
Stockholms modevecka synad 
i sömmarna
– en undersökning om vad som ligger till grund 
för aktörernas syn på sin och övriga aktörers 
medverkan

Södertörns högskola | Institutionen för Livsvetenskaper

Kandidatuppsats 15 hp | Turismvetenskap C | vårterminen 2009

Turismprogrammet

Av: Christine Karlsson och Elin Lindén
Handledare: Gustaf Onn



2

Förord

Uppsatsförfattarna vill börja med att rikta ett stort tack till informanterna Joakim 
Brännström, Thomas Jonasson, Sara Lönnroth, Jimmy Panagiotopoulos, Sara Risberg och 
Yvonne Sörensen som visat stort intresse för uppsatsen och tagit sig tid för en intervju.

Ett stort tack även till vänner och familj som fungerat som stöd och inspiration i 
uppsatsskrivandet.

Slutligen vill uppsatsförfattarna rikta ett varmt tack till sin handledare Gustaf Onn för goda 
råd och konstruktiv kritik som varit till stor hjälp under arbetets gång.

Stockholm, 27 maj 2009

Christine Karlsson och Elin Lindén



3

Abstract

Title: Fashion week in Stockholm
– a study of what lies behind the views held by stakeholders about 
one another and ones activities during fashion week

Authors: Christine Karlsson and Elin Lindén

Advisor: Gustaf Onn

Keywords: Fashion, Fashion week, Bourdieu, Capital, Field, Habitus

Background: Over the past few years Swedish fashion has expanded and gained 
attention, both in Sweden and abroad. Every year fashion weeks 
take place around the world with the purpose of showcasing 
fashion designers new collections for the up-coming season.
Fashion week in Sweden is arranged in Stockholm four times a 
year in the end of January, in February, in the turn of June and July 
and in August. The different occasions have different activities and 
focus. The main focus of January and June/July are fashion shows 
and the main focus of February and August are trade fairs for 
buyers and wholesalers. The fashion shows and trade fairs are 
closed to the public, but other fashion events directed to the public 
takes place during these weeks. Seeing as many stakeholders are 
involved in fashion week they all have some kind of relationship to 
one another. This makes fashion week in Stockholm an interesting 
case to study and analyze from a sociological theoretical approach.

Purpose: The purpose of this essay is to study what lies behind the views 
held by the stakeholders about one another and ones activities 
during fashion week in Stockholm.

Method: A constructivistic scientific approach is the base of this essay and 
qualitative method has been applied to achieve the purpose of this 
study. The empirical groundwork consists of six semi-structured 
interviews with stakeholders involved in fashion week in 
Stockholm.

Theory: To achieve the purpose of this essay Bourdieus theories on field, 
habitus and capital have been identified as suitable.

Conclusions: Fashion week by Berns is the stakeholder that currently holds the 
highest position in the field of fashion. Fashion week in Stockholm 
has a low fashion capital in an international perspective and should 
not compete with the fashion capitals of the world. Habitus is the 
reason for the opinions held by the stakeholders. Fashion shows 
need to exist in order for the field of fashion to exist. The ongoing 
struggle of who holds the highest position in the field is in fact 
what produces, reproduces and legitimates the field of fashion.
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Sammanfattning

Uppsatsens titel: Stockholms modevecka synad i sömmarna
– en undersökning om vad som ligger till grund för aktörernas syn 
på sin och övriga aktörers medverkan

Författare: Christine Karlsson och Elin Lindén

Handledare: Gustaf Onn

Nyckelord: Mode, Modevecka, Fashion week, Bourdieu, Kapital, Fält, Habitus

Bakgrund: Svenskt mode har under de senaste åren växt sig starkt, både i 
Sverige och utomlands. Runt om i världen arrangeras årligen 
modeveckor för att visa modedesigners kollektioner för kommande 
säsonger. I Sverige arrangeras Stockholms modevecka fyra gånger 
per år, under vecka 5, vecka 7, vecka 26 samt vecka 33. De olika 
veckorna har olika verksamhet och fokus. Veckorna 5 och 26 är så 
kallade visningsveckor och veckorna 7 och 33 är så kallade 
inköpsveckor. Visnings- och inköpsveckorna är inte öppna för 
allmänheten, men andra moderelaterade evenemang arrangeras för 
allmänheten i samband med dessa veckor. Då Stockholms 
modevecka utgörs av många aktörer som alla har någon form av 
relation till varandra gör det Stockholms modevecka till ett 
lämpligt studieobjekt att analyseras utifrån sociologiska teorier. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som ligger till grund för 
aktörernas syn på sin och övriga aktörers medverkan i Stockholms 
modevecka.

Metod: En konstruktivistisk vetenskapssyn ligger till grund för uppsatsen 
och kvalitativ metod har tillämpats för att uppnå uppsatsens syfte.
Det empiriska arbetet baseras på sex semi-strukturerade intervjuer 
med aktörer med anknytning till Stockholms modevecka.

Teori: Bourdieus begrepp modefält, habitus och kapital identifierades 
som intressanta teorier att tillämpa i uppsatsarbetet för att uppnå 
uppsatsens syfte.

Slutsatser: Fashion week by Berns innehar högst position på modefältet i 
dagsläget. Stockholms modevecka har ett mycket lågt modekapital 
i ett internationellt perspektiv och bör inte bedriva en kamp mot de 
stora modestädernas modeveckor i världen. Aktörernas habitus 
ligger till grund för deras ståndpunkter kring de övriga aktörernas 
medverkan i Stockholms modevecka. Modevisningarna under 
Stockholms modevecka måste finnas kvar för att modefältet ska 
kunna existera. Det kommer alltid att råda en kamp på modefältet 
och det är denna kamp som möjliggör för modefältet att 
produceras, återskapas och legitimeras som fält.
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1. Inledning

I uppsatsens inledande kapitel presenteras en bakgrund till problemet, samt en 
problemdiskussion och problemformulering kring det valda ämnet. Därefter presenteras 
uppsatsens syfte och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Svenskt mode har under de senaste åren växt sig starkt, både i Sverige och utomlands. Idag 
finns 200-300 modemärken i Sverige, vilket är det största antalet någonsin. Modebranschen 
omsatte 73,4 miljarder kronor i Sverige år 2007 och det exporterades Svenskt mode för drygt 
10 miljarder kronor år 2008.1 Trots svenskt modes framväxt blev Modevetenskap ett 
akademiskt ämne först år 2006 vid Stockholms Universitet, det första i sitt slag i Sverige.2

Runt om i världen arrangeras årligen modeveckor för att visa modedesigners kollektioner för 
kommande säsonger.3 De fyra största modeveckorna i världen finns i New York, London, 
Milano och Paris. Dessa städer går ofta under benämningen ”the fashion capitals of the 
world”.4

I Sverige arrangeras Stockholms modevecka fyra gånger per år, under vecka 5 (slutet av 
januari), vecka 7 (februari)5, vecka 26 (månadsskiftet juni/juli)6 samt vecka 33 (augusti)7. De 
olika veckorna har olika verksamhet och fokus. 

Veckorna 5 och 26 är så kallade visningsveckor. Varje visningsvecka innehåller mellan 20 
och 25 modevisningar där svenska modedesigners visar upp sina kollektioner för kommande 
säsong för inbjuden svensk och internationell press samt inköpare. Modevisningarna har 
arrangerats sedan år 2005 av Berns Salonger och går under namnet Fashion Week by Berns.8

Medverkande varumärken skiljer sig åt från säsong till säsong. Exempel på svenska 
varumärken som medverkade under den senaste visningsveckan är Acne, J.Lindeberg, Tiger 
och Whyred.9

Veckorna 7 och 33 är så kallade inköpsveckor. Under dessa veckor arrangeras mässor där 
fokus ligger på försäljning mellan utställare och inköpare i Sverige.10 Tre mässor bedrivs i 
Stockholm under dessa veckor i form av Bomullsbörsen och Nordens Sko- och väskmässa 
som nyligen slagits ihop och numera arrangerar en gemensam mässa, samt mässan Boutique 
Fräsch för street- och skaterelaterat mode. Modecenter med sina 180 agenturföretag fungerar 
som en handelsplats under dessa veckor.11

                                               
1 Lomberg, S. ”Mode i motvind”, Svenska Dagbladet, 2009-02-06 
2 http://www.fashion.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=4604 2009-02-08
3 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, Volume 40 (4), s.736
4 Chilese, E. och Russo, A.P. “Urban Fashion Policies: Lessons from the Barcelona catwalks”, EBLA Working 
Paper series University of Turin, 200803, s.7
5 http://www.moderadet.se/index.php?id=29 2009-05-18
6 http://www.fashionweekbyberns.com/schedule 2009-05-18
7 http://www.moderadet.se/index.php?id=29 2009-05-18
8 http://www.fashionweekbyberns.com/press-information 2009-05-18
9 http://www.fashionweekbyberns.com/designers 2009-05-18
10 http://www.moderadet.se/index.php?id=29 2009-05-18
11 http://www.stockholmfashionweek.com/designercollections_jan09_fairs_list.php 2009-05-18
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Visnings- och inköpsveckorna är inte öppna för allmänheten, men andra moderelaterade 
evenemang arrangeras för allmänheten i samband med dessa veckor. Moderådet koordinerar 
ett program där alla evenemang under de fyra veckorna sammanställs.12 2008 lämnade 
Moderådet in en stämningsansökan mot Berns Salonger där de hävdade att Berns gjort sig 
skyldiga till anmärkningsvärd renommésnyltning.13 Detta skedde efter att Berns Salonger bytt 
namn från Fashion days by Berns till Sthlm Fashion week by Berns samt ändrat vecka för 
arrangemanget, från tidigare vecka 7 till nuvarande vecka 5. Stämningsansökan drogs in då 
Berns Salonger tog bort Sthlm från namnet och ändrade till sitt nuvarande namn Fashion 
week by Berns. Moderådet äger idag rättigheterna till varumärkesplattformen Stockholm 
Fashion Week och under detta samlade varumärke återfinns aktörerna Modecenter, 
Bomullsbörsen, Nordens Sko- och väskmässa och Boutique Fräsch, samtliga aktörer 
verksamma under inköpsveckorna.14

Då Stockholms modevecka utgörs av många aktörer som alla har någon form av relation till 
varandra gör det Stockholms modevecka till ett lämpligt studieobjekt att analyseras utifrån 
sociologiska teorier. I sociologin studeras samhället och samspelet mellan individer, 
organisationer och institutioner. Sociologin studerar även strukturer i samhället och globala 
förhållanden.15

1.2 Problemdiskussion

Förvirring råder kring de olika evenemangens innehåll och målgrupp då det i dagsläget inte 
finns något samordnande organ som organiserar och producerar Stockholms modevecka.
Evenemangen benämns i folkmun som Stockholms modevecka i brist på ett officiellt namn 
för de olika evenemangen. Modevisningarna arrangerade av Fashion week by Berns benämns
ibland felaktigt i media som Stockholm Fashion Week och tvärtom. Samarbetet och 
kommunikationen mellan aktörerna har inte alltid vart det bästa, vilket exempelvis 
stämningsansökan mellan Moderådet och Berns Salonger vittnar om. 

