
 
 

DEN DIGITALA TEKNOLOGINS INTEGRERING   
I TRENDSÖKNINGSPROCESSEN 

– I FRISTÅENDE BUTIKER 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

År: 2016 Uppsatsnummer: 13.15  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Examensarbete – Kandidat 

Textilt Management 
 

Andrea Eriksson Palmgren 
Alice Gruvander 

 

 



 

I 

Svensk titel: Den digitala teknologins integrering i trendsökningsprocessen i en fristående 
butiker. 
 
Engelsk titel: The digital integration in the fashion forecasting process in an individual 
store. 
 
Utgivningsår: 2016  
 
Författare: Andrea Eriksson Palmgren & Alice Gruvander 
 
Handledare: Martin Behre 
 
Abstract 
To keep up with the rapidly changing trends to meet the needs and demands of the customers, 
has become more complex in todays society, as the digital technology has a great impact on 
this area. The exchange of information about fashion has become more available for everyone 
by using social medias, such as Instagram, Pinterest and Snapchat. Fashion forecasting is to 
search for new and innovative things, to get an overview over the upcoming trends. This 
process is necessary, because it gives information about future customers demands and their 
needs. Working with fashion forcasting is common in the fast-fashion industry, however the 
working process varies between companies. Given the lack of information of how 
independent stores work with the fashion forcasting process, it is an interesting subject to 
study. We also want to review how the digital technology has interacted, affected and 
contributed to the process of forcasting fashion trends. By having interviews with five buyers 
in individual stores, we study their fashion forecasting process. The chosen stores are similar 
in size and revenue, with equivalent brands. The result shows an overview of how the fashion 
forecasting might work. However when it comes to how the different individual stores work 
with fashion forecasting and digital technology, they differ. Some buyers go to inspirational 
trips and do their trendsearch through digital devices,  while others only goes to inspirational 
trips. The fashion industry is currently in a early stage to determine whether digital 
technology made the process more efficient or not. Eventhough the common thing for almost 
all stores is that they see an integration of the digital technology in their fashion forecasting 
process. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle har det blivit svårare för företagen att vara uppdaterade i de snabbt 
växlande trenderna. Därmed kunna möta kundernas behov här har den digitala teknologin fått 
en allt större inverkan. Med digitala hjälpmedel som till exempel: Instagram, Pinterest och 
Snapchat har informationsutbytet gällande trender blivit mer tillgängligt för alla. Att arbeta 
med trendprognoser innebär att leta efter det nya och innovativa för att på så sätt få en 
överblick över de kommande trenderna. Sättet att utföra och jobba med trendsökning varierar 
från företag till företag och är vanligt förekommande i fast-fashion företag, exempelvis stora 
modekedjor. Det saknas täckande information om hur fristående butiker arbetar med 
trendspaning, där av intresset för att undersöka detta område. Vi vill även granska hur den 
digitala teknologin har integrerats i trendsökningsprocessen och vad det har bidragit till. För 
att undersöka på vilket sätt företags inköpsansvariga arbetar med trendspaning och 
användande av digital teknologi. De olika butikerna är till storlek och omsättning ungefär lika 
stora och erbjuder likvärdiga varumärken. Resultatet av den insamlade empirin har givit oss 
en bred bild av hur fristående butiker arbetar med trendprognoser. Inköparnas sätt att 
arbeta/utföra trendsökning skiljer sig från varandra i olika aspekter. Några av inköparna åker 
iväg på inspirationsresor och besöker mässor medan andra endast besöker mässor och upptill 
dessa använder digital teknologi som hjälpmedel. Huruvida digital teknologi har effektiviserat 
trendsökningsprocessen i modebranschen är i ett för tidigt skede för att kunna avgöra. 
Gemensamt för samtliga inköpare är att de ser en integrering av den digitala teknologin i 
trendsökningsprocessen.  
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Begreppsdefinition: 
Följande definitioner som presenteras nedan är de som uppsatsen syftar till. För att klargöra 
kan det finnas andra officiella definitioner av följande ord men som inte kommer att hanteras 
i denna uppsats. 
 
Digital teknologi - Förekommer i uppsatsen och ofta sammanhängande med något annat. Vi 
har valt att avgränsa digital teknologi till användande av Internet och appar, då dessa 
verktyg främst har bidragit till att informationsflödet blivit snabbare.  
Appar – Förkortning av applikationer som vidare definieras som ett program som laddas ned 
från nätet till mobiltelefon.  
Facebook – Social plattform, tillhör kategorin sociala medier. 
Fast Fashion - En definition som förekommer i modebranschen där syftet är att producera 
kläder med hög trendgrad snabbt och billigt. 
Fristående butik - Självständigt butik som drivs av egenföretagare. Är oberoende av någon 
annan part och säljer externa varumärken. 
Inköp - Köp, förvärva och att köpa varor.  
Internet - Ett globalt data närverk som sammanlänka regionala samt lokala nät. De anslutna 
kan kommunicera, dela och utbyta information med varandra.   
Kedjor – Klädkedjor såsom H&M, Zara, Marks & Spencer etc.  
Pinterest -  Här kan inspiration och ideér finnas till alla typer av projekt och intressen. 
Bilderna är handplockade av människor. En digital anslagstavla med bilder anordnade i 
teman. 
Pinna - Att pinna är något som kan ske på appen Pinterest. Att “pinna” är att en person 
sparar en bild på sitt konto, sin anslagstavla, och sedan delar bilden vidare till sina följare. 
Snapchat - En social applikation där användaren skapar bild- och videokonversation för att 
nå ut till sina följare.  
Sortimentsplanering - Planerar sitt urval av olika artiklar. En process där en återförsäljare 
bestämmer vilka typer av produkter som ska köpas in och tillhöra sortimentet (Rajaram, 
2001).  
Trend - Utveckling, något som ligger i tiden. I detta fall mode, något som är modernt, 
aktuellt och trendigt. 
Trendprognos - Är att jaga en framtid och finna det som kommer bli modernt. Personen som 
arbetar med trendprognoser fångar upp aktuella trender från samhället och 
uppmärkasammar detta för allmänheten (Brannon, 2011). 
Varumärkesleverantör – Konfektionsproducerande företag 

Värdekedja - Översätts till “Supplychain” och är en förädlingsprocess som en produkt 
genomgår ifrån rå material till färdigprodukt. I värdekedjan finns olika aktörer som utgör en 
funktion och bidrar med sin del till att färdigställa produkten. Producentled- Leverantörsled- 
Detaljistled är de olika grupperna i värdekedjan (McAndrew och Hedén, 2010) 
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1 Inledning 
I denna del ges en beskrivning av vad uppsatsen innehåller och vad som kommer att forskas 
vidare på. Detta kapitel ger läsaren en struktur på syftet med uppsatsen är och vilka frågor 
som skall besvaras. Det finns också en tydlig beskrivning på hur ett problem upptäckts och 
varför författarna valt att fokusera på detta problem. 

1.1 Översikt  
Samhället idag präglas av snabba informationsflöden där den digitala utvecklingen accelererar 
och ger en stor påverkan på konsumenters krav och efterfrågan (Nenni, Giustiniano & Pirolo, 
2013; Gaimster, 2012). Citatet av Allred & Scott Swan (2014:1146) “Often, innovation is 
defined as something that changes a market” visar på att innovationer förändrar en marknad. 
I detta sammanhang har den digitala teknologin en stor inverkan på modebranschen. 2010 var 
året som utnämndes till “Year of Social Media”. Här beskrivs sociala medier som digital 
teknologisk kommunikation som utbyts och skapas. Sociala medier bidrar till en förändring 
vid mediaspridning, som traditionellt sett varit en monolog till att bli en dialog. Allmänheten 
kan nu dela och sprida idéer, nyheter och övrig information snabbare som når ut till ett 
bredare spektrum än vad TV, radio eller tryckt information kan (Peters & Fitzsimons, 2012). 
Introduktionen av smartphones, appar och den ökade uppkopplingen hos konsumenterna 
har bidragit till att kundernas shoppingbeteende förändrats (Grewal, Nordfält, Roggeveen, 
Runyan, Vazquez, Lira, 2016). Med hjälp av digital teknologi har detaljister möjlighet att på 
ett mer effektivt och bättre sätt tillfredsställa konsumenternas behov. Vår uppsats fokuserar på 
hur den digitala tekniken används i fristående butikers sortimentsplanering beträffande 
trendsökningsprocessen.  
 
Trendsökning är en viktig process vid planeringen av sortiment och har med åren förändrats 
av den digitala innovationen (Gaimster, 2012). Enligt Brannon (2011) kan trendprognoser 
jämföras med att jaga en framtid. Personer som jobbar med trendprognoser fångar upp 
aktuella trender från allmän information genom att alltid vara uppmärksam på det som andra 
kan ha missat. Faith Popcorn är en av de första med att utföra trendprognoser och ett citat av 
henne ”Brailing the culture” tolkar Brannon (2011) som att trendprognoser handlar om att 
leta efter det nya, det fräscha och det innovativa för att sedan analysera dess bakgrund. Enligt 
Gaimster (2012) har sättet hur trendprognoser utförs ändrats de senaste åren. Det finns många 
faktorer som spelar stor roll i varför trendprognosarbetet har förändrats men en stor orsak är 
på grund av teknologins utveckling. Teknologin har påverkat trendsökningsarbetet där den har 
bidragit till att utbytet av informationen ökat, vilket har skapat en ny kultur och en ständigt 
skiftande bransch. Att vi lever i en digitaliserad värld idag är konstaterat av Peters & 
Fitzsimons (2012). De påvisar, att den information som vi idag kan ta del av, har gått ifrån att 
vara tryckt till att bli digital. 
 
Trendsökningen är den första processen som är nödvändig för alla modeföretag att utföra 
inför nya säsonger, trendsökningen ses som ett viktigt förarbete för att kunna göra ett bra 
inköp (Gaimster, 2012). Trendprognosers huvuduppgift är att tilldela inköparna information 
om stil, material och färger som kunderna kommer att efterfråga den kommande säsongen 
(Gaimster, 2012). Efter att ha utfört trendsökning är det dags att planera det sortiment som 
butiken ska erbjuda. Sortimentsplanering är den process som utförs av en detaljist vars uppgift 
är att besluta om vilka produkter som ska ingå i en butiks sortiment (Rajaram, 2001). 
Svårigheterna, och det som är viktigt att tänka på vid planering av sitt sortiment, är hur stor 
kvantitet som behövs av varje produkt, variation av produkter och hur väl skräddarsytt 
sortimentet är för den tänkta kunden på butikens marknad. Sortimentsplaneringen är en viktig 
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process som måste hanteras, effektivt då det annars kan leda till försäljningsförluster på grund 
av överskott av impopulära produkter och missnöjda kunder (Mantrala, Levy, Kahn, Fox, 
Gaidarev, Dankworth & Shah, 2009). 
 
Efter att ha beslutat om vilket sortiment som ska erbjudas är det dags att köpa in. 
Inköpsansvarigs uppgift kan variera beroende på vilken typ av inköp som ska göras. I denna 
undersökning, kommer inköp mellan detaljister som köper in färdiga plagg av 
varumärkesleverantörer att belysas. Det som den inköpsansvarige i butik gör och ansvarar för 
traditionellt sett, innebär att bland annat; utföra prognoser för att förutse kundens efterfrågan 
och behov, sortimentsplanera för att tillfredsställa kundens efterfrågan och behov, välja 
varumärkesleverantörer att köpa in varor från, förhandla och upprätta kontrakt med 
leverantörer, prissätta varor, upprätthålla försäljnings- och inventarieförteckning och att vid 
behov efterbeställa varor. Med andra ord att införskaffa rätt utrustning, material, varor och 
tjänster med rätt kvalitet i rätt kvantitet vid rätt tid och plats och från rätt källa (van Weele, 
2012).  
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1.1 Problemundersökning 
Många forskare är överens om att modeindustrin, på många sätt, har påverkats av den digitala 
teknologins utveckling (Nenni, Giustiniano & Pirolo, 2013). Detta har även Grewal, Nordfält, 
Roggeveen, Runyan, Vazquez, Lira (2016) uppmärksammat, där de hävdar att genom den 
ökade uppkopplingen med hjälp av appar och smartphones, har kunders shoppingbeteende 
förändrats. När informationsutbytet har blivit snabbare, har en ny kultur utvecklats och 
bidragit till en ständigt skiftande marknad där kommunikations kanaler har blivit fler. 
Gaimster (2012) menar på att trendsökning inför ett inköp har påverkats av den teknologiska 
utvecklingen i och med att informationsflödet helt har förändrats. Stämmer detta påstående 
överens med hur inköpare i fristående butiker förhåller sig till digital teknologi i sin 
trendsökning? 
 
Att göra trendsökning är enligt Brannon (2011) en viktig process för att sedan planera vilka 
produkter som ska köpas in. Nenni, Giustiniano & Pirolo (2013) styrker Brannons påstående 
genom att förklara att trendsökning kan vara avgörande för ett modeföretag. Denna process 
kan utföras på olika avdelningar som finns inom modebranschen alltifrån design, inköp, 
produktionsavdelningar eller inom detaljhandel. Eftersom trendsökning är, enligt Gaimster 
(2012) en tidig process som utförs, används sedan denna information till att planera det 
sortiment butiken ska erbjuda. Sortimentsplanering är en process som även den är viktig att 
genomföra, då det annars kan leda till försäljningsförluster (Raj8aram, 2001). Eftersom 
trendsökning och sortimentsplanering är två viktiga processer, är det intressant att undersöka 
på vilket sätt dessa två samverkar i fristående butiker.  
 
Den digitala teknologin har möjliggjort att konsumenterna ständigt blir informerade om nya 
trender och varumärken vilket genererat att konsumenternas krav ökat. Van Weele (2012) 
hävdar att olika processen har effektiviserats tack vare Internet. Processer som kan anammas 
av både inköpare och konsumenter såsom; produktval, upphandling, beställning, leverans och 
betalning. Att undersöka ifall detta påstående stämmer, ifrågasätts det om digitala verktyg kan 
effektivisera fristående butikers trendsökningsprocess? 
 
Motiveringen till att undersöka fristående butiker, är för att trendspaning är något som 
vanligen förekommer i fast-fashion företag, såsom kedjor. Modekedjor, till skillnad från 
fristående butiker, jobbar intensivt med trendprognoser, där det är viktigt att snabbt möta 
kundens behov och träffa rätt (Rickman & Cosenza, 2007). Här såg vi brist av information 
beträffande huruvida fristående butiker jobbar med trendsökning, sortimentsplanering och 
inköp på liknande sätt. I vår undersökning har vi riktat vår problemställning mot huruvida 
digital teknologi används i trendsökningarbetet i den fristående butiker och dess 
sortimentsplanering. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att granska hur digital teknologi integrerar i trendsökningsprocessen i fristående 
butiks sortimentplanering.  

