 

social acceptans och sociala koder samt uttrycka professionell status. 
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Dessutom värdesätter konsumenter personliga faktorer som påverkar referensramen och 

tillfredsställelsen för varje konsument(Niinimäki 2011). 

 

Empiri 
 

Tidigare forskning 
 

Forskning visar att ständigt föränderliga modetrender, låga priser och produkter av låg 

kvalitet får konsumenter att konsumera i ohållbara konsumtionsmönster, exempelvis 

impulsköp, överkonsumtion, och att plagg endast används ett fåtal gånger(Niinimäki 2012).  

 

Desmet (2009) hävdar att känslor är centralt för ett mänskligt liv, och att de påverkar de flesta 

av våra beteenden, drivkrafter och tankeprocesser. Därför spelar känslor en stark roll i 

konsumtionen. Samspelet mellan önskningar, behov, värderingar, attityder och erfarenheter är 

känslomässigt meningsfullt för en modern konsument.  

 

Enligt Norman (2005) har produkter symbolisk betydelse, som konsumenter använder för att 

konstruera sin egen personlighet och identitet. Kläder och mode hör till kategorin 

självuttrycksfulla produkter, och med sådana produkter, är konsumtionsrelaterade känslor 

viktiga för konsumenten(Niinimäki 2012)Richins (2009) argumenterade att dessa 

konsumtions-känslor är viktiga inslag i dagens samhälle och särskilt efter köpet. Köp-

situationen blir en stark positiv upplevelse av djupare tillfredsställelse och konsumenten 

känner sig emotionellt fäst vid produkten. Genom upprepade köp får konsumenten möjlighet 

att återuppleva spänning, glädje och njutning, åtminstone tillfälligt. 

 

Niimäki (2012) menar att den symboliska betydelsen som plagg bär kan relateras till 

psykologisk tillfredsställelse genom en känslomässig reaktion. När produkten inte längre ger 

en positiv känslomässig reaktion eftersom, till exempel, plagget blir omodernt eller att ägaren 

på annat sätt tröttnat samt inte längre finner plagget intressant, upplever konsumenten 

psykologisk inkurans och ersätter plagget med ett nytt (Niimäki 2012).  
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Undersökning av unga kvinnors konsumtion av mode 
 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning i 

form av en enkät där 100 kvinnor i åldern 18-30 år besvarat och delat sina tankar kring våra 

frågor om unga kvinnors konsumtion av mode. 

 

Hur ofta köper du nya kläder? 
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Hur mycket pengar(SEK) spenderar du på mode varje månad? 

 
 

Vad betyder mode för dig? 
 
Respondenternas kommentarer: 
 

- Ett stressande moment för ökad självkänsla. 

- Ett sätt att uttrycka min personlighet. 

- Mode = ett inneord som fått alldeles för stor slagkraft i samhället idag. Jag älskar 

Mode (nya färger, former, mönster och snitt) men jag har insett att det ger mig dåliga 

känslor också! Varför måste det gå såå snabbt? Det är sjukt egentligen! Jag tror att det 

i det långa loppet för oss längre och längre ifrån varandra som människor. Snart ser 

man inte längre människor, utan man ser kläderna på människorna och delar in dem i 

fack efter det. Det kan vara farligt, särskilt som det också påverkar vår egen 

självkänsla (att vi inte duger om vi inte har det rätta på oss)! Jag har lovat mig själv att 

köpa kläder efter behov hädanefter, inte bara för att det är kul. 

- Allt 

- Mode betyder väldigt mycket för mig och är ett stort intresse.  

- Det är väldigt viktigt för mig när jag bland annat ska på fest. Trivs jag i vad jag har på 

mig, känns det helt plötsligt ännu roligare att gå bort! 
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Utifrån vilket behov köper du främst kläder?(välj ett eller flera alternativ) 

 

 

 
 
Respondenternas kommentarer: 
 

- Köper främst kläder för min egen skull då det är ett stort intresse, men också för att 

andra ska tycka att man är snyggt klädd. 
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Hur påverkas du av fast-fashion? 