1.3 Problemformulering

Det finns i dagsläget många olika aktörer med olika mål och viljor om vad Stockholms 
modevecka ska vara och hur den ska drivas vilket kan vara ett hinder för utveckling av 
evenemanget. Det är av intresse att undersöka de bakomliggande orsakerna till aktörernas 
ståndpunkter och agerande då det kan generera i en fördjupad insikt och förståelse av
situationen. Följande frågeställningar är centrala för uppsatsen:

 Hur ser aktörerna på de övriga aktörernas arbete under Stockholms modevecka? 
 Hur ser aktörerna på Stockholms modeveckas framtid?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som ligger till grund för aktörernas syn på sin och 
övriga aktörers medverkan i Stockholms modevecka.
                                               
12 http://www.stockholmfashionweek.com/aboutsfw.php 2009-05-18
13 http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/aa/aa.php?zbwsession=0100460050060001929633 2009-05-18
14 Intervju Yvonne Sörensen, VD Berns Salonger, 2009-05-04 samt Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 
2009-04-27
15 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/sociologi 2009-05-23
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1.5 Avgränsningar

Uppsatsförfattarna avgränsar sig från att undersöka några andra moderelaterade evenemang 
än de som nämns i bakgrunden. Uppsatsen kommer inte beröra några andra modeevenemang 
än de som sker under vecka 5,7,36 och 33.
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2. Metod

I metodkapitlet redogörs för uppsatsförfattarnas val av metod och därefter presenteras 
författarnas tillvägagångssätt och val av informanter. Slutligen presenteras informanterna i 
en överskådlig tabell.

2.1 Val av metod: Kvalitativ metod

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder baseras dels på forskarens uppfattning om hur den 
sociala verkligheten ska studeras och dels förankringen mellan forskningsmetoderna och 
praktiken, men även den samhällsvetenskapliga verkligheten. Inom samhällsvetenskaplig 
forskning samlas data in utifrån ett fastställt problem och frågeställning.16 Uppsatsförfattarna 
har valt att använda sig av kvalitativ metod för att uppnå syftet med uppsatsen. Den
konstruktivistiska vetenskapssynen ligger till grund för kvalitativ metod vilket kortfattat
innebär att människor konstruerar den verklighet de lever i. Inom den kvalitativa forskningen 
ligger vikten på ord och inte på insamling och kvantifiering av data. Kvalitativ metod skiljer 
sig från kvantitativ metod då den inte använder sig utav en naturvetenskaplig utformning och 
istället betonar vikten av att undersöka hur människor uppfattar sin verklighet. Den sociala 
verkligheten är på så sätt föränderlig genom människors möjlighet till påverkan och 
utformande.17

Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara alltför subjektiv i det avseendet att forskaren 
ofta får en personlig relation till sitt undersökningsobjekt och på så sätt förlorar sin 
objektivitet.18 Då undersökningens inriktning inte är fastställd från början riskerar 
undersökningen att gå i en riktning som passar det undersökta objektet. Det är även svårt att 
göra om en kvantitativ undersökning på grund av dess ostrukturerade form. Kvalitativ 
forskning har även kritiserats för att undersökningsresultatet baseras på endast ett fåtal 
individer och därför är svåra att sättas in i andra större sociala sammanhang. Då urvalet är 
baserat på forskarens val av intervjuobjekt, och inte sker på ett slumpmässigt vis, bidrar detta 
till att urvalet inte kan svara för en större population.19

2.1.1 Hermeneutik

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns bland annat två viktiga metodologiska 
angreppssätt vid analysarbete, positivism och hermeneutik. Positivismen har ett 
naturvetenskapligt forskningsideal med fokus på förklaring och allmängiltighet, medan 
hermeneutiken istället baseras på ett socialvetenskapligt forskningsideal och fokuserar på 
tolkning och problematisering. Denna uppsats bygger på ett hermeneutiskt synsätt då en 
tolkande ansats har tillämpats i analysen av det insamlade empiriska material.20

Hermeneutik skiljer på fysiska och sociala fenomen och anser att det endast kan finnas sociala 
fenomen i människans värld. Det är till exempel inom hermeneutiken inte möjligt att utföra 
experiment på djur och sedan tillämpa resultatet på människor.21 Fokus ligger på att finna 
                                               
16 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.16
17 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.30-32
18 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.269-270
19 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.269-271
20 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.104
21 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.22
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betydelse och mening vilket sedan leder till förståelse.22 Inom hermeneutiken är det av 
yttersta vikt att analysera vem det är som säger något, och försöka se dess betydelse i ett 
helhetsperspektiv. Det är viktigt att sätta sig in i den specifika situationen och få en 
helhetsförståelse.23 Hermeneutiken menar också på att forskaren inte kan frambringa en 
avbild av verkligheten, utan att denne alltid tolkar sin verklighet i någon mening. Detta 
innebär att det inte är meningsfullt att fråga vad en tolkning avbildar.24 Man hävdar också att 
det finns en enhet mellan känsla och förnuft och därmed innebär att känna något detsamma 
som att kunna och veta något.25 Avslutningsvis kan sägas att forskaren intar en subjektiv roll i 
hermeneutiken och går därmed in i forskarrollen med sina tidigare erfarenheter och sin 
personlighet, vilket leder till att partiskhet genomsyrar arbetet. Detta är en av de punkter som 
positivismen kritiserar mest inom hermeneutiken. Hermeneutiken säger däremot att detta 
tvärtemot är en styrka och menar på att om alla människor såg världen på samma vis skulle 
mänskligheten dö ut då det inte skulle finnas något mer att tillföra världen.26

2.2 Tillvägagångssätt

Uppsatsen baseras på en fallstudie där Stockholms modevecka kommer att undersökas. Vid en 
fallstudie är det viktigt att man har gjort en tydlig avgränsning av vad som ingår i fallet och 
det man inte kommer att undersöka. Vid denna typ av studie är det av stor vikt att ge en 
detaljerad beskrivning och att få fram vad som är väsentligt och säreget i det preciserade 
fallet. Fallstudier innebär sammanfattningsvis att forskaren samlar in stor mängd information 
om det avgränsade fallet.27

Semi-strukturerade intervjuer har tillämpats i det empiriska arbetet. En intervjuguide med
centrala teman och generella frågor för intervjun utarbetades och baserades på uppsatsens 
forskningsfrågor. Semi-strukturerade intervjuer valdes då de ger möjlighet till viss struktur 
men även viss möjlighet för respondenten att ta upp vad denne finner relevant för studien. 28

Intervjuerna förlades till informanternas arbetsplats och tog mellan 45 och 60 minuter i 
anspråk. Vid intervjutillfället var endast den tillfrågade informanten samt uppsatsförfattarna 
närvarande. Intervjuerna spelades in dels för att underlätta det empiriska arbetet och dels för
att inget av det som sades skulle gå förlorat. Inspelningen gjorde det även möjligt att lyssna 
upprepade gånger och ta ut det viktigaste från intervjun.29

2.3 Val av informanter

Vid val av informanter har ett strategiskt urval gjorts. Uppsatsförfattarna har valt att 
undersöka inblandade aktörer med anknytning till Stockholms modevecka då dessa har ansetts 
lämpliga för att kunna belysa forskningsfrågorna. Dessa har identifierats genom att undersöka 
vilka som är med och arrangerar och/eller koordinerar Stockholms modevecka genom besök 
på aktörernas hemsidor. Uppsatsförfattarna har även studerat modejournalistiskt material där 
inblandade aktörer tas upp. I undersökningen har även snöbollsmetoden använts, en strategisk 
urvalsmetod där informanter rekryteras genom rekommendationer från informanter med stor 
                                               
22 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.31
23 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.41
24 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.58
25 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.70-72
26 Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, 1982, s.82-83
27 Johannessen, A. och Tufte, PA., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2002, s.56
28 Johannessen, A. och Tufte, PA., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2002, s.98
29 Ejvegård R, Vetenskaplig metod för projektarbete, 2002, s.39-40
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kunskap om det undersökta området.30 På detta vis har merparten av informanterna
identifierats. 

Det empiriska arbetet började med en kunskapsintervju med Joakim Brännström, f.d. project 
manager på Fashion week by Berns som hänvisade oss till att ta kontakt med Sara Risberg på 
Patriksson Communication och Yvonne Sörensen på Berns Salonger för mer djupgående
information om Berns involvering i Stockholms modevecka. Modecenter identifierades som 
en viktig aktör under intervjun med Brännström, vilket i sin tur ledde till en intervju med 
Thomas Jonasson, VD på Modecenter. Jonasson gav rekommendationen att prata med Jimmy 
Panagiotopoulos, försäljningschef på modebranschtidningen Habit. Genom studier av 
modejournalistiskt material påfanns information om seminariet "Kultur och näring i 
riksdagen" som hölls i samband med senaste modeveckan. Där bjöd Svenska institutet in till 
samtal med politiker i riksdagen om det svenska modets framtid. Genom kontaktpersonen på 
Svenska institutet fick författarna rekommendationen att prata med Sara Lönnroth, 
projektledare på Konstfack Transit. Sara Lönnroth har även identifierats av Panagiotopoulos 
som en central aktör i sammanhanget.