1.3 Forskningsfrågor 
Huvudproblem: 

• Hur förhåller sig fristående butiker till digital teknologi i trendsökningsprocessen? 
Delproblem: 

• Hur genomförs och används trendsökning i sortimentsplanering i fristående butiker?  
Delproblem:  

• Hur kan trendsökningsprocessen effektiviseras genom digitala hjälpmedel i fristående 
butiker?
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2 Metod  
I detta metodavsnitt får läsaren svar på hur vårt tillvägagångssätt har sett ut. En 
metodreflektion angående reliabilitet och validitet presenteras även i detta avsnitt. 

2.1 Val av ämne 
Under Stockholms modevecka inför SS/16 väcktes ett intresse för digital teknologi när Ida 
Klamborn visade upp sin visning där det hade placerats ut 360° robotar på catwalken. Genom 
att ladda ned en app kunde allmänheten live-streama visningen, i syfte att tillgänglig-göra 
branschen för allmänheten. Detta fenomen har varit ett aktuellt ämne under modeveckorna i 
år, det har inte bara synts på Idas Klamborns visning, utan även Filippa K valde att bryta 
normen. Genom att öppna upp sin “visning”, hölls en vernissage som var tillgänglig för alla 
och inte endast för branschfolk. Det är inte bara svenska varumärken som har valt att tillämpa 
temat demokratiskt mode utan även de större modehusen. Exempelvis Burburry och Luis 
Vuitton, lade upp hela sin kollektion på appen Snapchat dagen innan visningen ägt rum 
(Jönsson, 2015).  
 
Den digitala teknologin är i ständig utveckling och inom modebranschen är den aktuell med 
tanke på vad som händer med exempelvis modevisningar. Digital teknologi är ett ämne vi har 
valt att granska och undersöka på djupet så att en god förståelse och överblick kan nås. 
Anledningen till att vi har valt att forska i ämnet trendsökning, är för att vi båda är mycket 
intresserade av just denna kreativa process och ville ta reda på hur ett företag jobbar med 
inspiration och trendsökning. Vi intervjuade två designer och två inköpare, för att få förståelse 
för hur de jobbar med trendsökning. För att sedan undersöka hur den digitala teknologin har 
integrerats i deras trendsökningsprocess på respektive företag.  

2.2 Förundersökning 
Uppsatsens ämnesområde bygger på en förundersökning där intervjuer har genomförts med 
personer i tre olika modeföretag; Ida Klamborn (designer), Elin Alemdar och Isabella 
Pehrsson (designer och produktionschef på Stylein) och produktionschefen på företag X. 
Intervjuerna var tänkta att användas som empiriskt material för att besvara det först tänkta 
syftet vilket undersökte ”hur digital teknologi påverkar trendsökningen i en inköpares arbete”. 
Under dessa intervjuer ställdes vi inför svårigheter som gav oss insikten i att det tidigare valda 
ämnet inte längre var forskningsbart. 
Vid mötet med företag X fick vi motfrågan “ni vet väl att dessa frågor inte är riktade till en 
inköpare..?”. Denna fråga tillsammans med svaren som vi fick ifrån de övriga intervjuerna 
gav oss insikt i att processen trendsökning inte utförs av dessa företags inköpare. De svar vi 
fick bidrog till att vi tvingades byta inriktning för att uppsatsen skulle bli forskningsbar. 
Intervjuerna till förundersökningen, frågor och svar, finns arkiverat hos författarna som både 
ljudfil men också som transkriberade texter. 

2.3 Resultat av förundersökning 
Vi kom till insikt att de antaganden vi gjort, baserat på den teori vi samlat in, inte visade sig 
stämma med svar från informanterna i den förundersökningen som gjordes. Men eftersom vi 
fortfarande vill forska kring trendsökning och digital teknologi valde vi att byta led i 
värdekedjan. Vi förflyttade vårt fokus ifrån producentledet till sista ledet som är detaljistledet. 
Genom tidigare kunskaper och vad de andra inköparna svarade i intervjuerna, fick vi reda på 
att en inköpare i ett fast-fashion företag jobbar med trendsökning. Det var på så sätt vi fann 
den nuvarande problemställningen, hur inköpare i fristående butiker jobbar med trendsökning 
och hur de förhåller sig till digital-teknologiska verktyg.  
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Därefter har nya intervjuer gjorts med personer som har ansvar för inköp i fem fristående 
butiker. 

2.4 Datainsamling 
För att besvara vårt syfte kommer vi att tillämpa en kombination av primär- och 
sekundärkällor vid insamlingen av vårt material. För att sedan kunna jämföra teorin med 
empirin. Primärkällor kommer att bestå av en kvalitativ empiriska datainsamling där vi 
kommer att utföra enskilda intervjuer med inköpsansvariga i fristående butik. 
Sekundärkällorna kommer att utgöras av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur där andra 
forskare har samlat information sedan tidigare. 

2.4.1 Primärkälla 
Vid insamling av vårt empiriska material har kvalitativa intervjuer utförts med inköpare från 
fristående butiker. Båda författarna fanns på plats vid intervjutillfället där inspelning skett 
med mobiltelefoner. Intervjun har utspelats sig i de utvalda butikerna på dagtid där miljön är 
bekant för informanten. Frågorna som har ställts har varit öppna frågor och enligt Harboe 
(2013) icke-standardiserade. Detta innebär att frågorna inte är noggrant utvalda innan 
intervjun men grundfrågor har funnits att utgå ifrån (se bilaga 1).    

2.4.2 Sekundärkälla 
Den teori som vi har använt, består utav vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur som ska 
styrka påståenden och teorier som syns i undersökningen. Enligt Olsson & Sörensen (2011) 
och Harboe (2013) definieras teori som en sammanslutning av olika påståenden och 
antaganden som förklara olika händelser. Harboe (2013) fortsätter förklara att alla texter inte 
kan anses som teori. Det krävs mer än bara en tolkning eftersom det behöver vara ett ämne 
som är väldiskuterat, sammanhängande och begripligt. Artiklarna är granskade och styrkta 
med kurslitteratur. 

2.5 Motivering av vald metod 
Valet att utföra enskilda intervjuer med inköpare till var för att vi ville få en personlig kontakt 
med informanterna. Denna kontakt ger även en säkerhet till att frågorna besvaras och att vi 
kan se om informanterna uppfattat frågorna rätt. Merriam (2013) förklarar att det finns olika 
typer av intervjutekniker, beroende på vad syftet är och vilken typ av undersökning som 
använts. Därför har vi valt kvalitativa intervjuer som är mest lämplig att besvara vårt syfte. 
 
Urvalet av informanter har gjorts av den anledningen att dessa inköpare arbetar i butiker som 
har ett liknade butikskoncept. Butikerna har även varit geografiskt belägna i närhet av 
varandra. Eftersom intervjuerna var enskilda intervjuer, var det möjligt att spela in och lagra 
dessa. Inspelningen gav oss möjlighet att kunna spela upp intervjun igen inför 
transkriberingen. Att använda sig av inspelade material gör att informationen blir mer 
trovärdig än att skriva för hand på plats. Transkribering av intervjuerna har gjorts och finns 
arkiverade hos författarna i textformat och ljudfil. 
 
Intervjuerna hölls med fristående butiker och deras inköpsansvariga, där vi fick en insikt i hur 
respondenternas verklighet såg ut. Harboe (2013) hävdar att kvalitativa intervjuer ger ett djup 
inom ett specifikt område och det ger även en helhetsförståelse, vilket är det vi vill uppnå. 
Intervjuerna genomfördes under dagtid med butikens inköpsansvarige inne butiken på en 
avskild plats. Anledningen till att vi valt att utföra intervjun i butiken är på grund av att skapa 
en bekväm miljö och för att bespara informanterna tid. 
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Frågorna som ställdes vid intervjutillfället var öppna för att få en bred och fri intervju där 
svaren blir obegränsade. Denna typ av frågor möjliggör att informanterna kan tala fritt vilket 
styrks av Harboe (2013). Eftersom vårt huvudämne är brett och handlar om både rätt och fel 
men också om tolkningar, ville vi att informanten skulle få känna sig fri och inte begränsad.  

2.6 Kvalitetssäkring 
Det är bra att ifrågasätta validitet och reliabilitet vid granskning av en rapports grundläggande 
begrepp, huruvida materialet har samlats in och hur författarna sedan analyserat och tolkat 
informationen. Beroende på vilken typ av forskning som ifrågasätts bör läsaren därför ha ett 
anpassat och kritiskt förhållningssätt vid mätning av validitet och reliabilitet, påvisar Merriam 
(2006).  

2.6.1 Validitet 
Validiteten i denna rapport ifrågasätter de tolkningar som gjorts på det insamlade materialet 
samt hur väl syftet är besvarat eller inte. Vi har intervjuat den som är ansvarig för inköp i 
respektive butik vilket har gjort att informationen som angivits varit av hög validitet. Även 
butikerna som valts ut har varit butiker som ingår i kategorin: fristående butiker, vilket är vad 
vårt syfte belyser. Syftet är att granska hur digitala teknologier integrerar i 
trendsökningsprocessen i fristående butiks sortimentsplanering. Intervjuer har gjorts med 
fristående butiker, vilket ger en anledning till hög validitet. Våra intervjuer utfördes med icke-
standardiserade frågor där informanten fick utrymme att kunna tala i stort sätt fritt. De frågor 
som ställdes var frågor som berörde vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vilket också är en 
anledning till att uppsatsen får anses vara av hög validitet.  

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i denna rapport anses vara av relativ hög grad, men skulle kunna stärkas med 
ytterligare fler kvalitativa intervjuer och tid för att öva inför intervjuerna. Det som inte var bra 
var begränsad tidsrymd och svår åtkomst till butiksansvariga som hade möjlighet att ställa upp 
vid just det givna tillfället. Det empiriska material som samlats in har bestått av personliga 
intervjuer, vilket ger hög reliabilitet eftersom informanten blir en primärkälla. Det som 
garanterar hög reliabilitet i arbetet, är då de intervjuade personerna kan anses ha goda 
kunskaper inom det ämne som undersöks. Det som är bristfälligt med att utföra personlig 
intervju är att informationen som ges kan ses som smal.  
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Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs den teoretiska referensramen som ligger till grund för forskningens 
syfte. Viktiga begrepp presenteras här för att ge läsaren en struktur och en förståelse över 
vårt forskningsområde. För att få ett strukturerat upplägg har vi valt att presentera de olika 
ämnesområdena i följande ordning: Trendsökning, sortimentsplanering, inköp och digital 
teknologi. 

2.7 Teoretisk forskningsmodell 
Denna forskningsmodell illustrerar uppsatsens huvudteman som genomsyrar undersökningens 
syfte. Dessa teman kommer senare i analysen att redovisas där teorin ställs emot den 
insamlade empirin.  

 
 
Illustration av Andrea Eriksson Palmgren & Alice Gruvander. 
 

2.7.1 Trendsökning - Digitalteknologi 
Gaimster (2012) menar att den digital-teknologiska utvecklingen har bidragit till att 
informationsflödet förändrats och att det är något som påverkat trendsökningen inför ett 
inköp. Trendsökning är enligt teorin en process som förekommer i olika avdelningar i ett 
modeföretag. Forskningsområdet är med andra ord brett och därför har avgränsningen 
gjorts till fristående butiker. Genom att undersöka förhållandet mellan trendsökning som sker 
i fristående butiker till digital teknologi besvaras forskningsfrågan; Hur förhåller sig 
fristående butiker till digital teknologi i trendsökningsprocessen? 

2.7.2 Trendsökning - Friståendebutik  
Teorin påvisar att sortimentsplanering är en nästkommande process som utförs i butiker efter 
att inköpsansvarig gjort sin trendsökning. (Clodfelter (2013). För att undersöka; Hur 
genomförs och används trendsökning i sortimentsplanering i fristående butiker? Kommer 
förhållandet mellan sortimentsplanering i fristående butik och trendsökning att granskas.  
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2.7.3 Trendsökning – Digital teknologi – Fristående butik 
Den digitala teknologin har möjliggjort att konsumenter idag kan hålla sig uppdaterade om 
nya trender och varumärken (Nenni, Giustiniano & Pirolo, 2013). Gaimster (2012) hävdar att 
Internet och appar har bidragit till snabbare informationsflöde och har påverkat och förändrat 
modebranschen. Sociala medier beskrivs som digital teknologisk kommunikation. Det har 
skett en förändring vid media-spridning, som traditionellt sett varit en monolog till att bli en 
dialog (Peters & Fitzsimons, 2012). Processer som produktval, upphandling, beställning, 
leverans och betalning som kan användas av både konsumenter och inköpare, har 
effektiviserats tack vara Internet. Detta har bidragit till att produktiviteten ökat och resulterat i 
högre kvalitet och bättre inköpsbeslut hävdar van Weele (2012). Vilket har skapat intresse att 
kritiskt undersöka detta påstående genom att ifrågasätta; Hur kan trendsökningsprocessen 
effektiviseras genom digitala hjälpmedel i fristående butiker? Resultatet av dessa 
frågeställningar kommer sedan redovisas i diskussionsavsnittet i denna uppsats 

2.8 Trendsökning  
“Fashion forecasting” eller trendprognos, översatt till svenska, är en viktig del för mode 
företag och kan utföras på olika avdelningar alltifrån design, inköp, produktionsavdelning och 
detaljhandel. Brannon (2011)  gör en liknelse med arbetet trendprognoser med meteorologers 
arbete som “Stormjägare”.  Dessa befinner sig på platser där mätningar av stormen kan 
utföras. Genom kunskap och lite tur kan meteorologerna lokalisera och undersöka fenomenet, 
för att sedan föra vidare upptäckten till andra. Trendsökarna i sin tur, befinner sig på platser 
där nya stilar och trender kan upptäckas och de använder sig av sina kunskaper och 
färdigheter för att identifiera de olika koncepten. Efteråt förs deras upptäckt vidare till 
allmänheten och startar en kedjereaktion som vi kallar för mode. (Brannon, 2011) 