 
 

Respondenternas kommentarer: 
 

- Väcker ha-begär 

- Jag blir glad och ”thrilled” för att det finns så mycket snyggt att lägga pengarna på, 

men det får mig att överkonsumera och driver på det skeva idealet att allt måste vara 

perfekt! 

- Handlar väl mest om dålig disciplin, mer nyheter innebär mer shopping. 

- Väcker en känsla av att jag måste ha ett visst plagg som jag egentligen inte behöver 

eller kanske egentligen tycker om. 

 

Notis: Flera av respondenterna som har svarat att fast-fashion konceptet inte påverkar dem 

alls och på följande fråga svarat att fast-fashion får dem att känna stress samt missnöje. 
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Hur känner du för fast-fashion?(välj ett eller flera alternativ) 

 
Respondenternas kommentarer: 
 

- Känner inspiration 

- Kvantitet blir viktigare än kvalitet 
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Känner du tillfredsställelse efter köp av mode? 

 
 
 
Om du svarat ja på föregående fråga, på vilket sätt känner du tillfredsställelse? 
 
Respondenternas kommentarer: 
 

- Känner nöjdhet 
- Känner glädje 
- Uppdatering, komplement, utveckling 
- Det är samma glädje/lättnad som vid städning, allt känns fantastiskt för tillfället, även 

om man vet att tillståndet kommer vara försämrat inom en kort tid (nytt damm/nytt 
mode). 

- Köper jag nya träningskläder är det roligare att gå till gymmet, köper jag festkläder är 
det roligare att gå på fest. 

- Känner mig modern och snygg, därmed glädje och känner ett stärkt självförtroende 
- Om jag känner mig fin känner jag självförtroende  
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Hur länge varar känslan av tillfredsställelse? 
 

 
 
Respondenternas kommentarer: 
 

- Tills plagget inte går att använda på grund av slitage 

- Tills jag tröttnat på plagget i fråga 

- Tills ingen längre säger något positivt om plagget och det syns att människor är 

skeptiska 

 

Analys 
 
Vår empiriska studie visar att unga kvinnors konsumtion av mode främst handlar om att 

uttrycka identitet, att belöna sig själv och att känna ett stärkt självförtroende. Vilket kan 

relateras till forskning som visar att produkter har en symbolisk betydelse, som konsumenter 

använder för att konstruera sin egen personlighet och identitet. 

 

Studien visar att 70 av 100 tillfrågade köper mode varje månad och att 10 av 100 tillfrågade 

köper mode så ofta som varje vecka, vilket stödjer att unga kvinnor är frekventa konsumenter 

av mode. På frågan ”Vad betyder mode för dig?” svarar respondenterna främst att mode 

betyder ett sätt att uttrycka sin personlighet. Studien visar också att 70 av 100 tillfrågade 
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använder konsumtion av mode för att belöna sig själva, 63 av dessa säger likaså att de 

konsumerar mode utifrån ett behov att känna tillfredsställelse vilket kan relateras till vad 

Fletcher (2008) hävdar, att konsumtion av mode har gått från att tillfredsställa våra 

grundläggande behov till att vara ett sätt att uttrycka identitet, status och grupptillhörighet. 

Visserligen svarade 42 tillfrågade att de köper kläder utifrån fysiska behov, men däribland 

hade ingen uteslutande valt det alternativet. Flera av respondenterna beskriver även mode som 

något mycket viktigt och en bidragande faktor till glädje och självförtroende vid specifika 

tillfällen som exempelvis fest. Svarande skriver:  

 

”Mode är väldigt viktigt för mig när jag bland annat ska på fest. Trivs jag i vad jag har på 

mig, känns det helt plötsligt ännu roligare att gå bort!” 

 

”Köper jag nya träningskläder är det roligare att gå till gymmet, köper jag festkläder är det 

roligare att gå på fest.” 

 

Undersökningen visar att det är emotionella behov som självbelöning, stärkt självkänsla och 

en vilja att känna tillfredsställelse som främst ligger till grund för konsumtionen, även detta 

kan relateras till Fletchers (2008) teori om att emotionella behov främjar kortsiktigt tänkande 

och en oupphörlig jakt efter tillfredsställelse, något vi vill påstå främjas av fast fashion 

konceptet.  