Både Brännström, Jonasson, Panagiotopoulos och Lönnroth rekommenderade en intervju med 
Lotta Ahlvar, VD på Moderådet för att få en bild av Moderådets verksamhet under 
Stockholms modevecka. Lotta Ahlvar kontaktades för en intervju, men då hennes 
arbetsbelastning var hög hade hon inte möjlighet att medverka i undersökningen. Då 
kontaktades istället Marianne Randolph, som arbetar som koordinator av Stockholm fashion 
week på Moderådet och en intervju bokades in med henne. Denna intervju avbokades sedan
av Randolph på grund av tidsbrist. Då intervju med Moderådet inte kunnat genomföras
kommer istället en beskrivning av Moderådets verksamhet att hämtas utifrån information på 
Moderådets hemsida.

På nästa sida följer en sammanställning av informanterna i undersökningen.

                                               
30 Johannessen, A. och Tufte, PA., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2002, s.85
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3. Teori

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning i ämnet och därefter presenteras den teori som 
kommer att ligga till grund för uppsatsen.

3.1 Tidigare forskning

3.1.1 Utvecklandet av Stockholm Fashion Week, en rapport av Daniel Seifter på 
uppdrag av Moderådet 

Vid undersökning kring tidigare forskning av Stockholms modevecka har uppsatsförfattarna 
genom modebranschtidningen Habit fått ta del av en rapport av Daniel Seifter som utförts på 
uppdrag av Moderådet. Rapporten undersöker hur Stockholms modevecka i framtiden kan
utvecklas för att bättre tillgodose aktörerna och branschen. Undersökningen är baserad på 25 
intervjuer med designers, inköpare, PR-byråer, utställare och journalister. I undersökningen
kommer Seifter fram till att det efterfrågas ett tydligt ledarskap och en samverkan mellan 
aktörerna för att på så sätt kunna utveckla en bra produkt. Samtliga tillfrågade har en önskan 
om att det endast ska vara en modevecka per säsong, men det råder dock olika uppfattningar 
om när den ska ligga. Det som kommer att vara avgörande för Stockholms modeveckas 
framtid är enligt Seifter hur man kommer att arbeta för att göra Stockholms modevecka mer 
attraktiv som produkt. Detta beror i sin tur på huruvida man kommer kunna samarbeta aktörer 
emellan.31

3.2 Val av teori

3.2.1 Kapital, habitus och fält – Pierre Bourdieu

Den valda teorin grundas på den vetenskapliga artikeln ”The field of Fashion Materialized: A 
study of London Fashion Week” av Entwistle och Rocamora, utgiven år 2006 i tidskriften 
Sociology. Denna artikel drar paralleller mellan sociologen Bourdieus teorier kring fält, 
kapital och habitus och modevärlden. För att ge en introduktion till Bourdieus arbete ges först 
en övergripande introduktion till hans mest kända teorier, för att sedan beskriva artikelns 
tillämpning av Bourdieus teorier. Vidare kommer uppsatsförfattarna att utgå från 
tillämpningen i ”The field of Fashion Materialized: A study of London Fashion Week” i 
utförandet av analysarbetet.

Den franska sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) var en samhällsforskare som många 
anser ha bidragit mycket till sociologins utveckling. Bourdieus kan ses som en 
konfliktteoretiker då hans teori mycket handlar om människors kamp om begränsade 
tillgångar. Det centrala i hans teoretiska ramverk är begreppen kapital, habitus och fält.32

Kapital
Kapital kan förklaras som de resurser en person besitter som är erkända och gångbara i det 
fält som personen verkar inom.33

                                               
31 Seifter, D., Utvecklandet av Stockholm Fashion Week, 2008
32 Giddens, A., Sociologi, 2007, s.121-122
33 Engdahl, O. och Larsson, B., Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier, 2006, s.230
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Ekonomiskt kapital: Står för innehav av pengar och materiella tillgångar34.

Kulturellt kapital: Står dels för kunskap via utbildning, genom examen och titlar, men även att 
man besitter kunskaper inom så kallad finkultur.35 Här benämns bland annat att kunna föra sig 
i fina salonger, att kunna uttrycka sig kultiverat samt att känna till klassisk musik, konst och 
litteratur som exempel på dessa kunskaper.36

Socialt kapital: Står för kontakter och de tillgångar våra personliga nätverk, familj och 
grupptillhörighet ger.37

Symboliskt kapital: Står för prestige och ära.38 Detta är en övergripande kapitalform som de 
tre redan nämnda kapitalformerna (ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital) tillsammans 
bildar när de uppfattas som legitima på det fält personen är verksam på.39

Habitus
Begreppet habitus är ett uttryck för sätt att gå, stå och tala på och därmed också sätt att tänka 
och känna. Detta innebär att en persons habitus kan förenkla eller försvåra för en person att 
inta en viss position på ett fält.40 Habitus förklaras även som ”analysen av förbindelsen mellan 
aktörernas positioner i det sociala rummet och deras positioneringar”.41 Det kan även 
förklaras som människors förmåga att hantera omgivningen samt deras syn på sin kultur och 
hur pass väl de kan ge uttryck för den.42 I habitus väger en persons tidiga erfarenheter i livet 
tyngre än en persons erfarenheter senare i livet. Detta innebär att en person i regel hellre väljer 
att omge sig med personer som bekräftar deras habitus än personer som ifrågasätter deras 
habitus.43

Fält
Ett socialt fält definieras av Bourdieu som ”ett system av relationer mellan positioner besatta 
av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt”.44 Fält 
beskrivs som en dynamisk situation där ett viss habitus verkar. Habitus är i sin tur det som ger 
mening och värde åt ett fält. Det uppstår maktkamper på fälten på grund av fördelningen av 
olika kapital vilket i sin tur leder till åtskillnad mellan olika grupper. Ser man på samhället i 
stort finns således en mängd olika fält där det uppstår konkurrens mellan olika individer i ett 
fält samt mellan olika fält.45 Inom varje fält finns specifika regler som måste följas av de som 
är aktiva i fältet. Detta tillsammans med värden och intressen utgör grunden för autonoma 
mikrokosmos som fält ytterligare kan beskrivas som. Det kapital som krävs för exempelvis 
det akademiska fältet är sålunda inte detsamma som det kapital som krävs inom det 

                                               
34 Giddens, A., Sociologi, 2007, s.122
35 Andersen, H. och Kaspersen, L., Klassisk och modern samhällsteori, 2003, s.409
36 Engdahl, O. och Larsson, B., Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier, 2006, s.230
37 Engdahl, O. och Larsson, B., Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier, 2006, s.230
38 Giddens, A., Sociologi, 2007, s.122
39 Andersen, H. och Kaspersen, L., Klassisk och modern samhällsteori, 2003, s.410
40 Engdahl, O. och Larsson, B., Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier, 2006, s.232
41 Andersen, H. och Kaspersen, L., Klassisk och modern samhällsteori, 2003, s.410
42 Giddens, A., Sociologi, 2007, s.121
43 Andersen, H. och Kaspersen, L., Klassisk och modern samhällsteori, 2003, s.410
44 Engdahl, O. och Larsson, B., Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier, 2006, s.229
45 Giddens, A., Sociologi, 2007, s.122
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konstnärliga fältet.46 Sammanfattningsvis kan ett fält liknas vid ”en spelplan med regler som 
sätter ramarna för ett bestämt socialt spel”.47

3.2.2 The field of Fashion Materialized: A study of London Fashion Week

Artikeln ”The field of Fashion Materialized: A study of London Fashion Week” baseras på 
fältstudier utförda av författarna Joanne Entwistle och Agnès Rocamora, forskare vid London 
College of Fashion i England.48 Fältstudier bedrevs genom observation av inköpare i London, 
New York, Paris och Milano under möten i butiker och under inköpsresor. En studie av 
modejournalistik samt 32 semistrukturerade intervjuer med modejournalister samt en månads 
deltagande observation av en journalist i dess dagliga arbete under London Fashion Week, 
hädanefter förkortat LFW, i september 2003 har även utförts.49

Artikelförfattarna menar på att alla studierna har resulterat i mycket liknande observationer 
som kan tillämpas på Bourdieus teori kring fält. I uppsatsen kommer modevärldens fält att 
benämnas som modefält. LFW består av en branschmässa och en serie modevisningar som 
bevakas av press. Eventet i sig samlar aktörer från hela modevärlden såsom designers, 
modeller, journalister, inköpare, stylister, celebriteter och modestudenter. Eventet blir på så 
sätt ett förkroppsligat uttryck för modefältet i ett vidare begrepp, där alla aktörer i modefältet 
medverkar och därmed på ett tydligt sätt visar fältets gränser, positioner, positionstagande och 
habitus. Författarna hävdar att LFWs viktigaste funktion är att producera, återskapa och 
legitimera modefältet och aktörernas positioner inom fältet.50

Fält defineras i artikeln som ”existensen av sociala mikrokosmos, separerade och autonoma 
platser, där arbete genereras och där individer eller institutioner tävlar om samma andelar”. 
Alla fält har regler som måste följas av de olika aktörerna inom fältet. Modefältets olika 
aktörer är antingen ansvariga för att producera mode, marknadsföra mode eller att sälja mode 
till slutkonsumenten.51 Det är endast de aktörer som är en del av modefältet som får tillgång 
till ett event som LFW. Till skillnad från mässor som är öppna för allmänheten är LFW en 
sluten tillställning där vakter beviljar eller avslår entré, detta för att förstärka effekten av 
slutenhet.52

LFW är uppdelat på två områden, en utställningshall där ett större antal designers har egna 
montrar i form av en mässa och en modevisningsarena i form av en catwalk där 
modevisningar äger rum. Mässan fokuserar på ”the business of fashion” medan 
modevisningarna fokuserar på ”the art of fashion”. Denna uppdelning mellan å ena sidan 
mode ur ett handelsperspektiv och å andra sidan mode ur ett konstnärligt perspektiv har olika 
status i samhället. Mode som ett kreativt, konstnärligt uttryckssätt tilldelas en högre status än 

                                               
46 Andersen, H. och Kaspersen, L., Klassisk och modern samhällsteori, 2003, s.417
47 Engdahl, O. och Larsson, B., Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier, 2006, s.230
48 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.735
49 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.737
50 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.736
51 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.738
52 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.739
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mode ur ett kommersiellt perspektiv. Detta visar sig även i form av att mässan genererar ett 
betydligt lägre intresse från press, än vad modevisningarna genererar.53

Alla aktörer i ett fält besitter olika mängder kapital. Kapital kan förklaras som färdigheter, 
kunskap och kontakter inom fältet för att etablera eller behålla sin position inom fältet.54 Inom 
modefältet blir då namnet för kapitalet således modekapital och består av socialt, kulturellt, 
ekonomiskt och symboliskt kapital. 