2.8.1 Trendsökningsprocess 
Att göra trendsökning är en kreativ process som kräver övning och kunskaper om att hantera 
de rätta verktygen, färg, textur och fotografi samt att kunna utvidga sitt tänkande och 
förändring, tolka framtiden och att kunna avbilda liknande utfall (Brannon, 2011). Hur en 
trendsökning ska gå till, varierar beroende på utövare. En gemensam nämnare är nämligen att 
alla letar efter anordning som ska hjälpa till att förutse en känsla, ett behov och en förståelse 
för konsumenters köpbeteende. Som det sägs, ska trender skapa ett behov, en önskan och en 
längtan hos konsumenterna. (Brannon, 2011) 
Att förutspå vad som kommer blir modernt o§ch vad konsumenterna kommer att efterfråga 
om 12 eller 18 månader framåt, är en av de största utmaningarna som de olika avdelningarna i 
inköpsfunktionen ställs inför. Om dessa förutsägelser misstolkas kan det orsaka stora 
ekonomiska förluster. Att göra trendprognoser är därför nödvändigt för alla modeföretag i alla 
sektioner som den första processen inför en kommande säsong (Gaimster, 2012). Detta styrks 
även av Nenni et al (2013) att trendprognoser är en avgörande process för ett företag, speciellt 
ett modeföretag eftersom efterfrågan är osäker och det finns brist av både historik och trender. 
Att göra prognoser över trender inom modebranschen, har enligt Gaimster (2012) blivit 
mycket komplexa och kräver nya färdigheter. Trendprognosers huvuduppgift är att tilldela 
inköparna information om stil, material och färger som kunderna kommer att efterfråga den 
kommande säsongen. I takt med den ständigt utvecklande teknologin har 
trendspaningsmetoden förändrats. Företag måste ändra sitt sätt att arbeta med trendsökningen 
för att hålla kolla på och förstå trenderna som ständigt skiftas. Det är också viktigt att följa 
nyhetsflödet för att kunna tolka trender men också för att kunna anpassa sig på marknaden 
med att hitta de rätta produkterna (Rickman & Cosenza, 2007). 
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2.9 Sortimentsplanering  
Trendsökning är den process som ska tillföra information och nyheter till utföraren så att 
denna kan använda informationen till att analysera kommande trender (Brannon, 2011). 
Butikens koncept bör vara tydligt och riktat mot en kundgrupp. Det är viktigt att identifiera 
sin kund för att kunna möta deras behov genom att veta vem kunden är. Då blir det lättare att 
planera ett sortiment. Det är svårt att försöka tillfredsställa alla typer av konsumenter, då 
efterfrågan och behov kan variera i hög grad. Därför är det till fördel för inköpsansvarig att 
vända sig till en kundgrupp som har liknande behov och egenskaper (Clodfelter, 2013).    
Sortimentsplanering är en process där en återförsäljare, exempelvis inköpsansvarig för en 
butik, bestämmer vilka typer av produkter som ska köpas in och tillhöra butikens sortiment 
(Rajaram, 2001). Mantrala, Levy, Kahn, Fox, Gaidarev, Dankworth & Shah (2009) anser att 
sortimentsplanering är en grundläggande process som en återförsäljare måste ta beslut om. 
Enligt Nordfält (2007) har sortimentet i uppgift att påminna, påverka och inspirera kunden till 
att köpa. Genom att exponera varor på ett bra sätt kan detta påminna kunden om vad denne 
brukar köpa. Det går även att påverka kundens beslutsfattande genom att framhäva vissa varor 
på ett så attraktivt sätt att kunder överväger att köpa denna produkt framför en annan. För att 
inspirera kunden till att köpa något som inte var planerat från början, exponerar butiksägaren 
varor ihop med komplementprodukter.  

2.9.1 Viktiga aspekter vid sortimentsplanering 
Detaljisten har en rad olika aspekter som denne måste besluta om. Det kan vara allt ifrån att 
bestämma vilka produkter som ska erbjudas, service, djup i sortimentet till att besluta om 
antal kategorier. Även Rajaram (2001) menar att en återförsäljare har många viktiga saker att 
ta hänsyn till vid sitt sortiments planerande såsom att bestämma hur djupt och stort 
sortimentet ska vara, hur bred variation av produkter som sortimentet ska innehålla och hur 
uppdelningen mellan bas- och trendprodukter ska utformas för att maximera de förväntade 
vinsterna. Sortimentsplaneringen är en viktig process som måste hanteras effektivt, då en 
dålig sortimentsplanering kan leda till försäljningsförluster på grund av överskott av 
impopulära produkter. Det är viktigt för återförsäljarna att utgå ifrån de nämnda aspekterna 
vid sortimentsuppbyggande såsom djup, variation och service nivån för att kunna 
tillfredsställa kundernas behov.  

2.9.2 Sortiment som konkurrensmedel 
Sortimentet ska kunna möta kundernas behov, vilket i annat fall kan generera i att 
återförsäljarna förlorar försäljning. Det är lämpligt att återförsäljaren väljer ett skräddarsytt 
sortiment som utgår ifrån sina kunder på sin marknad istället för att ha ett sortiment som utgår 
ifrån rationell sortimentsplanering (Mantrala et al, 2009). Nordfält (2007) påstår att butikens 
sortiment i många fall är den avgörande faktorn som kunden överväger vid butiksval och kan 
därför ses som butikens viktigaste konkurrensmedel. Det är vetenskapligt bevisat att kunder 
anser att sortimentet är det tredje viktigaste konkurrensmedlet vid val av butik då läget och 
priset är rankat som viktigare. 

2.10 Inköp  
Inköp är enligt McAndrew och Hedén (2010:105) “..alla de aktiviteter som är förknippade 
med att skaffa fram varor och tjänster till ett företag och som resulterar i att ett inköpsbehov 
täcks”. En annan definition påvisar att inköp är “Styrning av företagets externa resurser på ett 
sådant sätt att leveranser av alla varor, tjänster, förmågor och all kunskap som är 
nödvändiga för att driva, underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter 
säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt” enligt van Weele (2012:40).   
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Van Weele (2012) betraktar inköp som en operativ aktivitet som handlar om att införskaffa 
rätt utrustning, material, varor och tjänster med rätt kvalitet i rätt kvantitet vid rätt tid och 
plats och från rätt källa. Clodfelter (2013) anser att det idag krävs av en inköpare att ha 
kunskap i trendsökning och att vara duktiga på informationssökning för att förutse prognoser. 
Teknologi erbjuder tillgång till global information och ökad datakvantiteter vilket bidragit till 
att inköpsfunktionen blivit mer vetenskaplig än vad den var för några år sedan. Den digitala 
teknologin har förändrat inköparens roll i butik, där inköpsbeslut idag är baserat på 
föregående produktprestation och nuvarande trender.  

2.10.1 Inköp steg för steg 
Som tidigare nämnts i översikten om inköp, finns det en traditionell förklaring till vad inköp 
innebär. Enligt Clodfelter (2013) handlar detaljistens inköp om att köpa produkter för att 
tillfredsställa kundens begär och behov, där följande beslut måste tas och genomföras: 

• Utföra prognoser för att förutse kundens efterfrågan och behov.  
• Sortimentsplanera för att tillfredsställa kundens efterfrågan och behov. 
• Välja varumärkesleverantörer att köpa in varor ifrån.  
• Förhandla och upprätta kontrakt med leverantörer. 
• Prissätta varor. 
• Upprätthålla försäljning och inventarieförteckning. 
• Vid behov efterbeställa varor. 

2.10.2 Budgethantering 
Att hantera och utforma en bra budget kan vara svårt i ett mindre företag, som en fristående 
butik med begränsade resurser. Vid inköp kan ansvarig arbeta med olika typer av budget 
såsom försäljningsbudget och inköpsbudget. Genom att kolla föregående års 
försäljningsresultat kan butiksägare utgå ifrån denna siffra och fatta beslut för kommande 
säsong. Att planera en inköpsbudget är nästkommande steg efter att ha upprättat en 
försäljningsbudget. I detta steg handlar det om att göra om siffror i försäljningsbudgeten till 
förväntade inköp som ska disponeras på nya varor. (McAndrew & Hedén 2010) 

2.10.3 Värdekedja 
En inköpares funktion och arbetsuppgifter varierar beroende på vilket område och vilken 
kategori av inköp personen har ansvar för. Inköp har med tiden fått en mer betydande roll i 
den så kallade värdekedja. Där forskare påstår att strategiskt inköp kan skapa 
konkurrensfördel (Chena, Paulraja & Lado, 2004).  
Hur denna värdekedja ser ut, och hur många aktörer som finns, varierar från företag till 
företag, då van Weele (2012) hänvisar till Porters inköp och värdekedja som beskriver en 
generell process. En mer detaljerad beskrivning på hur modevärdekedjan kan se ut beskrivs av 
Alper, (2008) där han beskriver hela förädlingsprocessen fiber till färdig produkt. Här 
presenteras McAndrew och Hedéns värdekedja mer ingående, då den är mer avskalad och 
mindre komplex. De påvisar att modebranschens värdekedja kan delas in i tre led för att 
illustrera hur en förädlingsprocess kan se ut i ett konfektionsproducerande företag:  
Producentledet – Leverantörsledet – Detaljistledet  
Inköp som sker mellan producent och leverantör, kan vara att inköpsansvarige i 
leverantörsledet köper material och inte färdiga produkter. Medan inköp som sker mellan 
leverantör och detaljister kan vara att detaljisten köper in färdiga produkter till sin butik. 
(McAndrew & Hedén 2010)  
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2.11 Digitalisering - snabba informationsflöden  
Introduktionen av smartphones, appar och den ökade uppkopplingen hos konsumenterna, har 
bidragit till att kundernas shoppingbehov ändrats. Internet har blivit ett nödvändigt och ett 
självklart verktygsval för informationssökning. Utbudet av databaser är enormt där 
konsumenter, leverantörer och säljare kan ta del av samma information. Företag-Till-Företag 
har blivit mer transparenta i och med dessa databaser och skapat snabbt ökande 
sökmöjligheter. Internet har underlättat processer som produktval, upphandling, beställning, 
leverans och betalning för både konsumenter och inköpare. Detta har i sin tur förbättrat 
produktiviteten och visat på bättre kvalitet av inköpsbeslut. (van Weele 2012) Med hjälp av 
digital teknologi har detaljister möjlighet att på ett mer effektivt och bättre sätt tillfredsställa 
konsumenternas behov. Vilket kan kopplas ihop med citatet som nämns i översikten “Often, 
innovation is defined as something that changes a market” (Brent, Allred, Scott Swan, 2014). 

2.11.1 Telekommunikation 
I dagens samhälle används digital teknik nästan överallt, däribland elektronisk tele-
kommunikations-teknik, där en ny dimension existerar. Under tidiga 1990-talet var 
frammaning av en alternativ värld såsom ”cyberspace” eller ”virtual reality” något nytt på 
kartan och var periodvis ett aktuellt ämne. Det är vanligt att ställa det ”virtuella” och det 
”verkliga” eller ”fysiska” mot varandra gällande interaktioner genom informations- och 
kommunikations teknologi. (Kinsley 2014) 

2.11.2 Sociala medier 
Själva termen “sociala medier” används i både vardagliga och akademiska sammanhang idag. 
Begreppet syftar på en social plattform som underlättar deltagande och utbyte. (Ariel & 
Avidar, 2015). År 2010 var året som utnämndes till “Year of Social Media” då sociala medier 
definieras som digital teknologisk kommunikation. Detta bidrog i sin tur till en förändring vid 
media-spridning som traditionellt sätt varit monolog till att bli social media dialog där 
allmänheten kan dela och sprida idéer, nyheter och övrig information snabbare och nå ut till 
ett bredare spektrum än vad TV, radio eller tryckt information kan. (Peters & Fitzsimons, 
2012)  
Peters & Fitzsimons (2012) beskriver sociala mediers nio kärnprinciper och vad som skiljer 
sociala medier från andra kommunikationsformer i ett kollektiv. Bland dessa kärnprinciper 
förklaras det hur användare går med i ett masskollektiv. Varje person samlar, delar och 
förbättrar det som andra skriver om eller bidrar med. Användarna kan på så vis se, använda, 
återanvända, utvärdera och kritisera andras bidrag. Från att information har gått från “En till 
Flera” har sociala medier nu bidragit till att information sprids “Flera till Flera”. Sociala 
medier är baserade på konversationer som söker efter samhörighet. Det utfall som sociala 
medier skapar är en produkt som är konstruerad av flera personer. Sociala medier kan till 
skillnad från industriell media ändras och är dispositiv. Sociala medier är också mer 
tillgängliga till en lägre kostnad eftersom de inte är privat eller statligt ägda såsom industriell 
media är. (Peters & Fitzsimons, 2012)   
Sociala medier som marknadsföringsverktyg har blivit allt mer vanligt förekommande bland 
företag. Detta är något som nyligen utförda studier kan påvisa, att dessa typer av digitala 
marknadsförings plattformar är i en snabbt utvecklande fas och en ut av dem snabbaste i 
världen. Möjligheten till att bidra och ta del av all den information som sociala medier 
erbjuder gör att dessa plattformar blir attraktiva och lockar användare. Sociala medier blir ett 
komplement till befintliga marknadsföringskanaler. (Constantinos, Coursaris, Wietske van 
Osch & Birgitte, 2015) 
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På senare år har företag använt plattformar på sociala medier för att skapa interaktion mellan 
konsumenter och deras favoritvarumärken. De snabba informationsflöden som sprids på 
sociala medier påstår forskare ha inlett en revolution i marknadsföringsområdet. Resultatet av 
denna revolution är att konsumenter förväntar sig mer av ett varumärke och att det ska ske en 
interaktion mellan varumärke och konsument. Konsumenter har ett behov av att kontrollera 
konversationen såsom; tidpunkt, kanal och innehåll, vilket kan bidra till ett positivt utfall vid 
word-of-mouth. (Killian & McManus, 2015)   

2.12 Digitala integration i trendsökningsprocessen 
Gaimster (2012:169) menar att sättet att arbeta med trendprognoser har ändrats inom 
modebranschen de senaste åren. “The key driver seems to have been the impact of 
technology. Technological innovations have changed the way in which information is 
exchanged.”. Som citatet menar på finns det många faktorer som har en inverkan på hur 
trendsökningsprocessen ändrats och nyckeln är teknologin. Sättet som den teknologiska 
utvecklingen har påverkat trendsökningen, är hur informationen har skiftat. 
Informationsutbytet som sker, har utvecklats och ökat, detta har skapat en ny kultur och en 
ständigt skiftande marknad. Gaimster (2012) fortsätter att det har blivit en grundläggande 
förändring på marknaden där kommunikationskanaler har ökat, innovationen har skapat en 
förändring i konsumenternas förväntningar och behov. Att teknologin har påverkat 
modeindustrin på många sätt, och att det har ökat och ändrat konsumenternas krav på mode 
och trender, tas även upp hos Nenni et al (2013). Kraven blir annorlunda på grund av att 
teknologins tillgång gör att trenderna blir kortvariga och är i ständig förändring.  

2.12.1 Snabbare informationsflöden 
Enligt Brannon (2011) bidrar digital kommunikation till en förändring i informationen som 
bidrar till att bli konkurrenskraftig. Textil och klädindustrin har förändrats och strategierna har 
blivit rörliga och snabbare svarstider och produktionen är mer riktad mot efterfrågan. Att 
arbeta med trendsökning innebär inte att endast att vara medveten om framtida trender, utan 
också att ha kontroll på nyheter som rör industrin, konkurrenter och potentiella 
sammarbetspartners. Trender bidrar till att ständigt förändra den dynamiska modeindustrin. I 
och med dessa snabba trender är det näst intill omöjligt för de som utför trendprognoser att 
träffa rätt. Den tidsram som involverar trendsökning, har blivit kortare när efterfrågan 
förändrats. Nyckeln för att företag ska kunna överleva i denna dynamiska värld så måste dem 
möta efterfrågan och leverera till marknaden veckovis och inte månadsvis (Rickman & 
Cosenza, 2007).   