 

Vidare visar undersökningen att en fjärdedel av respondenterna säger sig påverkas positivt av 

fast fashion, medan en fjärdedel säger sig påverkas negativt och hälften av de tillfrågade 

påstår att de inte påverkas alls. Respondenterna som säger sig påverkas positivt känner glädje 

och spänning, men samtidigt svarar många att det får dem att känna missnöje över vad man 

har, vilket även har bevisats i tidigare forskning. Likaså säger de som påstår sig vara 

opåverkade av konceptet att de känner missnöje över vad de har samtidigt som konceptet får 

dem att känna stress. Flera säger också att konceptet väcker ett ha-begär och främjar till ett 

behov av att alltid vilja ha det senaste.  

 

85 av 100 tillfrågade svarar att de känner tillfredsställelse efter köp av mode, tillfredsställelse 

på så vis att man känner glädje och nöjdhet, eller att man känner sig fin och därmed upplever 

ett stärkt självförtroende. En av respondenterna svarar: 
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”Det är samma glädje/lättnad som vid städning, allt känns fantastiskt för tillfället, även om 
man vet att tillståndet kommer vara försämrat inom en kort tid (nytt damm/nytt mode).” 
 

 

Känslan av tillfredsställelse, glädje och ett stärkt självförtroende är dock inte långvarig, en 

tredjedel av de tillfrågade svarar att känslan av tillfredsställelse endast varar till plagget är 

använt vilket styrker Fletchers (2008) påstående att hur mycket mode som än konsumeras kan 

det aldrig riktigt tillfredsställa våra psykologiska behov och som teorin kring fast fashion 

säger påvisar även beteendet att kläderna kontinuerligt måste bytas ut för att kännas ”färska”. 

 

Diskussion 
 
Det går att diskutera huruvida unga kvinnors konsumtion av mode går hand i hand med fast 

fashion konceptet. Vår empiriska undersökning visar att konsumtionen styrs av emotionella 

behov, däribland främst tillfredsställelse och självbelöning. Som Richins (2009) hävdar visar 

det att känslor är en viktig del som styr konsumtionen. Genom upprepade köp får unga 

kvinnor återuppleva den självbelöning och tillfredsställelse de eftersträvar samtidigt som fast 

fashion konceptet gör detta möjligt genom att konstant erbjuda färska produkter.   

 

Vi ser ett tydligt samband mellan unga kvinnors konsumtion och fast fashion konceptet, som 

får konsumenten att känna missnöje med vad den redan har vilket kan förklara unga kvinnors 

frekventa köp av mode. Det kan även konstateras att marknadsföring kring konceptet bidrar 

till missnöje och väcker ett ha-begär vilket i sin tur kan leda till ett ohälsosamt välbefinnande 

där individen prioriterar behov som att uttrycka identitet, status och grupptillhörighet. 

 

Behoven tycks härröra ur positiv motivation med målet att uppleva social acceptans och 

välbehag och en önskan om att plagg ska bringa glädje, skönhet och självförtroende vilket kan 

leda till missnöje och en kort period av tillfredsställelse då detta är förväntningar ett plagg 

orimligt kan mäta sig med. Det påvisar att det därför är logiskt att känslan av tillfredsställelse 

försvinner i och med att plagget använts och att den unga kvinnans förväntningar endast 

infrias för stunden, vilket även kan relateras till Niinimäkis forskning som säger att ständigt 

föränderliga modetrender leder till ohållbara konsumtionsmönster där plagg endast används 

ett fåtal gånger innan de ersätts med nya. 
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Den begränsade upplevelsen av tillfredsställelse, som ofta slutar när plagget är använt vill vi 

hävda är ohållbart och främjar en jakt på emotionell tillfredsställelse som inte går att 

tillgodose genom mode, såvida målet inte är att känna sig nöjd för stunden. Att mode kan 

påverka specifika situationers utgång känns heller inte hälsosamt.  