Socialt kapital kan i modefältet översättas till kontakter. Ju högre socialt kapital en person 
besitter, desto fler inbjudningar till modevisningar och andra attraktiva sociala tillställningar
kan förväntas.55

Kulturellt kapital innebär i detta sammanhang att en person besitter kunskaper om exempelvis 
modehistoria samt har kunskap om nya modedesigners och trender. En akademisk titel från ett 
lärosäte som modefältet anser prestigefullt, höjer också en persons kulturella kapital. Det 
kulturella kapitalet går hand i hand med det ekonomiska kapitalet.56

Ekonomiskt kapital innebär att en person måste ha en viss ekonomisk ställning som gör att 
man har råd att köpa och bära de senaste kläderna och accessoarerna från moderiktiga, ofta 
exklusiva varumärken.57

Symboliskt kapital kan förklaras som en persons status i fältet och är nära sammankopplat 
med socialt kapital, men är främst ett erkännande och beror till största del på hur mycket 
kapital en person har inom de tidigare nämnda typerna av kapital.58

Författarna fortsätter att beröra den debatt som pågår angående modevisningarnas framtid. 
Det menas att eftersom produkten säljs in två månader innan modevisningarna fyller 
visningarna inte längre någon funktion. Fältstudien visar dock på att modevisningarna finns 
kvar av en rad olika anledningar, dels handlar det om tradition men det är även ett tillfälle för 
pressen att skriva om mode i form av nyheter. För inköpare fyller modevisningarna 
funktionen att förstå designerns vision. Men den viktigaste anledningen som författarna 
identifierat är modevisningarnas funktion som en kulturell händelse där modeeliten återskapar
sig själva och sin position på modefältet.59 Det är en plats att se och att synas på, genom att 
synas så finns man och är man någon i modefältet.60 Detta innebär också att om en person 
med högt modekapital väljer att inte närvara vid en modevisning är det ett ställningstagande i 

                                               
53 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.739
54 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.746
55 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.740
56 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.746
57 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.746
58 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.740
59 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.742
60 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.743
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sig och noteras. Ett exempel på en person som detta kan tillämpas på är chefredaktören Anna 
Wintour på amerikanska modetidningen Vogue.61

En persons habitus i modefältet menar artikelförfattarna är nära sammankopplat med en 
persons modekapital. Det ena förutsätter det andra och vice versa. Habitus är en persons 
kapacitet och kompetens som tar sig i uttryck praktiskt och förkroppsligat. Kroppen är arenan 
och en person måste rent fysiskt se ut som att denne hör hemma på modefältet.62

                                               
61 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.743
62 Entwistle, J. och Rocamora, A. “The field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week”, 
Sociology, 2006, s.746
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4. Empiri

Inledande i empirin ges en presentation av informanterna och de företag de representerar. 
Sedan redovisas informanternas svar under intervjutillfällena under teman. Moderådet 
kommer även att presenteras i empirin, då de utgör en viktig aktör i sammanhanget.

4.1 Presentation av Modecenter och informant – Thomas Jonasson, VD

Modecenter är ett branschhus för inköpare och stylister i modebranschen och har funnits i 
snart 20 år. Modecenter är beläget i en före detta turbinfabrik och läderfabrik i Järla Sjö och 
består av 22 000 kvadratmeter lokalyta och där finns 180 agenturer och 500 varumärken.63

Modecenter är ett dotterbolag till fastighetsbolaget Fabege Förvaltning AB. Modecenter 
erbjuder sina hyresgäster ett mervärde genom att samla aktörer med liknande verksamhet på 
samma geografiska plats. Modecenter ansvarar för aktiviteter, events, hyresgästfrågor, 
rekrytering av nya hyresgäster samt hyresadministrativa frågor. Modeveckorna i augusti 
vecka 33 och januari vecka 7 är de två främsta event som Modecenter driver, och innebär 
närvaroplikt för samtliga hyresgäster.64

Thomas Jonasson är VD på Modecenter sedan juni år 2008. Jonasson har bland annat en 
bakgrund som marknadschef på Stadium där han var verksam i 20 år innan han kom till 
Modecenter. Hans främsta uppdrag är att skapa intäkter till Modecenter genom uthyrning av 
lokalyta. Modecenters målgrupp är svenska och finska inköpare.65 Modecenters strategi är att 
i framtiden bredda verksamheten genom att attrahera en högre modegrad som i sin tur 
attraherar en annan typ av inköpare och annan typ av butik.66

4.2 Presentation av Berns Salonger och informant – Yvonne Sörensen, VD 

Berns Salonger öppnade sina dörrar 1863 och har sedan dess varit en stor mötesplats för 
kultur och nöje i Stockholm. Berns Salongers verksamhet består av hotell, restaurang, konsert 
och klubb samt möten och events.67 Yvonne Sörensen är VD på Berns sedan år 2007 med ett 
mångårigt förflutet inom hotellbranschen, exempelvis som hotellchef på Grand Hotel. Hon 
har även arbetat som VD på designföretaget Svenskt Tenn. Hennes uppdrag på Berns är att få 
verksamheten lönsam samt att arbeta för att generera fler gäster.68

Berns salonger arrangerar sedan år 2005 eventet Fashion Week by Berns. Berns Salonger ville 
tillsammans med PR-byrån Patriksson Communication och VD:n för modemärket Whyred 
skapa ett event där branschfolk, internationell press och utländska inköpare kunde få
möjlighet att mötas och se Svenska designers kollektioner för kommande säsong. Vid denna 
tid skedde ett ägarbyte av Berns Salonger och dåvarande ägarna Grand Hotel sålde Berns till 
fastighetsbolaget London regional. Startandet av modeveckan på Berns Salonger var en del av 

                                               
63 http://www.modecenter.se/page.php?p=2 2009-05-13
64 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
65 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
66 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
67 http://www.berns.se/om-berns 2009-05-13
68 Intervju Yvonne Sörensen, VD Berns Salonger, 2009-05-04
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Berns nya profilering. Berns skulle appellera till den modeintresserade kosmopolitiska 
gästen.69

Fashion week by Berns organiseras av en arbetsgrupp bestående av personer från Berns 
Salonger, Bon Magazine, Patriksson Communication samt Peter Andersson Production. 
Denna grupp kallas organising committee.70 Organising committee får råd om hur och i vilken 
riktning projektet ska utvecklas från Fashion Week by Berns advisory board. Advisory board 
består av aktörer med insikt i modebranschen, i form av de verkställande direktörerna för 
företagen Swedish Vision, Patriksson Communication, Visit Sweden och Björn Borg samt 
grundaren av Bon Magazine.71 Sedan år 2009 är prinsessan Madeleine beskyddare av Fashion 
week by Berns.72 Eventet har i dagsläget bekostats av Berns Salonger tillsammans med 
sponsorer som exempelvis Max Factor och Mercedes-Benz.73

4.3 Presentation av Patriksson Communication och informant – Sara Risberg, 
Seniorkonsult 

Patriksson Communication är en PR-byrå i centrala Stockholm med fokus på 
livsstilsvarumärken. Verksamheten startade år 1999 och byrån erbjuder tjänster inom strategi, 
PR, event, showroom och art direction.74 Patriksson Communication är medgrundare till 
eventet Fashion week by Berns, tillsammans med Berns Salonger, tidningen Bon och Peter 
Andersson Production. 75 Patriksson Communication är med i organising committee för 
Fashion week by Berns som är den arbetsgrupp som bestämmer program för veckan och 
väljer ut vilka varumärken som ska deltaga.76

Sara Risberg är seniorkonsult på Patriksson Communication där hon arbetar sedan fyra år 
tillbaka. Risberg arbetar med alla olika typer av kunder inom livsstilsegmentet, bland annat 
med Fashion week by Berns där hon sedan två år tillbaka är kundansvarig. Risbergs tidigare 
erfarenhet är också inom kommunikation. Patriksson arbetar aktivt för att bjuda in utländsk 
press och inköpare till Fashion week by Berns där målet är att svenska varumärken ska nå ut 
internationellt.77 En drömgäst Patriksson identifierat för Fashion week by Berns är 
journalisten Suzy Menkes på dagstidningen International Herald Tribune.78

4.4 Presentation av Konstfack Transit och informant – Sara Lönnroth, 
Projektledare

Transit ingår i Nätverket för Upplevelseindustrin och syftet med den verksamheten är att 
stimulera tillväxten i de kreativa näringarna. Detta görs genom fokus på utvecklande av 
kreatörers entreprenörskapskompetens, genom en rad olika aktiviteter. Transits verksamhet 
innefattar aktiviteter, projekt och inkubator.79