2.12.2 Nya metoder krävs 
För att förutspå konsumentens behov krävs det att trendspanaren kan förstå vad det är som gör 
att konsumenten fäster sig vid produkten. Modeprognoser är en konst och en vetenskap i sig 
där snarare känslan är viktigare än teorin och vetenskapen. För att hålla sig medveten i denna 
dynamiska bransch, gäller det att ständigt hålla sig uppdaterad på vad som händer i 
omvärlden. Traditionella trendspaningsmetoder gör det svårt att hålla takten med den 
skiftande marknad som är idag. Därför måste företag hitta sätt att vara uppdaterade på aktuell 
information för att jämföra med tidigare information som lagrats. På så sätt kan de förstå 
trender och dess cykel för att kunna anpassa sig och placera sig på marknaden (Rickman & 
Cosenza, 2007). Forskare hävdar att digital teknologi skapar nya möjligheter som förändrat 
samhället på olika plan såsom konsumenters krav och efterfrågan (Nenni, Giustiniano & 
Pirolo, 2013, Gamister, 2012) samt den nya digtala kultur som bidragit till en ständigt 
skiftande bransch (Peters & Fitzsimons, 2012) som tidigare nämnts i rapportens översikt.  
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2.12.3 Informationsteknologi 
Informationsteknologi som förkortas IT, kan informera detaljister om vad och hur de ska sälja 
sina produkter. Digital-teknologiska framsteg har möjliggjort att detaljister kan ha en ständig 
konversion med sina kunder för att hålla sig uppdaterade på vad dem efterfrågar. Ju mer 
information detaljister har om sina kunder, desto mer sofistikerad kan målgrupperna bli, vilket 
bidrar till att lättare möta kundens behov. (Clodfelter, 2013) 
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3 Resultat av empirin  
I detta kapitel presenteras det insamlade material från intervjuer som genomförts. Först 
presenteras en klassificering av de företagen som vi valt, där läsaren får en överblick av 
företagens storlek. Därefter presenteras en kortfattad beskrivning av företagen under 
respektive rubrik för att ge en klar bild på hur företagen arbetar med digital teknologi i deras 
trendsöknings arbete. Sist har vi gjort en summering av alla intervjuerna för att jämföra de 
olika svaren med varandra. Material till intervjuerna presenteras i bilaga i slutet av 
uppsatsen.  

 

Klassificering av företag i följande komponenter: 

Företag: Brissmans Marina N.Y N°30 Wonder 

Antal anställda: 3st 4 st 6 st 1st 4st 

Omsättning 2015 (mkr): 5,8 5,7 5,4 5,2 11 

Ålder på företaget: 85 år 6 år 5 år 4 år 30 år 

Utbud: Herr/Dam Dam Dam Dam Herr/Dam 

Stad: Borås Varberg Borås Varberg Varberg 

 

3.1 Intervju med inköpare i butik Brissmans. 
Brissmans är en multibrand-butik som är belägen i Borås. Butiken erbjuder ett sortiment av 
kläder till både dam och herr med mannen i fokus, där fördelningen är cirka 30/70. Butiken 
har funnits i 86 år och har haft ett dynamiskt sortiment som ändrats med tiden som butiken 
varit verksam. Butikens sortiment har alltid haft ett fokus på just herrkonfektion och år 2005 
valde de att även satsa på en damavdelning för att komplettera och få en helhet i butiken. 

3.1.1 Inköpsansvariges bakgrund 
27-årige Robin1 är en av tre delägare till butiken och han har varit verksam i branschen i 12 
år. Under gymnasietiden blev Robin butikschef för butiken Jack & Jones och Vero Moda. 
Han var verksam där i 3 år och blev sedan rekommenderad att jobba i en butik som heter 
Harrys som ligger i Borås där han stannade han i 1,5 år. Robin har haft en framgångsrik och 
snabb karriär där han hela tiden varit sysselsatt. Det var för tre år sedan Robin blev en av 
delägarna till butiken Brissmans och där är han ansvarig för lite av varje. Hans starkaste sida 
är det kreativa och det visuella. Butikens sortiment består främst av kostymer och skjortor i 
den allra bästa kvalitén. Här går det att finna varumärken så som See by Chloé, Antonnelli 
och Moncler. Många av märkena har sin egna specialiteter och kvalitén är av toppklass.  

3.1.2 Butikens kundgrupp 
Att klassificera vad för typ av kund som Brissmans har, är svårt att säga och Robin säger att 
det gå att dela in kunderna i olika grupper, men den mest köpstarka målgruppen är de i 35-40 

                                                
1 Robin Fagerman inköpare, intervju 9 maj 2016  
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års ålder. Denna grupp är klädintresserad och handlar för att det är snyggt. Sedan finns det 
den kunden som handlar för att de är kvalitetskrävande och till sist har vi de kunderna som 
känner sig som hemma i butiken. Att fastställa kunderna i en genre, går inte men det som alla 
har gemensamt att de gillar kläderna och att det är människor som prioriterar sina kläder och 
kvalité. Hos Brissmans är alla välkomna och alla ska få uppleva den perfekta servicen, vilket 
är ett otroligt viktigt moment för en exklusiv butik att erbjuda för att kunna överleva. 
 
“Idag räcker det inte med att bara sälja produkter, utan du måste ge kunden en upplevelse. 
Du kan inte riktigt vara som man var för kanske, 10 år sedan, då kan man vara ganska 
bekväm om man sålde.”  

3.1.3 Trendsökningsprocess och inköp 
Robins förklarar att trendsökning utförs när det är dags att antingen hitta nya varumärken som 
ska bli trendiga eller silhuetter, enstaka plagg eller en känsla. Själva trendsökningen sker både 
digitalt och fysiskt men inget slår detta att gå på mässor, säger han. På mässor befinner sig 
stora legender i kläd-industrin, och där ges ett perfekt tillfälle för att knyta nya kontakter.   
När Robin åker på inköp, reser han runt till olika ställen för att hitta det bästa utbudet så som 
Italien, Tyskland, Danmark och Sverige. Mässan Pitti, som hålls i staden Florens är ett favorit 
ställe där mycket inspiration och nya samarbeten skapas. När de ska bygga upp sitt sortiment 
utgår de mycket från vad deras säljare har att säga om de kommande trenderna.  

3.1.4 Digital teknologi i trendsökningsprocessen 
Även om Robin använder sig av digitala teknologier i sin trendspaning är det viktigt att kunna 
läsa av en trend och hitta det som passar för dem. Robin menar att han försöker att undvika 
trendflugorna och satsar mer på det klassiska och det tidlösa. Dock skapas trender hos 
Brissman men med en mer klassisk touch. Om Robin hittar något som är snyggt och som är 
svårt att hitta hos någon leverantör, har butiken möjligheter till att själv sy upp produkter, 
vilket Robin har gjort.  
 
“Om jag söker på dubbelknäppt kavaj kanske ser ett mönster jag älskar, sedan kan jag göra 
en sådan till nästa säsong och då kanske man har skapat en egen trend vad vet jag?” 
 
Även kunderna har ett inflytande hos Brissmans och Robin säger att mycket har sytts upp 
efter deras önskan, så kunderna är med och designar dem också.” 

3.1.5 Användning av digital teknologi 
Att digitala teknologier användas av Robin är helt naturligt men kan variera från dag till dag 
hur mycket trendsökning han gör. Det kan vara allt mellan 20 min till 45 min/ dag för att leta 
efter olika inspirationskällor. Många av de leverantörer som Brissman har i sitt utbud, har 
hittats tack vare den populära hemsidan Pinterest, så Internet har och är en viktig beståndsdel 
som det inte går att komma ifrån. Många bilder översätts i Google Translate för att Robin ska 
kunna identifiera varumärket plus att kunna hitta agenterna. Bilder på kändisar och deras 
outfits är något som Robin håller sig uppdaterad på. 
 
“Jag kollar mycket på vad kändisar går i [...] Antonnelli hittade vi också på Pinterest, 
Madelene hade på sig Antonnelli. All info hittar vi på Pinterest. Mycket google translate för 
att översätta för att hitta namnet så att man sedan kan hitta agenten. Det hjälper jättemycket. 
Det går inte att komma ifrån” 
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En märkbar skillnad som skett på senare år, är att kunden blivit mer kvalitetsmedveten och 
mer påläst menar Robin. Han förklarar att många av Brissmans kunder kan mer om ett ämne 
än vad han kan med 12 års erfarenhet. Det som Robin märkt av gällande manliga 
konsumenter, är att de kan “nörda” ned sig i saker till skillnad från kvinnliga. Han menar att 
det beror på att utbudet av dammode ser annorlunda ut och att kvinnor shoppar ofta i mindre 
kvantiteter. Som många andra fristående butiker har även Brissmans varit för tidiga med att 
köpa in vissa trender.  Det har hänt att de har köpt in varor någon säsong för tidigt som 
kunden inte vågat sig på att anamma. 
 
“Det där med trender är så jävla svårt. Vi i många fall är före i tiden. Kille sätter vi alltid 
men det med tjejer alltså..”  
 
[Intervjun genomfördes klockan 10.15, måndagen den 9 maj 2016.] 

3.2 Intervju med inköpare i butik Marina  
I centrala Varberg ligger multibrand-butiken Marina som erbjuder konfektionskläder till den 
modemedvetna kunden. Butiken har funnits sedan 60-talet och det var år 2009 som 
Margareta2 tog över den befintliga butiken som hon ändrade om och föryngrade. Margareta är 
uppvuxen i en familj där föräldrarna varit egna företagare inom klädbranschen, så hon 
fostrades tidigt. Dock var det hennes intresse för kläder som fick henne att vilja gå i sina 
föräldrars fotspår och efter att har arbetat i sin mans butik i några år valde hon att gå sin egen 
väg och driva sin egen butik.  

3.2.1 Butikens kundgrupp  
Det är svårt att säga vem Marinas kund är påstår Margareta eftersom kunderna är i olika 
åldrar. Personer som kommer till Marina är inte ute efter det senaste eller säger att “nu 
behöver jag något nytt”. Det är personer som är intresserade av kläder och har sin stil. 
Sortimentet som erbjuds hos Marina, har en klassisk stil med en twist som tilltalar alla, ifrån 
tonåringen till pensionären. Att åldrarna varierar beror på vad för sortiment som erbjuds och 
Margareta säger att hon har en samverkan med sina kunder när hon planerar sitt sortiment 
genom att hon lyssnar och är lyhörd på det som kunderna efterfrågar. När ett nytt varumärke 
eller en ny stil bli populär föreställa sig Margareta om vilka kunder som skulle kunna passa i 
den nya trenden för att på så sätt se om det skulle fungera.  
 
“ Och sen så formas ju jag och jag skulle vilja säga att kunderna formar en också. För att 
man får vara lyhörd för vad kunderna frågar efter [...] det är ju faktiskt öh, en samverkan 
med kunderna skulle jag nog vilja säga. Mm, som så att som styr in en liksom att ah nu har 
man, nu har de frågat efter det här” 

3.2.2 Inköpsprocess 
När Margareta åker på inköp, ser hon till att det alltid är två anställda på plats. Vid mässorna 
satsar de på att alla fyra anställda ska få vara delaktiga under någon av dagarna, då Margareta 
tycker att det är viktigt att alla anställda ska få se hur den kommande säsongen ska se ut. 
Margareta säger att inköpsarbetet är riktigt roligt men förklarar att det är svårt. Att arbeta med 
en strikt budget är något som Margareta gör och hon anser att det är viktigt att följa den på 
bästa sätt. Det är mycket att tänka på och det går inte att bara utgå ifrån sin egen stil och vad 
man själv skulle vilja äga. Att förstå sin kund och de geografiska faktorerna, är viktigt, där 
hon ofta ställer sig frågor angående vad som är kommersiellt och vem som är hennes kund. 

                                                
2 Margareta inköpare, intervju 11 april 2016 
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“[...] det är jätteroligt men man kan ju inte bara gå och titta på sådant som man tycker är fint 
själv. Nä, man får ju se det på ett annat sätt liksom. Vad är kommersiellt? Och vilka kunder 
har vi? och så. Och vad allt ah det är ju mycket som ska öh liksom tänkas på.” 

3.2.3 Trendsökningsprocess 
För att få inspiration inför sitt inköp och hur hennes sortiment ska se ut nästkommande 
säsong, åker Margareta iväg till Paris, Florens, Stockholm och Köpenhamn. Syftet med att åka 
till Paris och Florens är i huvudsak att bli inspirerad och för att det är kul. Här finner 
Margareta mycket av sin inspiration som hon har användning av till sitt kommande inköp. När 
hon åker på dessa resor dokumenterar Margareta genom fotografier som hon sedan 
sammanställer och går noggrant igenom för att finna en röd tråd. Margareta säger att hennes 
taktik vid inköp inte är populärt eftersom hon inte gör några inköp på plats hos de olika 
leverantörerna. Hon kollar först noggrant igenom alla kollektioner, fotograferar för att sedan i 
lugn och ro gå igenom alla stilar för att finna de bästa tänkbara produkterna. Men det är mer 
än bara produkten, stilen och varumärket som Marina fokuserar sitt inköp efter. Hennes 
process är lång och hon förklarar den på ett tydligt sätt där hon efter sortering av alla bilder, 
kollar på hur prisbilden ser ut både för henne men också försäljningspriset, det som kunden 
ska betala, vad som kommer funka och inte. Sedan måste hon titta på vad hon redan har för 
varumärken i sin butik så att det nya passar in och sortimentet får en helhet, vilket är viktigt. 
Margareta säger att det är viktigt att utgå ifrån kunden, vad de vill ha och att inte glömma bort 
det viktiga och svåra ställningstagandet vad konsumenterna kommer vilja ha om ett halvår. I 
dagens samhälle försvinner trenderna lika snabbt som de dyker upp, men eftersom Marinas 
kunder inte är trendkänsliga, måste Margareta tänka på ett annat sätt så att det hon köper in nu 
är aktuellt när det levereras.  
 
“[...] det är ganska långt, öh process, sen och så är det ibland lite så att “vad vill folk ha?” 
Då om ett halvår, eller åtta nio månader. Ha och då kan man tänka “att det som det pratas 
om lite nu slår det igenom? Blir det någonting utav det eller det är ju , nu är det ju så mycket 
olika trender. Vad passar vår butik? och vad kan vi stå för? För det är ju lite det att man ska 
ju sälja det också.” 