 

Slutsats 
 

Vår empiriska studie visar att unga kvinnors konsumtion av mode främst handlar om behovet 

att uttrycka identitet, att belöna sig själv och att känna ett stärkt självförtroende. Vi har genom 

att studera teori samt tidigare forskning fått veta att känslor spelar en viktig roll i konsumtion 

av mode som tillhör kategorin självuttrycksfulla produkter och kan konstatera att vad som styr 

unga kvinnors konsumtion av mode är främst emotionella behov och däribland 

tillfredsställelse samt självbelöning. Unga kvinnors inställning till konsumtion av mode tycks 

präglas av en ”du är vad du köper” mentalitet.  

 

Tillfredsställelsen som unga kvinnor eftersträvar är inte långvarig, i flera fall sägs 

tillfredsställelsen från ett plagg upphöra redan första gången plagget används, vilket kan 

relateras till antagandet att unga kvinnors behov av mode påverkas av fast fashion konceptet 

som främjar en jakt på emotionell tillfredsställelse som inte går att tillgodose genom mode, 

såvida målet inte är att känna sig nöjd för stunden. Det går att konstatera att psykologiska 

behov inte går att tillfredsställa på längre sikt, vilket är vad som kanske har gjort fast fashion 

konceptet så framgångsrikt då det väcker ett ha-begär och främjar psykologiska behov. 
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Bilaga. 

Enkät: Unga kvinnors konsumtion av mode 
 
F1. 
Hur ofta köper du kläder? 
 
Varje vecka 
Varje månad 
Varje kvartal 
Varje halvår 
Varje år 
 
F2. 
Hur mycket pengar(SEK) spenderar du på mode varje månad? 
 
Under 200 
200-500 
500-1000 
1000-2000 
Över 2000  
 
F3. 
Vad betyder mode för dig? 
 
F4. 
Utifrån vilket/vilka behov köper du främst kläder?(flervalsalternativ) 
 
Fysiska behov som värme och skydd 
Funktionella behov som utomhusbruk, fritid och arbete 
Tillfredsställelse 
Stärkt självkänsla 
Fritidssysselsättning 
Grupptillhörighet 
Status 
Social acceptans 
Tidsfördriv 
Självbelöning 
Social upplevelse 
Annat 
 
F5. 
Hur påverkas du av fast-fashion? 
 
Positivt 
Negativt 
Inte alls 
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F6. 
Hur känner du för fast-fashion?(flervalsalternativ) 
 
Spänning 
Stress 
Glädje 
Känner missnöje över det jag har 
Får mig att vilja ha det senaste 
 
F7. 
Känner du tillfredsställelse efter köp av mode? 
 
Ja 
Nej 
 
F8. 
Om du svarat ja på föregående fråga, på vilket sätt känner du tillfredsställelse? 
 
F9. 
Hur länge varar känslan av tillfredsställelse? 
 
Tills plagget är använt 
Tills plagget inte längre finns i butik 
Tills nästa plagg är köpt 
Annat 
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Reflektioner: 
Eftersom att vårt resultat kan relateras väl till vad teori och forskning säger, hade det varit 

intressant om tid hade funnits att studera mer psykologi, som bakomliggande faktorer för 

dessa psykologiska samt sociala behov alternativt ytterligare en målgrupp, som exempelvis 

män eller äldre kvinnor för att kunna skapa en djupare diskussion. Det går att diskutera 

huruvida undersökningen hade visat ett annat resultat om frågorna varit vinklade på annat vis 

eller om fler tillfrågats. Troligtvis hade vi fått ett annat resultat. Likaså ifrågasätter vi hur 

bekanta våra tillfrågade är med begreppet fast fashion och hur respondenterna kan ha styrts av 

våra svarsalternativ trots att alla frågor utformats med plats för kommentarer och hur det 

därför kan ha påverkat resultatet på ett missvisande sätt. Det hade även varit relevant att 

formulera en fråga för att dela in målgruppen i åldersgrupper som 18-24 och 25-30 då 

inkomst, utbildning och livssituation troligtvis skiljer sig bland respondenterna vilket hade 

gett utrymme för ytterligare analys samt diskussion.  

 