                                               
69 Intervju Joakim Brännström, f.d. Project manager Fashion Week by Berns, 2009-04-16
70 http://www.fashionweekbyberns.com/contact-organisation 2009-05-18
71 http://www.fashionweekbyberns.com/contact-organisation 2009-05-18
72 http://www.fashionweekbyberns.com/ 2009-05-21
73 http://www.fashionweekbyberns.com/partners 2009-05-21
74 http://www.patrikssoncommunication.com/ 2009-05-13
75 Intervju Sara Risberg, Seniorkonsult Patriksson Communication, 2009-04-29
76 Intervju Sara Risberg, Seniorkonsult Patriksson Communication, 2009-04-29
77 Intervju Sara Risberg, Seniorkonsult Patriksson Communication, 2009-04-29
78 Intervju Sara Risberg, Seniorkonsult Patriksson Communication, 2009-04-29
79 http://www.modeochdesign.se/page.php?department=3 2009-05-13
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Sara Lönnroth är projektledare på Konstfacks inkubator Transit. År 2002 startade hon 
modeprojektet Rookies som sedan togs över av Moderådet. Där fortsatte hon driva Rookies 
och parallellt startades Mötesplats Mode & Design som idag, sedan januari 2008 är integrerat
i Transit. Rookies huvudverksamhet var en modemässa för up-and-coming modemärken 
under Stockholms modevecka. På Transit fungerar Sara Lönnroth som företagscoach för tio
kreatörsföretag. Hon arrangerar kvällsseminarium och aktiviteter, ofta i samarbete med 
Svensk Form och Sveriges Designer. Bland projekten återfinns kursutveckling med bland 
annat Kreatör. Hon fungerar ofta som expert genom sin specialistkunskap inom 
modebranschen och de övriga formgivarbranscherna.80

4.5 Presentation av Habit och informant – Jimmy Panagiotopoulos, 
Försäljningschef 

Tidningen Habit är en facktidning för människor inom modebranschen. Tidningen har sin 
tyngdpunkt på detaljisterna och tar upp allt som innefattar modebranschen. Habit skriver om 
de senaste trenderna och modeströmningar samt ger tips hur man kan förbättra sin 
affärsverksamhet.81

Jimmy Panagiotopoulos jobbar som försäljningschef och varumärkesledare på Habit . Han är
ytterst ansvarig för hela produkten Habit som varumärke. Panagiotopoulos uppdrag är skapa 
bra förutsättningar för medarbetarna och bra förutsättningar för försäljning. Då Habit är en 
oberoende modebranschtidning är det av vikt för dem att lyfta fram de viktigaste frågorna, 
hamna rätt i tilltalet mot målgruppen detaljister och andra verksamma inom modebranschen i 
Sverige.82

4.6 Presentation av Moderådet

Svenska Moderådet, hädanefter Moderådet, bildades år 1979 som en medlemsorganisation för 
mode- och textilbranschen, men är sedan år 1991 ett aktiebolag som arbetar med produktion 
av trendinformation om mode, livsstil och inredning för företag och organisationer. VD för 
Moderådet är Lotta Ahlvar. Moderådet arrangerar också seminarium för branschen samt 
driver projektet Rookies sedan år 2005 som har till syfte att stödja mindre modedesigners i 
Sverige. Moderådet ägs av Agenturföretagens förbund, Modecenter, Stockholmsmässan, 
STIL Sko & textilhandlarna, Svenska tekoindustriföreningen samt TEKO, Sveriges Textil-
och modeföretag. 83 Moderådet koordinerar även programmet för Stockholms modeveckor där 
aktiviteter såsom mässor, pressvisningar och utställningar under veckorna presenteras i ett 
övergripande schema, dels aktiviteter för press och inköpare samt de publika tillställningar 
som är öppna för allmänheten.84

4.7 Informanternas syn på varandras verksamhet 

Här ställdes frågor kring hur informanterna såg på Modecenter, Fashion week by Berns samt 
Moderådets arbete och dess betydelse för Stockholms modevecka. Moderådet togs med då de 
ansågs vara en viktig aktör i sammanhanget.

                                               
80 E-postintervju Sara Lönnroth, Projektledare Konstfack Transit, 2009-04-30
81 http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1851 2009-05-13
82 Intervju Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef Habit, 2009-05-05
83 http://www.moderadet.se/index.php?id=45 2009-05-18
84 http://www.stockholmfashionweek.com/aboutsfw.php?PHPSESSID=o13ood7cm7hkffhsnv6ud47ko4 2009-
05-18
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4.7.1 Informanternas syn på Modecenter 

Yvonne Sörensen, Berns -”Stockholms modecenter representerar inte svenskt mode speciellt 
mycket. De flesta varumärken som finns på Stockholms modecenter är utländska varumärken 
vilket skiljer sig från vad vi gör. Vi arbetar med svenska varumärken, och ett fåtal danska.”

Sara Lönnroth, Konstfack Transit - ”Modecenter är en viktig aktör för inköp.”

Sara Risberg, Patriksson Communication- ”Modecenter har internationella varumärken 
och agenturföretag och det är inte alls riktigt samma sak som vi har. Det är en handelsplats.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ”Modecenter passar idealiskt för målgruppen inköpare 
eller de som driver en butik. På modecenter finns inga high level designers utan det är 
mainstream till folket. Man får ta det för vad det är, det är inte Paris. Inte ens Stockholm, det 
är Nacka.”

4.7.2 Informanternas syn på Fashion week by Berns

Sara Lönnroth, Konstfack Transit - ”Fashion week by Berns är en mycket central och 
väsentlig aktör för målgruppen svensk och internationell press.”

Thomas Jonasson, Modecenter - ”Restaurangetablissemanget Berns och Berns hotell har 
blivit en visningsarena för svenska modemärken. Det är ett marknadsföringsverktyg för Berns 
att driva PR kring sitt varumärke. Berns tanke är att tillsammans med bland andra UD, 
Svenska institutet och Visit Sweden bjuda in utländska journalister som ska skriva om 
svenska modevarumärken som t.ex. Acne. Modecenters verksamhet handlar om att få hit så 
många inköpare som möjligt som ska köpa varor. Jag tror inte det ligger i Berns affärsidé att 
driva denna typ av verksamhet. Speciellt inte när eventet kostar en massa pengar varje år.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ” När Berns kom så sa folk ”wow” om eventet. Men det är 
ju ett hotell. Berns har skapat en plattform och gjort det bra. De körde sitt race och har fått 
med sig folk, men det är en PR-vecka och ingenting för inköpare. Men om vi säger såhär, det 
är ju inte lönsamt för Berns att driva eventet.”

4.7.3 Informanternas syn på Moderådet

Yvonne Sörensen, Berns - ”Moderådet lever på att sälja trendanalyser och är inte en 
branschorganisation utan har ett ekonomiskt krav på att gå runt. Många gånger ikläder sig 
Moderådet en roll som att man talar för hela branschen, medan man kanske inte har så stark 
förankring i hela branschen. Moderådet koordinerar en vecka där man köper och säljer. 
Inköpare för mindre butiker i Sverige köper av agenter som representerar utländska 
varumärkena. Många av varumärkena som vi jobbar med har ingen kontakt med Moderådet 
och vet inte vad Moderådet är eller vilka de företräder.”

Sara Lönnroth, Konstfack Transit - ”Moderådet är mycket viktig och central för 
koordinering och verkligen viktig för att serva press med information om mode, modesverige 
ur ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Moderådet fungerar som en central och viktig 
neutral aktör.”
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Sara Risberg, Patriksson Communication - ”Moderådet är mer en intresseorganisation för 
det antal varumärken som betalar för att vara med där, vilket inget av designvarumärkena gör 
i princip. Det känns inte som att de fyller någon funktion.”

Thomas Jonasson, Modecenter - ”Moderådet har tagit på sig att koordinera programmet för 
Stockholm Fashion week två gånger om året och det är en intäktskälla för Moderådet. Det här 
är egentligen inte, i mitt sett att se på det, Moderådets huvuduppdrag. Moderådet är ett 
kommersiellt företag som säljer trender och trendspaningar, det vill säga någon slags 
framtidsforskning. Moderådet har tagit ägandet över begreppet Stockholm Fashion week.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ”Moderådet är ett institut som säljer trender, men de ligger 
ett halvår efter alla stora trendinstitut. Moderådet har skapat en mässtidning för de menade på 
att det inte fanns någon, fastän vi har bevakat både Stockholm och Köpenhamns modeveckor 
sedan 1961. Jag kan förstå att man måste bredda sig, men det viktigt att tänka på kundfokuset 
och det är sällan jag hör att man pratar om inköparna.”

4.8 Schemaläggningen av Stockholms modevecka

Här ställdes frågor kring hur informanterna ser på schemaläggningen av Stockholms 
modevecka.

4.8.1 Informanternas syn på schemaläggningen

Yvonne Sörensen, Berns - ”Från allra första början var det samma vecka. Sedan sa 
varumärkena att augusti är för sent för dem om de ska sälja på export. Hela Europa är då på 
semester plus att de flesta redan har förbrukat sina budgetar innan de går på semestern och då 
finns det ingen tid kvar att köpa svensk design. Jag tror att det är bra att det är samlat under 
samma vecka, men sedan kan det ju heta olika saker och vara ämnat till olika personer.”

Sara Risberg, Patriksson Communication - ”Eftersom Fashion week by Berns inte ligger 
samtidigt som de andra, så är det naturligt att vi själva sköter schemaläggningen.”
. 
Thomas Jonasson, Modecenter - ”Vi har olika uppdrag och olika agendor och för mig är det 
viktigaste att planera en modevecka för de som lägger order och säljer. En butik vill ofta lägga 
order så sent som möjligt, man vill ha upplevt så mycket som möjligt när man lägger order. 
Ur det perspektivet, så talar det för att den ska ligga så sent som möjligt. Stora företag har 
tidig införsäljning vilket innebär att mina hyresgäster, som har en sen införsäljning, får en 
mindre del av inköparnas budget, för att de redan har gjort sitt jobb. Ur det perspektivets så 
talar det för att den ligger för sent.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ”Man kan inte ställa krav och säga att det ska vara en 
gemensam vecka, den linjen har tyvärr Moderådet drivit hårdnackat och det har splittrat 
branschen.” 
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4.9 Internationell konkurrens

Här ställdes frågor kring hur Stockholms modevecka står sig gentemot internationella 
modeveckor. Vilka är Stockholms modeveckas största konkurrenter? 