3.2.4 Användning av digital teknologi 
När frågan om hon använder sig av digital teknologi vid trendsökning tas upp, svarar hon att 
hon inte använder sociala medier för att hitta inspiration till de kommande trenderna. Hon 
säger att hon inte sitter på internet och letar aktivt efter aktuella och intressanta trender. Hon 
skulle inte påstå att den digitala teknologin har påverkat henne. Hon vill även tillägga att hon 
kanske omedvetet blir påverkad av digital teknologi utan att kunna förklara det. Hon föredrar 
att utföra trendsökning på det traditionella viset genom att sitta på café och betrakta vad andra 
människor i andra länder har på sig. Vilket hon anser ger henne mest inspiration.  
 
“Eh så, så det, ja jag blir nog inspirerad av att se andra människor hur de klär sig och så sen 
kanske det är, åh där ser man en trend men man kan se lite vad folk, ur folk sätter ihop det 
och det är mycket så” 
 
Margaret anser att det har med åldern att göra, att forskare har påstått att det syns en 
förändring i modebranschen och att den digitala teknologin integrerats. Hon jämför sitt sätt att 
arbeta med en annan butik i Varberg, där inköparen är mycket yngre och hennes process ser 
helt annorlunda ut.  
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“Och det är ju säkert en åldersfråga också tror jag, öh alltså så att vi jag är äldre och Moa 
är yngre öh, så men öh, alltså ja, jag vet inte men vi har väl kanske lite olika kunder också, så 
kan det vara.” 
 
Margareta säger att hon också kan hålla sig uppdaterad på sociala medier medier och även 
hon följer vissa konton på Instagram men att hon inte påverkas av det som exponeras där. Hon 
säger att hon följer Martina Bonnier, chefredaktör på Damernas värd, och menar att det som 
hon har på sig kan vara snyggt men det är kläder som redan finns ute i butikerna. Det som är 
på sociala medier, är inte till någon hjälp vid trendsökningsarbetet menar hon. Margareta 
håller med om att kundernas krav förändras tack vare digitala teknologier, kunden blir tack 
vare Instagram och bloggar osv. mer pålästa för vad som är aktuellt men kunderna blir inte 
kräsna, endast pålästa som sagt. 
 
Trots att Margareta idag inte blir påverkad av den digitala teknologin, är hon övertygad om att 
inköpsarbetet kommer se helt annorlunda ut i framtiden. Dagens samhälle med den 
utvecklande teknologin, kräver att företagare inom modebranschen måste vara i fas med det 
som händer i utvecklingen. Även om Margareta lägger det största ansvaret hos leverantörerna, 
måste hon hänga med i utveckling. Hur det kommer bli i framtiden är omöjligt att säga men 
Margareta tror att även hon kommer bli påverkad mer och mer av det digitala, dock är hennes 
förhoppningar tvärtemot:  
 
“Sen så tro jag alltid att eh, jag hoppas eh, och tror att eh att i slutänden så är det den här 
fysiska, eh, som övervinner (skrattar). Jag hoppas på det.” 
 
[Intervjun genomfördes klockan 10.40, måndagen den 11 april 2016.] 

3.3 Intervju med inköpare i butik N.Y 
Butiken N.Y Artisans in fashion, som är butikens fullständiga namn, är en multibrand butik 
som ligger centralt i Borås. I butiken finns en rad olika varumärken, som till exempel Filippa 
K, Samsoe Samsoe samt Michael Kors där samtliga varumärken ligger på en liknande 
prisnivå.  

3.3.1 Inköpsansvariges bakgrund 
Karin3 som är en av de sex anställda ansvarar för inköp och är en av delägare till butiken. 
Karin har länge vetat att hon vill driva en egen butik, då hon jobbat inom branschen sen hon 
var 16-17 år. På gymnasiet arbetade hon extra i butiken JC och det var där som henne intresse 
för kläder och inköp väcktes. Hon studerade vid Textilhögskolan i Borås på textilekonomi-
programmet och vid sidan av studierna jobbade hon extra på butiken MQ. Efter examen blev 
hon butikschef på MQ:s butik i Knalleland i Borås. Där jobbade hon i ungefär 2 år för att 
sedan vara med och öppna upp Esprits första franchise-butik i Sverige 2007. Hon var även 
med omvandlade Espritbutiken till en multibrand-butik, vilket kom att bli N.Y Artisans in 
fashion. 

3.3.2 Butikens kundgrupp (fortsätt härifrån) 
N.Y’s sortiment är uppbyggt med en tanke om att produkterna ska attrahera så många 
målgrupper som möjligt och därav anledningen till att det är svårt att beskriva vem den 
typiska N.Y kunden är.  Dem vill ha ett brett utbud och inte bara rikta in sig på en kund, men 
sen ändras medelålder från säsong till säsong beroende på vad för produkter som köps in. 

                                                
3 Karin Nyberg inköpare, intervju 15 april 2016 
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Bara i år uppskattar Karin att deras medelålder minskat med 10 år ungefär pga. att deras 
Bomberjackor blivit otroligt populära hos den yngre målgruppen. Överlag sammanfattar 
Karin att deras kundgrupp kan ses som ganska trendig med en stilren och klassisk smak 

3.3.3 Sortimentsplanering och inköp 
När Karin jobbar med inköp, åker hon, bland annat, till Stockholm där mycket av inköpet sker 
men också till mässan i Köpenhamn. Förutom resorna har hon också en startbudget som hon 
preliminärt följer. Hur budgeten förändras beror helt på varumärkenas prestation och utbud. 
Antingen avstår hon eller så lägger hon mer inköp hos en specifik leverantör. Deras sortiment 
är noggrant utvalt då det ofta ses över och består av kända varumärken. Dessa tar stor plats, 
vilket begränsar valet av produkter men framförallt vilka varumärken som köps in. N.Y har 
strategin att om de tar in ett varumärke, ska ett annat ut vilket gör dem öppna för att möta nya 
spekulanter. 
När Karin ska köpa in och välja de rätta produkterna, utgår hon mycket ifrån sin egen smak 
och tycke. Hon utgår från vad hon själv tycker är snyggt och vad hon själv skulle vilja bära 
samt vad hennes kollega tycker, då hon tror att det kan bli lättare att sälja om hon själv gillar 
och bär kläderna. 

3.3.4 Trendsökningsprocess 
Vid frågan om hon åker på resa för att spana in trender och skaffa inspiration, svarade hon att 
det inte är nödvändigt, då trenderna utomlands skiljer sig åt från Sveriges. Om hon blir 
inspirerad av människor från till exempel Tokyo skulle hon därefter behöva hitta de kläderna 
hos en leverantör i Sverige, vilket är svårt.  
“[...]skulle jag åkt till Tokyo och satt mig där på ett café och kollat på folk liksom så kanske 
man hade sett jätte mycket coola människor men frågan är om när du kommer tillbaka till 
Sverige om det finns någon som vart där också snappat upp denna coola trend liksom” 
Hon säger, att när hon själv ska finna inspiration till hennes sortimentsplanering, blir hon 
mycket influerad av sociala medier, där bloggar är en stor inspirations källa. Att kolla i 
modetidningar är något som Karin också gör för att finna inspiration men som det hon 
ständigt återkommer till är att sociala medier är den stora källan för att finna inspiration. 

3.3.5 Användning av digital teknologi 
Karin är övertygad om att digitala teknologier har integrerats i trendsökningsarbetet. Karin 
använder sig mycket av sociala medier till sin trendsökning, där håller hon sig uppdaterad på 
vilka personer som är aktuella och vad de har på sig.  
“[...]det klart att man kollar SUPER mycket på bloggar och du kollar på liksom ah men 
tidningar och liksom väldigt mycket sociala medier.”  
Kända personer är de som syns i massmedia och när dem har på sig någonting, skapas det 
automatiskt en trend. Dock menar Karin att man måste vara försiktig med att vara en slav för 
trender, då det hela handlar om en balansgång mellan att vara för trendig eller att hamna 
steget efter. Karin säger att problemet oftast är att de blir alldeles för tidiga med en trend, 
eftersom deras kund inte tillhör den trendkänsliga gruppen så tar det ungefär 6 månader om 
inte mer innan en trend hinner etableras hos kunden. Vilket betyder att dem ofta har varit för 
snabba på trenden. Och detta tack vare att dem kollat för mycket på sociala medier.  
“[...]jag tror inte det bara att det går och förhålla sig till sociala medier när du trendspanar 
för du, inte när du köper in till en butik för du blir för tidig” 
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Det är det som kan vara negativt med att använda digitala teknologier i trendsökningen, att 
trenderna kan bli alldeles för nya för kunderna. De produkter som köps in och ska avbilda den 
uppkomna trenden blir i många fall en flopp, då trenden är alldeles för ny och produkterna 
inte har mognat hos kunderna. Karin berätta om tillfällen där hon misslyckats med sitt inköp 
för att hon varit alldeles för snabb att anamma de nya trenderna. Det är lätt att det blir sådana 
misstag när man finner inspiration till sina inköp via sociala medier. Den digitala teknologin 
bidrar till att nya trender upptäcks snabbt och att produkter köps in alldeles för tidigt i relation 
till vad kunder efterfrågar. Trenderna tar lite längre tid att blir medvetna hos N.Y’s kunder. 
“[...]det lite farligt för kunden som vi har är inte där. Dem är inte det så du kan inte, vi hade 
liksom Singoalla toppar FÖRRA säsongen och sålde väl ungefär 0, och detta, denna säsong 
har det blivit jätte jättemycket liksom.” 

Karin tror att användningen av digitala teknologier kommer att öka i framtiden. Hon säger att 
hon redan nu märker det på många då nästan alla idag har ett digitalt forum som dem är aktiva 
på. Instagram är bra och en gratis marknadsföringskanal som hon tror det kommer bli mer av. 
Sedan är det med en tendens till skräck i rösten hon säger att “du måste hänga på trenden om 
att använda dig av digitala hjälpmedel och e-handeln för att hänga med i framtiden”.  
 
[Intervjun genomfördes klockan 13.00, fredagen den 15 april 2016.] 

3.4 Intervju med inköpare i butik N°30 
Butik N°30 är en multibrand-butik som är belägen i centrala Varberg och ägs och bedrivs av 
29 åriga Moa4. Butiken erbjuder ett sortiment bestående av en mix med olika varumärken som 
bland annat; Samsoe Samsoe, Dagmar, Tiger of Sweden, Ganni. Alla varumärken är i 
liknande prisklass.  

3.4.1 Inköpsansvarigs bakgrund 
Moa började jobba vid 17 års ålder på Iittala och arbetade där till och från tills hon var 23 år. 
Efter tiden på Iittala arbetade hon på sin fars bolag men insåg snabbt att det inte fungerade, 
något som fick henne att ändra inriktning. Intresset för inredning, retail och kläder har alltid 
funnits då hennes mamma äger en underklädesbutik i staden. Beträffande butiken förklarar 
hon att det var en ren tillfällighet att starta butik, då hon köpte upp butiken N°30 som vid 
dåvarande tid hette “Louise” när den var till salu.  

3.4.2 Inköp och sortiment 
Hon förklarar att hennes målgrupp är väldigt bred och splittrad men att den starka kunden är 
den modemedvetna personen som vill ha saker som håller länge men samtidigt håller en hög 
fashiongrad. Moa åker iväg fyra gånger om året på inköp och förklarar att det mesta idag är 
samlat i Köpenhamn. Hon förklarar att hon själv anser sin inköpsprocess som ostrukturerad 
när hon, vid sortimentsplanering och inköp, inte tar hänsyn till budget utan går helt och hållet 
på magkänsla och sunt förnuft. Under hennes tre första år som verksam, handlade Moas 
varumärkes-strategi om att testa sig fram med olika varumärken för att möta kundens behov. 
Nu köper hon in det som hon själv tycker är snyggt och väljer plagg där hon kan se kunden 
framför sig. 
I och med att hon är väldigt rak som person och säker i vad hon tycker, sker inköpsmötena 
effektivt där hon fattar snabba beslut. Det hänger mycket på hur de olika varumärkenas 
kollektioner ser ut per säsong vilket gör att även varje inköpsprocess ser olika ut varje gång. 
Något hon har i åtanke är hur viktigt det är att inte vara för tidig med trender i Varberg som är 
                                                
4 Moa Bergqvist inköpare, intervju 11 april 2016 
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en mindre shoppingstad. Hon belyser även att människor idag har ett annat förhållande till 
trender än vad det har varit förr. Idag kan trender variera mer än vad de tidigare gjort. 

3.4.3 Trendsökningsprocess 
Beträffande trendsökning, förklarar hon att det krävs ett annat sätt att tänka, för en butik som 
är belägen i en liten stad i jämförelse med exempelvis en webbshop. Det gäller nämligen att 
inte vara för tidig och ta in kläder som är ”för trendiga”. Moa förklarar att hon anser att det är 
viktigt att hålla sig uppdaterad på trender men när det gäller inköp, anpassar hon därefter 
storlekar och kvantiteter beroende på hur hon visualiserar sig kunden.  
 
“ Så det är ju klart att man följer trenderna, men det är lite olika faktiskt hur man rent 
inköpsmässigt gör. För man kan ju känna att den här är “too trendy” men jag tar in det för 
man måste ha en eye-catcher tillexempel.”  
 
I annat fall litar hon främst på sina varumärken att de har koll på trender, då hon själv 
upplever att hon blir matad med för mycket information på sociala medier. Snabba trender 
som är ett resultat av den digitala teknologins snabba informationsflöden, anser Moa endast är 
en fördel då det blir roligare att köpa in till en kund som har ett mer öppet sinne till vad denne 
vill köpa.  

3.4.4 Användnig av digital teknologi 
Instagram och Facebook är sociala medier som Moa använder för butiken, då hon med dessa 
kanaler kan kommunicera ut bland annat rea, på ett snabbt, effektivt och billigt sätt. Dock 
använder hon inte sociala medier till trendsökning. Då hon litar på att hennes 
varumärkesleverantörer sköter trendsökningsprocessen. Att tekniken har blivit ett hjälpmedel 
anser hon är något positivt.  
 
”Så att det.. ah, men det funkar väldigt., väldigt bra. Sociala medier överlag är skitbra. Och 
billigt.”     
 
Moa anser att det är Instagram och Snapchat som har störst genomslag och tror att det till slut 
kommer vara de två kanaler som används mest. Som utvecklingen ser ut idag finns det 
garantier på att det kommer att erbjudas nya saker på den digitala marknaden. Hon använder 
inte Snapchat och förklarar att om hon skulle lägga upp videos på någon visning eller dylikt 
skulle den hamna på någon annan digital plattform. Åter igen upplever hon att allt digitalt kan 
göra att hon blir matad med all information som kommuniceras. Att den jargong som sker på 
nätet, kan tas på för stort allvar då hon hellre vill skoja till det och ha roligt.  
 