4.9.1 Informanternas syn på den internationella konkurrensen

Yvonne Sörensen, Berns - ”Jag tror att vi står oss ganska bra i själva arrangemanget . De vi 
konkurrerar mot är framförallt Köpenhamn, de har helt andra finansiella muskler och kan 
erbjuda vissa varumärken att visa gratis.”

Sara Lönnroth, Konstfack Transit - ”Stockholms Modevecka i förhållande till 
modeveckorna i Paris, Milano och New York är inte relevant att jämföra med då dessa städer 
har en helt annan roll i modevärlden. Däremot så kan Stockholm jämföras med andra 
”uppskickar”-städer som inte har den långa tradition inom mode som ”metropolerna” har. Här 
har Stockholm under de senaste åren haft en intressant ställning som ”het, trendig” stad som 
är bra att bevaka, nationellt och internationellt, främst från mediahåll.”

Sara Risberg, Patriksson Communication - ”Det går inte att jämföra sig med New York 
Fashion week eller London Fashion week. Man slåss mot dem som ligger samtidigt, såsom 
Berlin Fashion week och haute couture-visningarna i Paris. Tittar man över sundet till 
Köpenhamn så står vi oss väldigt bra visningsmässigt. Köpenhamn har en bra mässa med 
mycket press, branschpersoner och varumärken, men visningarna håller inte samma höga 
nivå. Kollar man modemässigt så är svenska varumärken generellt lite vassare än danska 
designmässigt.” 

Thomas Jonasson, Modecenter - ”Stockholm behöver ta upp kampen med inköpare mot 
framförallt Köpenhamn, men i min mening har vi just nu en ihåligare produkt. För att vi ska 
kunna utmana Köpenhamn och kunna diktera när veckorna ska vara så måste vi ha någon som 
äger projektet och få med oss alla stora modeföretag i Sverige. Exempelvis Gant och Peak 
Performance som i dagsläget väljer att arrangera sina egna aktiviteter under Stockholms 
modevecka. Men jag förstår hur de resonerar i dagsläget, att de klarar sig själva och inte 
behöver in under en kooperation, under ett paraply, som antagligen de svaga aktörerna tjänar 
mer på än de stora.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ”Det finns en framtidstro på de svenska både nationellt och 
exportmässigt men allting handlar om de som driver. Stockholm kommer aldrig att bli en 
modestad ur ett internationellt perspektiv för att det inte finns någon som är villig att stå för 
kostnaden. Även om staten skulle gå in med miljoner, så förväntar de sig pengar tillbaks i 
form av växande företag som genererar arbete och skatteintäkter. Vi har höga ambitioner men 
vi måste också kunna se hur marknaden ser ut, vi är endast nio miljoner invånare.”

4.10 Moderådets stämningsansökan mot Berns Salonger 

Här ställdes frågor kring hur informanterna såg på Moderådets stämningsansökan mot
Fashion week by Berns.
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4.10.1 Informanternas syn på Moderådets stämningsansökan mot Berns Salonger

Yvonne Sörensen, Berns - ”Våra varumärken ansåg att det var för sent att ha veckan i 
augusti då vi från början hade den, därför beslutade vi oss för att lägga oss tidigare och det 
gillade inte Moderådet. De stämde oss och sa att om ni ligger samma vecka som vi då är det 
OK att heta samma som vi, men om ni inte gör det måste ni byta namn. Då kom vi överens 
om att Berns skulle byta namn, och då drog Moderådet tillbaka stämningen. Jag tycker att det 
kanske hade kunnat vara enklare och lättare om vi hade kunnat prata igenom saken.”

Sara Risberg, Patriksson Communication - ”Det blir lite konstigt när Moderådet först 
stämmer Berns för varumärkesintrång och förvirring av veckorna och sedan lägger upp 
motpartens schema på hemsidan. Moderådet ansökte om namnet Stockholm Fashion Week 
efter att de hade fått information om att Berns tänkte byta namn, då registrerade Moderådet 
plattformen för varumärket. Stämningsansökan har tagit enormt mycket fokus från vår 
verksamhet. Det var inte speciellt populärt hos varumärkena, varken stämningen eller 
Moderådet efter det.”

Thomas Jonasson, Modecenter - ”Varumärket Stockholm Fashion week är ett paraply för 
modeveckan och modeveckans aktörer. Man har alltid pratat om modeveckan men någonstans 
utifrån ett uttryck så formades varumärket Stockholm Fashion week. I den här vevan började 
Berns nyttja varumärket som då kanske inte var registrerat, men det fanns juridiska aspekter, 
som det har vart en stämningsförfaran kring.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ”Någonstans kom Moderådet och sa att de var Stockholm 
Fashion Week! Visningsschemat som de gör betalar jag 5000 kr för. Om man tittar bakåt så 
har de skapat mycket irritation. Moderådet stämde ju branschen. Där måste man nog rannsaka 
sig själv. Vi gör alla fel, det är mänskligt att fela, de kanske borde vara mer hårt hållna av sina 
ägare, de ska ändå leverera bidrag. Stämningsansökan skickade ut fel signaler men gjort är 
gjort, då är det bättre att man gräver ner stridsyxan.”

4.11 Stockholms modeveckas framtid

Här ställdes frågor kring Stockholms modeveckas framtid. Hur kan Stockholms modevecka 
utvecklas och finns det några hinder för en utveckling?

4.11.1 Informanternas syn på Stockholms modeveckas framtid

Yvonne Sörensen, Berns - ”Jag tror att det skulle vara bra om det fanns ett instiftat Moderåd 
i Sverige där regeringen står bakom. Att man från statens sida säger att det här med mode är 
viktigt. Men då tror jag inte att det ska vara dagens Moderådet, utan ett branschorgan där 
varumärkena får vara med och betala en medlemsavgift. Det instiftade Moderådet ska inte 
arbeta med trendanalyser och i så fall ska det vara av underordnad betydelse.”

Sara Lönnroth, Konstfack Transit - “Det måste finnas en uppdragsgivare gärna i form av 
staten genom centrala myndigheter med främjande uppdrag. För Stockholms modevecka, 
vilket är en central aktivitet, men dock ej hela uppdraget, så kan även Stockholm Stad ha en 
tydlig roll som initierare/uppdragsgivare. Den organisation, existerande eller nyskapad måste 
med andra ord agera på ett uppdrag och därmed tilldelas tydliga mandat att uppfylla detta 
uppdrag.”
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Sara Risberg, Patriksson Communication - ”Det vi ser är väl vad varumärkena pratar 
mycket om, att de saknar någon mer statlig instans motsvarande det Köpenhamn har med 
Danska moderådet, Danish fashion council.”

Thomas Jonasson, Modecenter - ”Man måste rent kommunikativt förklara skillnaderna 
mellan veckorna. Idag finns ingen som driver varumärket och eventet vilket gör att det 
riskerar att urholkas. Moderådet skulle gärna driva det, men har inte råd, kanske saknas det 
viss kunskap och kompetens i den frågan också. Man skulle kunna licensiera ut namnet till
någon som anser sig kunna tjäna pengar på det och som brinner för eventet. Då kan 
Modecenter vara en del av det och till viss del finansiera det, men finansieringen bör ske 
genom media. Men sedan är det ju såhär.. den typen av innehåll vi har möts till viss del av 
förakt, det ska vara så ballt och hippt.  Men vi är faktiskt botten av triangeln. Det är mycket 
säkra pengar för butikerna. Det är väldigt kommersiellt, det är en viktig del i sammanhanget.”

Jimmy Panagiotopoulos, Habit - ”Moderådet tycker att staten ska gå in med pengar, fastän 
Moderådet är ett vinstgivande företag. Pengarna används för att bygga upp en administration 
och branschen har inte fått ta del av dem på något sätt. De som har bäst kopplingar till dem 
som delar ut pengar får tillgång till pengarna. Det finns en kulturelit som sitter och har 
middagar, men de gör varken från eller till för branschen och branschen vet inte ens vilka de 
är ens en gång.”
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5. Analys

I analysen kommer det insamlade empiriska materialet att vävas samman med valda teorier
och tidigare forskning. Analysen kommer att utformas under de teman som tillämpats i 
empirin.

5.1 Informanternas syn på varandras verksamhet 

De undersökta informanterna som på något vis bedriver eller koordinerar verksamhet under 
Stockholms modevecka är aktörer på modefältet. Modecenter, Fashion week by Berns och 
Moderådet utkämpar en kamp om den högsta positionen på modefältet. Dessa aktörers habitus 
och mängd modekapital påverkar dess ställning och position på modefältet. En aktörs 
symboliska kapital är beroende på mängden modekapital man besitter. 

Aktörer på modefältet väljer att omge sig med aktörer som har samma habitus. Moderådet och 
Modecenter är två aktörer som innehaft en position på modefältet under en lång period, de
väljer att samarbeta med varandra då de bekräftar varandras habitus istället för att ifrågasätta 
det.

Fashion week by Berns är en ny aktör på modefältet och väljer att beblanda sig med aktörer 
med samma habitus, som delar samma sätt att tänka och känna, vilket förklarar deras val att 
arbeta med PR-byrån Patriksson Communication. Fashion week by Berns habitus försvårar 
för Moderådet att upprätthålla sin position på modefältet, då de båda aktörerna besitter olika 
mängder modekapital.

I undersökningen anger ett flertal av informanterna att Moderådet är en aktör med dålig insikt 
i trender, bland annat uppger en informant att ”Moderådet är ett institut som säljer trender, 
men de ligger ett halvår efter alla stora trendinstitut.”85. Detta vittnar om ett lågt kulturellt 
kapital hos Moderådet.

Det framkommer i undersökningen att Moderådet har en svag förankring hos 
modevarumärkena. En informant menar på att ”Många gånger ikläder sig Moderådet en roll 
som att man talar för hela branschen, medan man kanske inte har så stark förankring i hela 
branschen.”86 Detta vittnar om ett lågt socialt kapital hos Moderådet.

Den ekonomiska situationen på Moderådet nämns flertalet gånger i undersökningen, där en 
informant menar på att trots att Moderådet är ett vinstdrivande företag söker de statliga medel 
för att bedriva verksamhet. En annan informant diskuterar hur Stockholm Fashion week ska 
drivas och säger ”Moderådet skulle gärna driva det, men har inte råd”87. Detta vittnar om ett 
lågt ekonomiskt kapital hos Moderådet. 

                                               
85 Intervju Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef Habit, 2009-05-05
86 Intervju Yvonne Sörensen, VD Berns Salonger, 2009-05-04
87 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
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Moderådets låga kulturella, sociala och ekonomiska kapital bildar ett lågt symboliskt kapital
som således resulterar i ett lågt modekapital. Detta bekräftas av en informant som uttrycker att
”Det känns inte som att Moderådet fyller någon funktion.”88

Undersökningen visar på att Modecenters verksamhet inte platsar i finkulturens rum. En 
informant menar att ”På Modecenter finns inga high level designers utan det är mainstream 
till folket. Man får ta det för vad det är, det är inte Paris. Inte ens Stockholm, det är Nacka.”89

Detta visar på att Modecenter besitter ett lågt kulturellt kapital.

I undersökningen berättar Modecenters VD om hur andra aktörer ser på Modecenters 
verksamhet och han konstaterar att ”Men sen är det ju såhär.. den typen av innehåll vi har 
möts till viss del av förakt, det ska vara så ballt och hippt.”90. Detta vittnar om ett lågt socialt 
kapital hos Modecenter.

Samtliga informanter vittnar om att Modecenter är en viktig handelsplats för inköpare i 
Sverige. En informant menar på att ”Modecenter är idealisk för sin målgrupp inköparna.”91. 
Detta tyder på ett högt ekonomiskt kapital hos Modecenter.

Trots att Modecenter har ett högt ekonomiskt kapital, väger det kulturella och det sociala 
kapitalet tyngre och resulterar i ett lågt symboliskt kapital vilket leder till ett lågt modekapital.
Detta kan även relateras till mode ur ett handelsperspektiv (mässor för inköpare) respektive 
mode ur ett konstnärligt perspektiv (modevisningar för press) där de två perspektiven tilldelas
olika status. Modecenters verksamhet går under handelsperspektivet, vilket är det perspektiv 
som tilldelas lägst status av de båda. Detta bekräftar Modecenters låga modekapital.

Fashion week by Berns ses av samtliga informanter som en central arena för modevisningar 
för målgruppen svensk och internationell press. Detta förstärks då en informant uppger att
”När Berns kom så sa folk ”wow” om eventet. Berns har skapat en plattform och gjort det 
bra. De körde sitt race och har fått med sig folk.”92. Detta tyder på ett högt kulturellt kapital.

Fashion week by Berns har Prinsessan Madeleine som beskyddare av eventet och en 
informant nämner att ”Berns tanke är att tillsammans med bland andra UD, Svenska institutet 
och Visit Sweden bjuda in utländska journalister som ska skriva om svenska 
modevarumärken.”93 vilket visar på Berns höga sociala kapital.

Fashion week by Berns finansieras av Berns Salongers ägare samt av sponsorer vilket ger 
skenet av ett högt ekonomiskt kapital. Men detta motsägs av flera informanter. En informant 
påpekar att eventet inte är ekonomiskt lönsamt för Berns och en annan menar på att ”Jag tror 
inte det ligger i Berns affärsidé att driva denna typ av verksamhet. Speciellt inte när eventet 
kostar en massa pengar varje år.”94 som i sin tur visar på att Fashion week by Berns 
ekonomiska kapital inte är så högt som man tror vid första anblicken.

                                               
88 Intervju Sara Risberg, Seniorkonsult Patriksson Communication, 2009-04-29
89 Intervju Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef Habit, 2009-05-05
90 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
91 Intervju Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef Habit, 2009-05-05
92 Intervju Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef Habit, 2009-05-05
93 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
94 Intervju Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef Habit, 2009-05-05
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Trots Berns låga ekonomiska kapital, tyder intervjuerna på att det höga kulturella och sociala 
kapitalet väger tyngre i sammanhanget vilket ger Fashion week by Berns ett högt symboliskt 
kapital som resulterar i ett högt modekapital.

Följaktligen kan sägas att Fashion week by Berns innehar den högsta positionen på modefältet 
bland de undersökta informanterna, då de besitter högst modekapital.

5.2 Schemaläggningen av Stockholms modevecka

Undersökningen visar att alla informanter berättar och vittnar om skillnaderna mellan 
visningsveckorna och inköpsveckorna och att dessa bör infalla under olika tillfällen för att 
bäst tillgodose varje aktörs behov. Men även för att möjliggöra för varje aktör att kunna 
bedriva kampen om de begränsade tillgångarna på modefältet. En informant uttrycker ”Vi har 
olika uppdrag och olika agendor och för mig är det viktigaste att planera en modevecka för 
de som lägger order och säljer.”95

På London Fashion Week åtskiljs aktiviteterna mässor för inköpare och modevisningar för 
press genom att rent fysiskt uppdelas på två olika områden, däremot arrangeras evenemangen 
gemensamt under en arrangör. Stockholms modevecka är uppdelad på samma vis som i 
London på det sättet att de olika aktiviteterna återfinns på två separata platser. Däremot drivs 
inte eventet av en gemensam arrangör.

5.3 Internationell konkurrens

I undersökningen tillfrågas informanterna om hur Stockholms modeveckas står sig gentemot 
internationella modeveckor. Samtliga informanter menar på att Stockholms modevecka inte 
kan konkurrera med de stora modehuvudstäderna i världen som besitter ett högst kulturella, 
sociala och ekonomiska kapital. En informant pekar på att ”Stockholms modevecka i 
förhållande till modeveckorna i Paris, Milano och New York är inte relevant att jämföra med 
då dessa städer har en helt annan roll i modevärlden.”96 Dessa städer har en stark position på 
modefältet genom sitt höga modekapital.

En informant nämner att drömgäster för Stockholms modevecka är chefredaktören Anna 
Wintour på amerikanska Vogue och Suzy Menkes, journalist på dagstidningen International 
Herald Tribune. Dessa personer besitter ett högt modekapital och deras närvaro skulle höja 
Stockholms modeveckas modekapital samt deras position på modefältet. Då Wintour och 
Menkes trots inbjudningar valt att inte närvara, innebär det ett ställningstagande i sig och en 
markering att Stockholms modevecka inte besitter tillräckligt högt modekapital för att de ska
vilja delta. Detta kan även relateras till habitus. Wintour och Menkes väljer att omge sig med 
personer som bekräftar och säkerställer deras habitus. Skulle de välja att närvara finns det risk 
att deras position på modefältet skulle försvagas.

Stockholms modeveckas största konkurrent är i dagsläget Köpenhamn. En informant uttrycker 
att ”Dem vi konkurrerar mot är Köpenhamn framförallt, de har helt andra finansiella 
muskler.”97 Köpenhamn har således ett högre ekonomiskt kapital än Stockholm. 

                                               
95 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
96 E-postintervju Sara Lönnroth, Projektledare Konstfack Transit, 2009-04-30
97 Intervju Yvonne Sörensen, VD Berns Salonger, 2009-05-04
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5.4 Moderådets stämningsansökan mot Berns Salonger 

Moderådets stämningsansökan är ett tydligt exempel på kampen om begränsade tillgångar på 
modefältet. Moderådet har under en längre tid vart den aktör som styrt spelreglerna och haft 
en hög position på modefältet. Sedan det kommit in en ny aktör genom Fashion week by 
Berns har Moderådet fått konkurrens och en maktkamp har uppstått på modefältet.

Fashion week by Berns besitter ett högt modekapital vilket har lett till att de etablerat en stark 
position på modefältet och det har givit dem en fördel i kampen om de begränsade 
tillgångarna.

Genom Fashion week by Berns inträde på modefältet förlorade Moderådet sin position på 
modefältet genom att deras modekapital inte var lika stort som Fashion week by Berns 
modekapital. I kampen om att återta positionen på modefältet lämnade Moderådet in en 
stämningsansökan mot Fashion week by Berns. 

Ett annat sätt för Moderådet att försöka återta sin position på modefältet är att försöka höja sitt 
kulturella kapital genom att framstå som att de talar för hela modebranschen. Detta motsägs 
av ett fåtal informanter, bland annat en informant som menar att ”Många gånger ikläder sig 
Moderådet en roll som att man talar för hela branschen, medan man kanske inte har så stark 
förankring i hela branschen.”98

5.5 Stockholms modeveckas framtid

Undersökningen visar att flera av de tillfrågade informanterna nämner att det bör finnas en
samordnande uppdragsgivare som driver Stockholms modevecka. Däremot skiljer sig 
informanternas syn på vem denna uppdragsgivare bör vara. Det alla informanter nämner är att 
en aktör med ett högt ekonomiskt kapital bör driva Stockholms modevecka. Förslag på vem 
denna aktör bör vara är exempelvis staten, svenska varumärken tillsammans i ett 
branschorgan eller förslaget att licensiera ut namnet till ett eventbolag. En informant uttrycker 
också indirekt vikten av att någon med ett högt kulturellt kapital bör driva evenemanget 
”Moderådet skulle gärna driva det, men har inte råd, kanske saknas det viss kunskap och 
kompetens i den frågan också.”99

Fashion week by Berns är den aktör där visningarna under Stockholms modevecka hålls. 
Teorin visar på att visningarnas viktigaste funktion är att vara en kulturell händelse där 
modeeliten återskapar sig själva och sin position på modefältet. Genom att närvara på 
modevisningar så finns man och är man någon i modefältet Detta talar för att visningarna bör 
finnas kvar för modefältets överlevnad.

Seifters rapport visar på att det krävs samverkan och samordning mellan aktörerna för att 
kunna utveckla Stockholms modevecka, vilket uppsatsens teori motsäger då uppsatsens teori 
menar på att samverkan inte kan existera då det alltid råder en kamp på modefältet. Det är 
denna kamp som möjliggör för modefältet att produceras, återskapas och legitimeras som fält.