“Det går ju liksom trender i det där också ehm, men jag tycker ju själv att det är ett väldigt 
smidigt sätt ehm, att nå det man vill se väldigt fort[…]. Jag tycker egentligen att det är dem 
två bästa sätten liksom.” 
 

Webbshop är ett ämne vi kommer in på där Moa förklarar att det inte är något hon kommer att 
anamma. Hon säger att det inte är något hon kommer att jobba med för att komplettera 
butiken då det inte skulle gynna henne i nuläget. Webbshoppar har även blivit en ny säljkanal 
i och med Internets framväxt och Moa anser att webbshoppar också behövs. Hon har 
nämligen erfarit att kunder har kommit in i butiken och provat kläder som de tidigare har 
hittat på Internet. Därefter köper de sina produkterna hos henne, då de vill gynna henne och 
hennes butik, vilket var något hon själv kunde relatera till. Butiker idag måste jobba extra hårt 
och skapa något som inte e-handeln kan erbjuda såsom relationer och personlig service påstår 
hon.     
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“Jag kan verkligen säga; Okej fine, men jag vet att mina kunder kommer hit för att dem litar 
på vad jag säger och att vi har lite jävla roligt. Jag kan inte, jag tror också att det är så att 
man skyller lite på; Ah det är det med internet-shopparna. Nej det är inte internet-shopparna. 
Vi är överflödiga i att köpa in samma saker överallt, då är det i slutändan att man går och 
handlar av den som man tycker är värd det, så är det ju. 
 
[Intervjun genomfördes klockan 9.30, måndag 11 april 2016.] 

3.5 Intervju med inköpare i butik Wonder  
Butik Wonder är en multibrand butik som erbjuder herr- och damkläder med mest fokus på 
dam. Idag ägs butiken av Pernilla5 och hennes man Jens Bergqvist och dem har två anställda 
som driver butiken. Butiken erbjuder ett varierat sortiment så som Hunkydory, Dr Denim, 
Odd Molly, Morris, Ida Sjöstedt och liknande varumärken i ungefärlig prisklass. Att butiken 
ska erbjuda etablerade varumärken, har varit viktigt förklarar Pernilla. 

3.5.1 Inköpsansvariges bakgrund 
Butik Wonder har funnits i 30 år och är belägen i Varberg. Pernilla kommer ursprungligen 
från Borås där hon gick den sociala linjen på gymnasiet. Intresset för mode och kläder är 
något som alltid har funnits där, på ett eller annat sätt, i familjen. Hennes farfar var skräddare 
på Oscar Jacobson och hennes fars syster drev också butik i Borås. Innan hon flyttade från 
Borås jobbade hon i en butik som nyligen hade öppnat i Varberg.  Efter studenten köpte 
Pernilla butiken. 

3.5.2 Butikens kundgrupp 
Butiken når ut till nästa alla åldrar och eftersom butiken funnits i många år kan kundgruppen 
variera allt ifrån 10 år - 80 år. Beroende på vilka varumärken kunden är intresserad av och 
tycker om, speglar det även hur dem handlar i butiken. Den starka kunden är mellan 35-45 år 
där de i den åldern ofta börjar få bra ekonomi och det är även dem som köper mest hävdar 
Pernilla.   

3.5.3 Sortimentsplanering och inköp 
Det som Pernilla utgår ifrån vid planering av sortiment, är den föregående säsongen då hon 
går igenom vad som inte fungerat, vad som varit tungt och gör en analys av vad som brister i 
inköpen. Sedan skickar hon bilder till sin dotter Matilda, som är en av de fyra anställda i 
företaget, hur hon vill att kommande säsong ska se ut. Vid sortimentsplanering ser hon vilka 
varumärken som gått bra och mindre bra, sedan gör en bedömning av vilka som måste bort 
om till exempel ett varumärke slutar att leverera bra kollektioner.  

3.5.4 Trendsökning 
Beträffande trendsökning förklarar hon att butiken inte fokuserar på kläder i hög modegrad 
men försöker hitta små trendflugor som den yngre kunden kan komma att anamma. Butiken 
försöker i första hand att erbjuda mer kommersiella kläder med hög kvalitet till dem som vill 
känna sig välklädda snarare än dem som vill köpa trendiga kläder.  
(12.39) 
“Vi är ju inte jättetrendiga om man säger så, vi kanske inte har mycket av det som visas i 
tidningarna som är det allra, allra senaste. Det är inte vår grej, vi vill vara kommersiella, vi 
vill, visst är det trend vi har ju inga stenålderskläder men vi har ändå inte highest, highest 

                                                
5 Pernilla inköpare, intervju 12 maj 2016 
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fashion här inne. Utan vi vill ha folkliga, man ska köpa kvalitet och se välklädd ut mer så än 
uber-trendigt om man säger så.”    
 
För att finna inspiration åker Pernilla på inköpsresor till bland annat; Köpenhamn, Milano, 
Florens, Göteborg, Borås och Stockholm bland annat för att besöka mässor, Showrooms och 
agenter. Dock kollar hon även på den digitala plattformen Instagram. Hon förklarar att 
Instagram har tagit över dags- och modetidningarna där hon snabbt och enkelt att kan komma 
åt den information hon vill ha. Hon förklarar att mycket information går från mun till mun i 
denna bransch gällande inspiration och nya varumärken. Sedan när det kommer till att köpa 
in, sammanställer Pernilla allt hon har sett med bilder som hon tagit. Dessa jämför hon med 
varandra innan hon fattar ett beslut eftersom hon inte lägger order på plats.  
 
“Jag tittar mycket på Instagram, jag läser mycket på, och Instagram har ju tagit över väldigt 
mycket av dagstidningarna eller modetidningarna tycker jag. Jag följer ju väldigt mycket 
sådant.”   

3.5.5 Användning av digital teknologi 
Det första hon nämnde när samtalet riktade sig mot digital teknologi, var Internethandeln och 
de problem det medför. Hon anser att webbshopparna förstör för detaljister och deras 
verksamhet. Hon hoppas att det sker en motreaktion mot digitaliseringen där folk till slut 
kommer att tröttna på e-handel och handla mer i fysiska butiker. Resultatet av snabba 
informationsflöden bidrar även till att trendlivscykeln blir kortare men i och med att butiken 
inte erbjuder super trendiga kläder, märker inte Pernilla av någon större förändring av kunders 
behov, krav och förväntningar. Dock förklarar hon att kunden idag är mer medveten om vad 
denne vill ha till skillnad från hur det var för 20 år sedan. Idag vill kunden se ut som kändisar 
i USA och känner ett behov av att ha samma saker som dem.     
 
“Alltså våra största problem är ju internethandeln. Det är fruktansvärt, man blir ju så ledsen 
när det kommer in en kund och provar och säger att; jag ska gå och beställa detta på 
Internet.” 
 
Pernilla anser att det är dåligt att digital teknologi tillämpas i modebranschen och hon syftar 
då på Internethandelns tillväxt. Att vara medveten är bra berättar Pernilla, men menar att det 
är en liten grupp som är intresserade av denna bransch. Hon menar även att det finns en del 
som endast vill se välklädda ut och köpa kläder med bra kvalitet och det är den kunden som 
Wonder erbjuder kläder till. Hon berättar att hon anser det finns för- och nackdelar med 
allting. Trots detta har Pernilla också en positiv inställning till digital teknologi som 
exemplevis Instagram, då hon menar att digital teknologi i rätt syfte är bra men bara det inte 
blir ett tvång.  
 
[Intervjun genomfördes klockan 10.00, torsdagen den 12 maj 2016.] 

3.6 Sammanställning av Empiri 
Efter att ha samlat in och bearbetat dessa intervjuer med butikernas inköpsansvariga kan vissa 
slutsatser dras. Det som kommer presenteras är hur följande processer ställs mot varandra: 
Trendsökningsprocess, sortimentsplanering, inköp och användningen av digital teknologi. 

3.6.1 Trendsökningsprocess 
I trendsökningsprocessen föredrar samtliga att utföra den fysiskt där det är en helt annan sak 
att finna inspiration genom att känna och klämma och få en helhets känsla. Dock är många 
positivt inställda till att använda sig av den digitala teknologin för att finna inspiration. 
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Inköparna till butikerna N.Y och Brissman, båda belägna i Borås, säger att de använder 
sociala medier, där bloggar, kändisar, Instagram och Pinterest är de populäraste 
användningsverktygen. Även inköparen till butik N°30 anser att digital teknologi är gynnsamt 
för näringsliv och har en positiv inställning till vad som komma skall. Trots den positiva 
inställningen till teknologin och dess framväxt, använder Moa de befintliga verktyg (sociala 
medier och appar) som finns i en mindre grad.  

3.6.2 Digital teknologi i trendsökningsprocessen 
Att jobba med digitala teknologier i sin trendsökning tycker majoriteten av de intervjuade 
inköparna är positivt. Många av inköparna arbetar idag aktivt med digitala medel i olika 
sammanhang såsom marknadsföring men också i sin trendsökning. Många av informanterna 
håller med om att digitala teknologier har integrerats i deras arbete. Även den inköpare som 
fortfarande utför den traditionella- och fysiska metoden och ser inte att hen aktivt blir 
påverkade av den digitala utvecklingen. För att sammanställa vad empirin har gett för 
information, får vi två utfall som är intressanta att ställa emot varandra.  

3.6.3 Sortimentsplanering och kundgrupp 
Något som kan noteras är att alla fristående butiker riktar sig till en bred kundgrupp, där det är 
svårt att identifiera vem som är den typiska kunden. Trots detta går det att skilja de olika 
butikerna från varandra, där de har delat in sina kunder i olika grupper. Butik N°30 har 
exempelvis en stark kund som är modemedveten som vill ha kläder med hög modegrad. 
Medan Marinas kund är raka motsatsen, då hennes kund inte vill ha det allra senaste utan går 
dit för att intresset finns och att dem har sin egen stil. Margareta skulle vilja beskriva att 
hennes kund har en klassisk stil, vilket även butik N.Y påstår att deras kund har. Kunderna 
hos Brissman kan delas in i tre grupper där olika aspekter spelar stor roll men en sak som 
kunderna har gemensamt är att de alla prioriterar sina kläder och de är kvalitetssäkra. Butiken 
Wonder har funnits i Varberg i 30 år och har med åren samlat på sig en bred kundgrupp som 
varierar mellan 10 år - 80 år. Beroende på vilka varumärken som erbjuds lockas olika kunder 
in i butiken, men det som är standard för Wonders kund är att denne inte vill, precis som 
Marinas kunder, ha de allra senaste trenderna utan föredrar kvalité och folkliga kläder. Att 
kunden är svår att identifiera, kan bero på att alla butiker erbjuder olika varumärken och att 
kundgruppen är bred och diffus. I och med att butikerna har en diffus kundgrupp som inte kan 
definieras, krävs det att de tillämpar en flexibel strategi för sortimentsplanering. Som 
inköparen i butik N°30 förklarar, handlar de tre första åren som butiken är verksam om att 
mata kunden med “rätt” varumärke för att sedan hitta en stabil varumärkes-mix att arbeta 
vidare med. Varumärkes-mixen bestäms genom att kundens behov kompromissar med 
inköparens vision.  

3.6.4 Sortimentsplanering och inköpsprocess 
Inköpsprocessen är en process som de alla fristående butiker jobbar med och den skiljer sig åt 
från butik till butik, några jobbar utifrån en strikt budget medan en av inköpara inte följer 
någon struktur. Exempelvis Moa, ägare till butik N°30, påstår att hennes inköpsprocess inte 
har någon struktur som teorier förespråkar. Hon har ingen budget som hon utgår ifrån, då hon 
går på ren känsla och vill ha möjlighet att köpa allt det hon vill ha och som passar. I och med 
detta sker alla processer vid ungefär samma skede; trendsökning, sortimentsplaneringen och 
inköp. Margareta, Pernilla och Karin jobbar utifrån en budget och de anser att det är viktigt att 
ha sin preliminära budget i åtanke vi sina inköp.  
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3.6.5 Inköpsprocess 
Som Margareta säger, planerar hon sitt inköp så att hon har resurser till de fyra kollektionerna 
som leverantörerna erbjuder på ett år. Inköparna till butik Wonder och butik Marina jobbar 
båda två på ett likvärdigt sätt med inköp. Båda två åker iväg och går på mässor och besöker 
showrooms i bland annat Danmark och Stockholm. Något som Pernilla på Wonder 
konstaterat, är att mässorna idag är på väg att försvinna, vilket också Karin påpekar och att 
showrooms börjar ta över, vilket har bidragit till att inköpsmöten och orderläggning oftast 
sker vid besök av showrooms istället för mässor. Under besök av mässor dokumenterar 
Margareta och Pernilla allting, ingen av dem lägger någon order på plats. Det är ganska 
ovanligt och inte så populärt hos leverantörerna, eftersom ordrar oftast blir mindre eftersom 
inköpet är mer välplanerat. Pernilla på Wonder är den enda av inköparna som använder sig av 
prognoser. Hon ser på förgående års försäljning och kan där se vilka varumärken som håller 
måttet och vad fört typ av produkter som inte fungerat. Ett annat alternativ på hur fristående 
butiker kan arbeta med sitt inköp och sortimentsplanering är att göra som Robin på Brissmans 
gör. Där de åker iväg på mässor som de andra butikerna men sedan jobbar de nära sina säljare. 
Robin lyssnar mycket på vad deras säljare har att berätta om de kommande trenderna och vad 
som ska köpas in.  

3.6.6 Användning av digital teknologi 
Generellt sett upplever informanterna att digital teknologi är och kommer att vara ett 
hjälpmedel på många sätt i marknadsföringssyfte. På grund av att det går snabbt att nå ut till 
sin målgrupp med information och samtidigt är det ett enkelt och billigt hjälpmedel att 
använda sig av. Webbshopparna är något som majoriteten ser som ett hot och är något som 
oroar informanterna hur det kommer att påverka deras fysiska butiker i framtiden. Som Karin, 
inköpare i butik N.Y säger  är många osäkra på hur fysiska butiker kommer kunna konkurrera 
med den snabba utvecklingen av e-handel. 
 
“[...] jag tror bara att det kommer bli mer. Faktiskt, mm och jag tror att om man inte hänger 
på den trenden så tror jag att tillslut ah, jag tror man måste det, jag tror det är som e-
handeln, du måste hänga på det till slut liksom.”  
 
Det har förekommit situationer då kunden har kommit in i butiken för att prova plagg och 
sedan beställt varan på Internet, vilket är ett hot som många känner av. Enligt No°30 förklarar 
hon att i många fall har Internet gynnat henne. Då kunder kommit in i butiken och köpt 
produkter som dem tidigare spanat in på Internet. I och med detta anser hon att e-handeln 
behövs för att komplettera butikerna.  
 
Dock är det gemensamt problem hos de övriga informanterna att de upplever att de ofta köper 
in trender och plagg som kunden inte är mogen för. I och med att informationsflöden blir allt 
snabbare och mer lättillgängliga för alla, får kunderna lättare medvetenhet om de befintliga 
men också kommande trender. Det förekommer i många fall att plagget som köpts in för en 
säsong är för trendigt för kunden att anamma. Trenden har inte hunnit smälta och accepterats i 
kundens medvetande. Det är av denna anledning som många av inköparna är skeptiska till att 
använda social medier i allt för hög grad i trendsökningsarbetet. De menar att om 
trendsökning endast sker på digitala forum, kommer kläderna som köps in att vara för 
“vulgära” för att kunderna skulle vilja investera i dem. Det är därför mycket viktigt för 
inköparna att känna till sin kund väl och veta vad som är kommersiellt för just deras kund.  
 



 

 27 

4 Analys 
Under detta avsnitt kommer de vetenskapliga teorierna, som redovisas i den teoretiska 
referensramen, att ställas mot den insamlade informationens resultat. Här ska en redogörelse 
anges för att på ett strukturerat sätt, ge svar på uppsatsens forskningsfrågor och för att se hur 
om syftet har kunnat besvara 

4.1 Teorins tre block 
Teorin redovisar följande processer i följande ordning; trendsökning, sortimentsplanering och 
inköp. Något som noterats av empirins resultat är hur ostrukturerade dessa processer kan vara. 
Det är många faktorer som avgör hur de ovannämnda processerna ser ut. Dessa bidrar till att 
utförandet kan variera mellan butiker. En inköpare utför alla tre processer trendsökning, 
sortimentsplanering och inköp vid ungefär samma tillfälle. Medan två andra inköpare utför 
trendsökning, och sortimentsplanering mer noggrant innan orderläggning sker för att köpa in. 
Det kan konstateras att butikerna jobbar med trendsökning, sortimentsplanering och inköp 
men i en varierande mängd och på olika sätt. 

4.2 Trendsökning 
Att utföra trendsprognoser, är en viktig del i ett modeföretags verksamhet. Detta arbete kan 
utföras på olika avdelningar, alltifrån design, inköp, produktionsavdelning samt inom 
detaljhandel (Brannon, 2011). Detta påstående stämmer inte överens med vad empirin har gett 
för information. Trendprognoser utförs inte i alla avdelningar i ett modeföretag, inte enligt de 
företag som intervjuats.   
De intervjuer som hölls till förundersökningen var med inköpare/produktionschefer som alla 
jobbade på liknande företag och de alla hade samma svar. Ingen av dem arbetade med sådant 
som skulle kunna liknas med trendsökning. Inte heller hade de designers som intervjuades 
användning av trendsökning, då de utgick från ett annat sätt att arbeta på. Där känslan och 
utgångspunkten kom ifrån dem själva. 
 
I intervjuerna med de fristående butikerna har Brannons (2011) påstående kunnat besvaras, 
eftersom i denna avdelning utförs det en form av trendsökning. Trendsökning handlar om att 
förutse en känsla och ett behov, att hitta det nya och innovativa. Trenderna är till för att skapa 
ett behov, en önskan och en längtan hos konsumneterna (Brannon, 2011). Detta stämmer 
överens med vad inköparna i de olika butikerna säger om varför dem utför trendsökning. De 
vill hitta en produkt som ska tilltala deras kund. Trendsökningsrocessen som de fristående 
butikerna jobbar med, varierar från butik till butik men de alla har gemensamt att dem åker i 
väg på “trendresa”/inköpsresa. Precis som Brannon (2011) uttrycker med sin symbolik med 
en “stormjägare, att dessa personer befinner sig på platser som har betydelse för att kunna 
mäta stormen. Trendsökarna i sin tur befinner sig på platser där nya stilar och trender kan 
upptäckas. Butik Marina är ett exempel på detta, då hon berättar att hon åker bland annat till 
Paris och sitter på café för att kolla på vad människor har på sig och finner sin inspiration. 
 
Sättet att utföra trendprognoser säger Brannon (2011) kan variera mellan utförare, men med 
Gaimsters (2012) teorier har detta arbetet blivit mycket komplext och som kräver nya 
färdigheter. Inköparen måste vara mer medveten om stil, material och färger. Empirin 
förklarar att inköparna har märkt av att deras kunder blivit mer medvetna. Vilket tyder på att 
teorin stämmer med att det krävs mer av inköparna idag. Det som stämmer överens med alla 
informanterna och deras trendsökningsarbete är att alla åker iväg på någon form av resa. 
Antingen om det är för att finna inspiration, besöka mässor eller showrooms. Som tidigare 
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nämnt arbetar inte alla inköpsansvariga på samma sätt, där någon främst arbetar med det 
traditionella sättet och åker på resa och bli inspirerad. Några jobbar aktivt med digitala 
medier, genom bland annat appar för att finna inspiration. Vissa inköpare tillämpar fysiska 
inspirationsresor, alltså där trendsökningsarbetet innefattar en kombination av både digitalt- 
och fysiskt arbete. 

4.3 Sortimentsplanering 
Sortimentsplanering är en process som innebär att butiksansvarige som köper in varor, 
beslutar om vilka produkter som butiken ska erbjuda. Vid sortimentsplanering bestäms 
sortimentets djup, storlek, variationsbredd av produkter och uppdelning mellan bas- och 
trendprodukter för att vinstmaximera hävdar Rajaram (2001). Dålig sortimentsplanering kan 
leda till försäljningsförluster på grund av produkter som tvingas pris-reduceras och tappa 
marginal. Vilket sker när exempelvis butiken köpt in för trendiga kläder. Detta hävdar 
inköparna, som intervjuats, att det är svårt för dem i fristående butiker att anpassa sortimentet 
och veta när kunden är mogen för en trend. Många gånger har det hänt att butiken köpt in “för 
trendiga varor” och trenden har då inte hunnit mogna i kundens medvetande. Dessa kläder har 
blivit svårsålda och har efterfrågats den kommande säsong då trenden mognat.    
Ett sortiment har i uppgift att påminna, påverka och inspirera en kund till att köpa produkter 
menar Nordfält (2007). Teorin påvisar att det viktigaste vid uppbyggandet av ett sortiment är 
att ha kunden i åtanke då det är denne som ska betala för produkten i slutändan. En strategi är 
att “skräddarsy sortimentet som utgår ifrån kunder på sin marknad snarare än att utgå från en 
rationell sortimentsplanering. (Mantrala et al, 2009). Samtliga inköpare, till fristående butiker 
som intervjuats, har satsat på ett koncept med en varumärkes-mix som tillfredsställer en bred 
kundgrupp medvetet och undermedvetet. Varumärkesmixen har bestämts genom att kundens 
behov kompromissar med inköparens tänkta butikskoncept. Varje butiks sortiment riktar sig 
mer åt ett håll, då de olika butikskoncpten skiljer sig en aning ifrån varandra stilmässigt. 
Exempelvis butik N°30 erbjuder ett sortiment med något trendigare kläder än resterande av 
butikerna i urvalet, medan Brissmans erbjuder skräddarsytt kostymer vilket ingen annan butik 
erbjuder. Inköparen till butik Marina förklarar att beroende på varumärkenas kollektioner per 
säsong varierar även kundgruppen i led med det. Beroende på vilka som blir attraherade av 
sortimentet den specifika säsongen. 

4.4 Inköpsprocess 
Efter att ha trendsökt och sortimentsplanerat och valt ut leverantörer, är det enligt teorin tid 
för att köpa in (Clodfelter 2013). Det är svårt att presentera hur en generell inköpsprocess kan 
gå till, eftersom det finns otroligt många olika tillvägagångssätt, där en metod varken kan 
anses vara rätt eller fel. Denna slutsats baseras på det insamlade material som presenteras i 
både teorin och empirin. Den definition av inköp som är mest välkänd är van Weeles 
(2012)  “Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla 
varor, tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och 
styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som 
möjligt”.  En förenklad version av McAndrew och Hedén (2010)  lyder: “..alla de aktiviteter 
som är förknippade med att skaffa fram varor och tjänster till ett företag och som resulterar i 
att ett inköpsbehov täcks”. Resultatet av empirin visade på att det inte fanns någon rationell 
inköpsprocess där den ena är lik den andra, däremot går det att konstatera att de moment som 
nämns i ”inköp steg för steg” är moment som samtliga inköpare som intervjuats arbetar med 
mer eller mindre. De olika stegen är:  
 

• Utföra prognoser för att förutse kundens efterfrågan och behov. 
• Sortimentsplanera för att tillfredsställa kundens efterfrågan och behov 
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• Välja varumärkesleverantörer att köpa in varor ifrån 
• Förhandla och upprätta kontrakt med leverantörer 
• Prissätta varor 
• Upprätthålla försäljning och inventarieförteckning 
• Vid behov efterbeställa varor 

 
Van Weeles (2012) teori om att inköp handlar om att: införskaffa rätt utrustning, material, 
varor och tjänster med; rätt kvalitet i rätt kvantitet vid rätt tid och plats och från rätt källa är 
något som inköpsansvariga arbetar med vid inköp. I och med att de fristående butikerna inte 
arbetar med trendiga varor är det extra viktig att dem träffar rätt gällande kvalitet och mängd. 
Kvalitativa varor är något som alla fristående butiker vill erbjuda deras kund enligt den 
insamlade empirin. 
 
Hos de utvalda fristående butikerna är budget något som majoriteten av inköparna arbetar 
med, då det finns begränsade resurser i deras mindre företag. Genom att kolla föregående års 
försäljningsresultat kan inköpsansvariga utgå ifrån denna siffra och sedan fatta beslut för 
kommande säsong. Som att exempelvis utvärdera leverantörer och besluta om eventuella 
byten av varumärken (McAndrew & Hedén, 2010). Beträffande budgethantering är detta 
något som fyra av fem inköpare arbetar relativ strikt med, medan en av inköparna inte alls 
arbetar med budget vilket avviker från teorin. 

4.5 Digital teknologi 
Rickman & Cosenza (2007) tar upp en teori om att teknologin är i ständig utveckling och det 
har bidragit till att trendssökningsmetoden förändrats. De menar att företag måste förändra sitt 
sätt att arbeta med trendsökning för att hänga med och förstå de skiftande trenderna. Om 
fristående butiker har påverkats och förändrat sitt sätt att utföra trendsökning kan tyvärr inte 
hävdas då den insamlade informationen inte är tillräckligt stark för att bevisa detta. 
 
Att det blivit en digital integration i dagens samhälle, allt ifrån Internet, smartphones, appar 
och den ökade uppkopplingen är idag tydligt. Enligt van Weele (2012) har internet blivit ett 
nödvändigt verktyg att tillämpa för att samla information. Utbudet av digitala teknologier är 
stort och tack vare dessa enkla tillämpningsverktyg kan konsumenter, leverantörer och säljare 
ta del av samma information. Digital teknologi och dess snabba utveckling har bidragit till att 
kundernas shoppingbehov ändrats (Brent, Allred, Scott Swan, 2014). Även andra forskare så 
som Nenni et al (2013) säger också att teknologin har påverkat modeindustrin i många 
avseenden men det har också ändrat kundernas krav på mode och trender. Det som är 
nyckelfaktorn till att digital teknologier påverkat trendsökningsprocessen är att 
informationsutbytet har skiftats. Rickman & Cosenza (2007) tar upp en mycket intressant 
teori om trendprognoser. För att förtydliga skulle man kunna säga att göra en trendprognos är 
att granska konsumenterna och deras stilar. Genom granskningarna kan krav, behov och 
känslor identifieras men det krävs att trendspanaren förstår sin kund och vad det är som fäster 
kunden till produkten. 
 
För att förstå och att hänga med i en ständigt skiftande bransch gäller det att utövaren håller 
sig ständigt uppdaterad. Att använda sig av gamla trendspaningsmetoder kan var svårt i 
dagens ständigt skiftande marknad eftersom metoden omöjligt kan hålla jämna steg med 
utvecklingen. Utförarna måste hitta ett sätt som tillgodoser dem med de senaste och 
uppdaterade trenderna (Rickman & Cosenza, 2007). Att jämföra denna teoretiska information 
emot vad empirin säger så kan likheter, olikheter men också en del obesvarade frågor hittas. 
En av inköparna är med säkerhet övertygad att den digitala teknologin har integrerat i 
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trendsökningsarbetete. Hon fortsätter med att påstå att det är bland annat genom sociala 
medier, Internet och appar som hon finner inspiration. Hon kombinerar sin digitala sökning 
med att åka på mässa men också att kolla i fysiska modetidningar men hon sammanställer det 
hela med att återkoppla till att det är sociala medier som är den stora källan att finna 
inspiration.  Dock säger även hon, som inspireras mycket av sociala medier, att det också kan 
vara negativt att bara leta inspiration på digitala medier eftersom i de flesta fall blir butiken 
för snabba på trenderna. Trenderna har inte anammats hos kunden ännu och trenden blir i det 
fallet alldeles för modern. Att hålla sig uppdaterat för att hänga med och se över trenderna är 
digitala teknologier det bästa sättet vilket också teorin är inne på, men för att möta sina kunder 
funkar det inte att bara använda sig av den nya teknologin. En annan aspekt på vad teorin sagt 
fås igenom en annan inköpare som säger att digitala teknologier inte påverkar henne i hennes 
trendsökningsarbete, inte vad hon medvetet känner av. Denna inköpare införskaffar sin 
inspiration genom att åka iväg på inspirations resa där hon sitter och studerar människornas 
stilar. Förutom inspirationsresor åker hon också på mässor. För henne fungerar det att arbeta 
med trendsökning på det traditionella sättet och hon klara av att möta hennes kunders behov. 
Eftersom inköparna i fristående butiker köper kläder av dem som är med och sätter trenderna, 
alltså varumärkesleverantörer, säger dem att det kanske inte behövs digitala teknologier i lika 
stor utsträckning hos fristående butiker som det kan behövas hos andra. Genom att utgå ifrån 
vad empirin sagt har digitala teknologier gjort ett fotavtryck i trendsökningsarbete men inte i 
den utsträckningen att den måste tillämpas för att kunna möta kundernas behov och önskan. 
Men som en av inköparna säger: “du måste hänga på trenden om att använda sig av digitala 
hjälpmedel och e-handeln för att hänga med i framtiden”. 
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5 Diskussion 
Nedanstående information är diskussionsunderlag för författarnas egna åsikter och tankar 
som uppstått under processens gång. Informationen som behandlas i detta stycke är baserat 
på forskningens teorier och insamlat material från intervjuer.  

5.1 Syfte 
Syftet är att granska hur digital teknologi integrerar i trendsökningsprocessen i fristående 
butiks sortimentplanering.  
Efter att ha arbetat med digital teknologi i trendsökningsprocessen, i fristående butiker, har 
många tankar och funderingar växt fram. Genom att fundera på hur mycket av vår vardag som 
är baserad på digitala teknologier, förstår vi att denna utveckling integrerar i stort sätt allting. 
Detta är en anledning till varför vi valde att inrikta oss mot den digitala världen för att se hur 
den har integrerat i modebranschen. 
 
Det vi har kommit fram till, efter att ha bearbetat och analyserat vårt insamlade material, är att 
digitala teknologier har till en viss del integrerats i fristående butikers trendsökning. Med 
detta menar vi att samtliga inköpare som har intervjuats, förutom en, använder i stor 
utsträckning digitala medel för att finna inspiration. Utifrån vad majoriteten tycker, anser vi 
att det har blivit en form av integration i deras trendsökning. En annan tanke som kan ge 
indikationer om att digitala teknologier har integrerats i inköparnas trendsökningsarbete, kan 
vara när de åker på inspirationsresa och kompletterar den traditionella trendsökningen med 
den digitala teknologin för att samla in information till de kommande trenderna. 
 
Vad som framkommit under arbetets gång är att det finns olika typer av sociala plattformar 
som har satt spår i hur inköparnas trendsökningsprocess går till. Empirins resultat visade att 
appar som Pinterest och Instagram var de medel som samtliga haft någon form av kontakt 
med, antingen i marknadföringssyfte eller för att finna inspiration. Dock skulle vi också vilja 
instämma med den inköpare som inte tror sig blivit påverkad av digitala medel, att mycket 
sker undermedvetet då den digitala teknologin är en del av vår vardag. 
 
För att summera skulle vi vilja påstå att det har uppstått en viss integration mellan den digitala 
teknologin och trendsökningsarbetet men vi är bara i början av denna utvecklingsprocess. För 
att återkoppla till vår förundersökning och valet av vårt ämnesområde, ser vi att 
modebranschen är på väg mot en annan riktning, detta i och med att de stora modehusen 
anammat denna förändring i sina modevisningar och börjat visa dem på sociala medier. Även 
några av våra svenska varumärken har förändrat sina traditionella modevisningar genom att 
öppna upp dessa för allmänheten. Så visst har en digital integration skett men än så länge är 
utvecklingen i en för tidig fas, speciellt då det gäller integrationen i trendsökning hos 
fristående butiker, för att kunna fastställa ett antagande. 

5.2 Forskningsfråga 1 
Hur förhåller sig fristående butiker till digital teknologi i trendsökningsprocessen? 
När vi granskade Rickman & Cosenzas (2007) påstående om att ”utövaren ska förstå och 
hänga med i en ständigt skiftande bransch, gäller det att denne håller sig ständigt 
uppdaterad” fick oss att ifrågasätta om det verkligen är en nödvändighet?  
Vi tror att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som är modernt men i vilken grad, 
beror på hur trendkänslig butikens köpstarka kundgrupp är. Vi tror att det är detta som avgör 
för hur inköparna borde förhålla sig till trender och vilken metod som är mest lämplig att 
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använda sig av. Riktar butiken sig till en trendkänslig kund krävs det att inköparen är snabb 
och trendmedveten. I denna situation tror vi att digitala forum är det bästa sättet att använda 
som trendssökningsmetod, för att exempelvis hitta vad kändisar har på sig. Vi anser att det är 
på Internet som trenderna snabbast dyker upp och det krävs inte av inköparen att denne 
befinner sig på platsen där trenden uppkommer. Om butiken riktar sig mot en kund som 
värderar hög kvalitet är det mer lämpligt att åka på mässor och fysiska inspirationsresor där 
möjligheten finns till att klämma, känna och syna olika material. 
En annan tanke som slog oss och som visade sig vara ett problem, som förekom bland 
samtliga fristående butiker, var när de köpte in kläder som var av för hög trendgrad. Detta 
resulterade i många fall att kunden inte var mogen nog för att anamma trenden och därför 
avstod från att köpa. En anledning till att kunden inte var mogen nog för trenden tror vi kan 
bero på att kunden tillhör den äldre kundgruppen och för att dennes aktivitet på Internet och 
sociala medier eventuellt kan vara låg. Två av inköparna har nämnt att deras starkaste 
kundgrupp, tillhör en ”äldre” kundgrupp vilket i denna undersökning syftar till åldrarna 35-45 
år. Om butikens köpstarka kund inte är aktiv på digitala forum där trenderna exponeras, kan 
det vara svårt för kunden att förstå trendens värde. 
Om den ”äldre” och mest köpstarka kunden inte uppmärksammat trenden och hunnit smälta 
den, förstår vi att det syns i butikens försäljningsresultat. Om alla produkter i sortimentet 
skulle bestå av varor som exponerats på digitala medier och att den bäste kunden inte är 
informerad om trenden kommer det att märkas i försäljningen. Det är viktigt att de som är 
inköpsansvariga känner sin kund för att kunna anpassa trender och sortiment utifrån dennes 
behov. Om inköparna väljer att trendsöka på digitala plattformar har vi dragit slutsatsen, som 
stärks utifrån vår insamlade empiri, att de borde vänta någon säsong med att köpa in trenden. 
Om butikens mest köpstarka kund tillhör det äldre åldersspannet vill säga. 

5.3 Forskningsfråga 2 
Hur genomförs och används trendsökning i sortimentsplanering i fristående butiker?  
Det vi kommit fram till är att trendsökningsprocessen är individuell och att det inte finns 
några bestämda eller generella förklaringar till hur denna process genomförs. Något som 
verkar vara viktigt är att kommunicera butikens sortiment, vilka kunder sortimentet ska locka 
och vilken varumärkes-mix sortimentet består utav.  
Som tidigare nämnts tror vi att det är viktigt att vara medveten om hur de kommande vår-
trenderna ser ut och därefter jämföra de olika varumärkenas kollektioner med varandra för att 
på så sätt hitta en röd tråd. Eftersom en butik är en återförsäljare och inte producerar 
någonting själv, blir det svårt för inköparna att påverka vad för produkter som ska produceras. 
Vi tror att som inköpare till fristående butiker går det att klara sig bra genom att lita på vad 
varumärkesleverantörerna erbjuder och genom att förstå sin kund.  
Det vi anser är att fristående butiker snarare letar efter nya varumärken än specifika trender 
till sitt sortiment, för att se vilka varumärken som är aktuella och inte. För att vara med i 
svängen när ett nytt varumärke är på uppgång, är jakten på nya varumärken en motsvarighet 
till designers trendsökning efter en ny produkt. Då är sociala medier ett bra verktyg att 
använda för att se vilka varumärken som är populära. En fråga som slog oss var: Vad är det 
som egentligen kommer först, produkt eller trend? När saker läggs ut på bloggar, Instagram 
och modetidningar behandlar de produkter som redan är producerade. Vi anser att designers 
är dem som i flesta fall sätter de stora trenderna och inte butikerna och det borde vara 
designerna som arbetar mest intensivt med trendsökning. 
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5.4 Forksningsfråga 3 
Hur kan trendsökningsprocessen effektiviseras genom digitala hjälpmedel i fristående 
butiker?  
Van Weele (2012) hävdat att olika processer har effektiviserats med hjälp av Internet och vi 
anser att digitala teknologier har underlättat i olika processer för modeföretag. Dock kan vi 
inte se att trendsökningsprocessen har effektiviserats eftersom detta inte kan styrkas av vår 
insamlade empiri. Vi anser att den information som vi fått är för bristfällig för att kunna 
besvara denna forskningsfråga. Vi tror att detta beror på att teknologins utveckling i 
modebranschen befinner sig i ett för tidigt stadium för att kunna besvara frågan. 
Dock skulle vi vilja argumentera mot vad empirins resultat visade då vi anser att digitala 
hjälpmedel har effektiviserat trendsökningsprocessen. Den har möjliggjort att inköpare kan få 
tillgång till global information genom att använda sig av appar som Instagram och Pintersest 
och då borde trendsökningsprocessen bli effektivare. När forskarna påstår att 
informationsflödet blivit snabbare och snabbare tack vare den digitala utvecklingen anser vi 
att detta påstående förklarar sig självt väldigt bra. Med det menar vi att, om informationen blir 
snabbare och att trender är tillgängligt från hela världen då anser vi att detta måste 
effektivisera trendsökningen enormt. Det som är intressant i denna fråga är att teorin i detta 
fall inte speglade verkligheten. Ny teknik kommer möjliggöra att trendsökning går ännu 
snabbare och att inköpare lättare kan förstå ett helhetskoncept med hjälp av digital teknologi. 

5.5 Egen reflektion 
Det tillvägagångsätt att föredra för att utföra trendprognoser tror vi är att använda sig av både 
digitala och fysiska trendsökningsmetoder. Detta tror vi ger bäst resultat då vi ser brist i att 
exempelvis endast använda sig av modern teknik i sin trendsökning. I sådana fall finns risk att 
den verkliga och visuella känslan uteblir. Något digital teknologi inte kan ersätta är känslan av 
kvaliteter,“by hand” som menas med hur ett material känns mot huden när du tar på det. Trots 
att känslor kan uppfattas och upplevas via en bild eller ett collage så kan tyvärr inte det 
fysiska, att känna och klämma ersättas av tekniken. Det finns också en risk att den 
kommersiella kunden kan förloras då. Att endast använda sig av fysiska metoder i sin 
trendsökning tror vi har en negativ inverkan, då det blir svårt att ta del av de snabba 
informationsflöden som rör trenderna. För att bli medveten om de aktuella trenderna krävs det 
att inköparen anammar digital teknologi till viss del, eftersom att samhället idag kräver detta. 
Vi tycker att digital trendsökning är ett bra komplement men som tidigare nämnts går det inte 
att endast utföra trendsökning digitalt och helt utesluta den traditionell trendsökning, då 
inköpsansvarige går miste om känslan “by hand”. Det är viktigt att hitta en balans för att 
kunna tillfredsställa kundernas behov men att samtidigt också inspirera kunden. 
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6 Metodreflektion 
Under detta avsnitt redovisas vad som skulle kunna ha påverkat de utfall som redovisats i 
denna uppsats. Här kan läsaren även finna förslag på vad som skulle kunna vara av intresse 
för en eventuell vidare forskning på detta ämne.  
 
Det finns många faktorer som kan ha påverkat den information som samlats in vilket är viktigt 
att poängtera. Det faktorer som tas upp i detta avsnitt kan ha påverkat uppsatsens utfall vilka 
är: inköparnas ålder och butikernas geografiska läge.  

6.1  Inköparnas ålder 
Vid val av inköpare att intervjua tog vi inte hänsyn till deras ålder. Med resultat i hand tror vi 
att  åldersskillnaden mellan inköparna kan ha haft en påverkan på deras svar. De inköparna 
som är över 40 år använder sig mer av och föredrar att utföra trendsökning på det traditionella 
viset, att utföra det fysiskt. De inköparna som är under 40 år, anser att det har skett en 
integrering i trendsökningsarbetet och är positivt inställda till digital teknologi. Utifrån dessa 
observationer kan det vara en intressant aspekt att ta hänsyn till. Vi har dock valt att inte ta 
med det i denna uppsats.   

6.2  Butikernas geografiska läge 
Butikerna som valts ut har grundats på deras geografiska placering. Butikerna som valdes ut 
är belägna i Borås och Varberg som kan ses som mindre shoppingstäder. Anledningen till att 
detta kan påverka utfallet är att dessa butikers sortiment kan se annorlunda ut jämfört med 
större shoppingstäder. Butiker som ligger belägna i mindre städer där kunderna kan tillhöra en 
specifik kundgrupp kräva det att butikens sortiment anpassas efter dem. I mindre städer är det 
viktigare att skräddarsy sitt sortiment till sin kundgrupp och inte följa de aktuella trenderna, 
vilket kan behövas i större städer. Hade vi valt butiker från olika städer och jämfört dessa 
skulle utfallet kunna se annorlunda ut, dock har inte detta tagits till hänsyn i denna uppsats. 

6.3  Vidare forskning 
Då vi läst och analyserat detta ämne om den “digitala teknologins integrering i 
trendsökningsprocessen i en fristående butik”  har olika tankar och funderingar som skulle 
kunna vara bra underlag till en vidare forskning väckts.  
En vidare forskning på detta skulle kunna vara att undersöka hur fristående butikers sätt att 
arbetar med trendsökning skiljer sig mot hur stora modekedjor jobbar med trendsökning. Här 
skulle forskningen kunna visa om det finns tydliga sätt att arbeta med trendsökning och om 
det finns någon skillnad mellan hur kedjor och fristående butiker arbetar.  
 
Genom att bredda forskningen med att intervjua olika aktörer i värdekedjan skulle 
forskningen kunna besvara problemet som vi stötte på: “Vem använder sig utav trendsöknings 
arbetet? Är trendsökning en viktig process som forskning påstår att det är?”  
 
En annan aspekt som skulle vara aktuell för en eventuell vidare forskning är de ovanstående 
punkterna beträffande: ”inköparnas ålder” och ”butikens geografiska läge”. Dessa två 
avseenden kan ge ett annat utfall än vad som presenterats i denna uppsats, vilket gör dem 
intressanta att forska vidare på.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till inköpsansvariga i butik 
 

• Vem är du? Berätta lite om dig själv (bakgrund, utbildning, intressen, osv)  
• Vad var anledningen till att du bestämde dig för att öppna en butik? 
• Vem är din kund? 
• Varför har du valt denna kundgrupp? 
• Antal anställda 
• Omsättning 2015 
• Ålder 
• Organisationsstruktur 
• När ni ska planera ett sortiment, hur ser processen ut? Vilka olika 

komponenter/delmoment finns?  
• Hur jobbar ni med trendsökning i er butik?  
• Påverkas du av trender i ditt sortimentsuppbyggande? 
• Vad får ni er inspiration ifrån? 
• Hur fungerar inköp i din butik? 

Det finns forskning som visar på att processen att gör en trendprognos har ändrats de senaste 
åren. (Gamister  (2012) En stor faktor på grund av detta är att Internet och appar har gjort det 
möjligt att ta del av mer information.  
 

• Arbetar ni något med Internet och appar? 
• Har ni blivit påverkade av den digitala tekniken när ni jobbar med trendprognoser? 
• Jobbar du mycket digitalt eller fysiskt? (inspirationsresor) 
• Hur tycker ni trendprognoser ska utföras? digitalt eller fysiskt? 
• Hur tror ni att digital teknik kommer att utvecklas i ert trendprognos arbete? avvecklas 

som en motreaktion eller utvecklas? 
• Känner du att du kan möta/hantera kunders krav och förväntningar i takt med Internets 

framväxt?  
• Hur tror ni att snabba informationsflöden påverkar processen för att göra 

trendprognoser? 
• Vilka konsekvenser resulterar kortvariga trender i? 
• Vad är din personliga åsikt att digital teknologi tillämpas i trendsökning? 
• Håller du med forskarna om att konsumenters förväntningar, behov och krav 

förändrats? 
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