                                               
98 Intervju Yvonne Sörensen, VD Berns Salonger, 2009-05-04
99 Intervju Thomas Jonasson, VD Modecenter, 2009-04-27
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6. Resultat

I detta kapitel kommer uppsatsresultatet att presenteras i form av en slutsats, därefter 
redovisas uppsatsens kunskapsbidrag och författarnas förslag till framtida forskning.

6.1 Slutsats

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som ligger till grund för aktörernas syn 
på sin och övriga aktörers medverkan i Stockholms modevecka. Begreppen modefält, habitus 
och kapital identifierades som intressanta teorier att tillämpa i uppsatsarbetet för att uppnå 
uppsatsens syfte.

I analysen framkommer att Moderådet och Modecenter har ett lågt modekapital, medan 
Fashion week by Berns har ett högt modekapital. Då modekapitalet styr positionen på 
modefältet innebär detta att Fashion week by Berns innehar högst position på modefältet i 
dagsläget. Ser man på Stockholms modevecka i sin helhet har den ett mycket lågt modekapital 
i ett internationellt perspektiv bör de inte bedriva en kamp mot de stora modehuvudstädernas 
modeveckor.

Aktörernas habitus ligger till grund för deras syn på de övriga aktörernas medverkan i 
Stockholms modevecka. Aktörerna skulle genom att gå emot sitt habitus riskera att inte lyckas 
med uppgiften att producera, återskapa och legitimera sin plats på modefältet. Detta är den
gemensamma drivkraften hos alla på modefältet. Både striden kring schemaläggningen och 
stämningsförfarandet vittnar om kampen om de begränsade resurserna på modefältet där 
målet är att inta den högsta positionen på modefältet.

I analysen framkommer det slutligen att modevisningarna under Stockholms modevecka
måste finnas kvar för att modefältet ska kunna existera. Det kommer alltid att råda en kamp på 
modefältet och det är denna kamp som möjliggör för modefältet att produceras, återskapas 
och legitimeras som fält. Det är av stor vikt att alla inblandade aktörer har detta i åtanke vid 
en framtida utveckling av Stockholms modevecka.

6.2 Kunskapsbidrag

Kunskapsbidraget består främst i en uppsats som berör Stockholms modevecka ur ett 
akademiskt perspektiv, då det saknas liknande studier i ämnet. Vidare kommer uppsatsen 
förhoppningsvis resultera i att de inblandade aktörerna i Stockholms modevecka får en 
djupare förståelse för Stockholms modevecka utifrån ett sociologiskt perspektiv.

6.3 Förslag till framtida forskning

Uppsatsförfattarna tycker att det vore intressant att genomföra en djupgående undersökning 
där en jämförelse mellan Stockholms modevecka och Köpenhamns modevecka genomförs då 
Köpenhamn är Stockholms största konkurrent i dagsläget. Det vore även intressant att 
undersöka Stockholms modeveckas betydelse för Stockholm ur ett 
destinationsmarknadsföringsperspektiv.
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning

Här kommer uppsatsförfattarna att genomföra en självkritisk och källkritisk granskning av 
arbetsprocessen för att på så sätt säkerställa uppsatskvaliteten.

7.1 Självkritik

Då det ej var möjligt att träffa Sara Lönnroth för en personlig intervju är vi medvetna om att 
det kan ha påverkat skillnaden i svar då hennes svar förmedlades elektroniskt genom e-post. 
Om ett personligt möte ägt rum hade relevanta följdfrågor kunnat ställas, vilket kan ha haft 
betydelse för de svar som angavs.

Det faktum att uppsatsförfattarna inte haft möjlighet att träffa Moderådet har till viss del 
påverkat uppsatsens resultat då en viktig aktörs åsikter saknas. Detta har författarna försökt att 
undvika genom att flertalet gånger kontakta Moderådet och erbjuda dem att medverka i 
undersökningen. Moderådet har erbjudits olika förslag på intervjusätt, dels en personlig 
intervju, dels en telefonintervju och dels en e-postintervju. Alla förslagen har dessvärre
avböjts av Moderådet.

Det empiriska materialet kan ha påverkats av bakomliggande känslor eller åsikter hos 
uppsatsförfattarna, och då ingen av uppsatsförfattarna har någon professionell kunskap i 
intervjuteknik finns risk att ledande frågor kan ha ställts under intervjutillfällena. 

7.2 Källkritik

Det föreligger alltid en risk vid användningen av internetkällor i akademiska uppsatser, då 
sanningsgraden hos det materialet på internet aldrig helt kan säkerställas. Detta har undvikits 
genom att till största del använda oss av material ur högskolans databaser. 

Då det ej finns mycket forskning bedriven kring det valda ämnet, har uppsatsen till största del 
byggts på den vetenskapliga artikeln om London Fashion Week. Det hade vart fördelaktigt att 
kunna basera undersökningen på mer teoretiskt material som hade kunna säkerställt 
validiteten i teorivalet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide – Joakim Brännström, F.d. Project manager Fashion 
week by Berns, Berns Salonger

 För att få en bild av vem du är, skulle du kunna presentera dig och din befattning 
under din tid på Fashion week by Berns (hädanefter FWB, vår förkortning). Hur länge 
arbetade du med FWB? Vad var dina arbetsuppgifter? Tidigare erfarenhet?

 Hur startade FWB 2006? Vem/vilka var initiativtagare? Vad var visionen hos FWB? 
Vad skiljde FWB mot Stockholm Fashion week arrangerade av Moderådet?

 Hur såg FWB ut när du startade? Hur såg organisationsstrukturen ut? Vilka aktörer 
fanns med i organisationen? Hur såg samarbetet ut internt?

 2008 lämnade Moderådet in en stämningsansökan mot FWB där de hävdade att FWB 
gjort sig skyldig till anmärkningsvärd rennomésnyltning. Ett vite på 750 000kr 
yrkades av Moderådet. Stämningsansökan drogs sedan in när FWB ändrade namn från 
Sthlm Fashion week by Berns till endast Fashion week by Berns. Kan du ge oss en 
djupgående bild av denna situation och hur det eventuellt påverkade FWB? 

 Under din tid på FWB, fanns det ett samarbete med Stockholm Fashion Week och i så 
fall, hur såg det ut? 

 Hur mycket pengar lades ut under en modevecka?

 Hur gjordes urvalet av medverkande designers? Hur såg samarbetet ut med 
designerna? 

 Hur såg intresset ut för FWB hos press och inköpare? Hur bearbetade ni dessa för att 
få dem intresserade av att besöka FWB?

 Hur stod sig FWB gentemot internationella modeveckor?
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Bilaga 2. Intervjuguide – Sara Risberg, Seniorkonsult, Patriksson 
Communication

Presentation av respondent 
 För att få en bild av vem du är, skulle du kunna presentera dig och din befattning. 
 Hur länge har du arbetat med FWB? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Tidigare erfarenhet och bakgrund?

Fashion week by Berns (FWB vår förkortning)
 Patrikssons roll i FWB 

 Vad vill Patriksson med sin medverkan i FWB?

 Vad är visionen med FWB och hur arbetar ni för att nå visionen?
 Vilka aktörer arbetar med FWB och hur ser samarbetet ut mellan aktörerna? 

 Vad är FWB kärnkompetens?

Patriksson Communications arbetsroll i FWB
 Beskriv övergripande hur ert arbete inför en modevecka ser ut.

 Hur ser intresset ut för FWB hos press och inköpare? 

 Hur bearbetar ni dessa för att få dem intresserade av att besöka FWB? 

 Finns det några hinder för ert arbete med detta?

 Hur står sig FWB gentemot internationella modeveckor?

 Vad behövs för att FWB ska kunna utvecklas?

 Finns det några hinder för en utveckling?

 Vad skiljer FWB mot Stockholm Fashion week? 

Stockholms modevecka
 Hur ser du på Stockholms modevecka i dagsläget och har Stockholms modevecka 

ändrats genom åren och i så fall hur?

 Hur står sig Stockholms modevecka gentemot internationella modeveckor?

 Hur ser du på de inblandade aktörernas arbete och dess betydelse för modeveckan? 
Moderådet 
Modecenter
Fashion week by Berns

 2008 lämnade Moderådet in en stämningsansökan mot FWB där de hävdade att FWB 
gjort sig skyldig till anmärkningsvärd rennomésnyltning. Stämningsansökan drogs 
sedan in när FWB ändrade namn från Sthlm Fashion week by Berns till endast 
Fashion week by Berns. Kan du ge oss en djupgående bild av denna situation och hur 
det eventuellt påverkade FWB? 

 Finns det idag ett samarbete mellan FWB och Stockholm Fashion Week och i så fall, 
hur ser det ut?

 Hur ser du på olika schemaläggningarna av Stockholms modevecka?
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Bilaga 3. Intervjuguide – Yvonne Sörensen, VD, Berns Salonger

Presentation av respondent 
 För att få en bild av vem du är, skulle du kunna presentera dig och din befattning. 

 Hur länge har du arbetat på Berns salonger? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Tidigare erfarenhet och bakgrund?

Fashion week by Berns (FWB vår förkortning)
 Hur startade FWB?

 Vem/vilka var initiativtagare?

 Vad är FWB:s vision och strategi? 

 Hur arbetar ni för att nå er vision?

 Vilka aktörer arbetar med FWB?

 Hur ser samarbetet ut mellan aktörerna i FWB? 

 Vad är kärnkompetensen hos FWB? 

Stockholms modevecka generellt
 Hur ser Stockholms modevecka ut?
 Hur har Stockholms modevecka förändrats genom åren?

 Vad skiljer FWB mot Stockholm Fashion week (Moderådets arrangemang)? 

 2008 lämnade Moderådet in en stämningsansökan mot FWB där de hävdade att FWB 
gjort sig skyldig till anmärkningsvärd rennomésnyltning. Stämningsansökan drogs 
sedan in när FWB ändrade namn från Sthlm Fashion week by Berns till endast 
Fashion week by Berns. Kan du ge oss en djupgående bild av denna situation och hur 
det eventuellt påverkade FWB? 

 Finns det idag ett samarbete mellan FWB och Stockholm Fashion Week och i så fall, 
hur ser det ut?

Framtiden
 Hur står sig FWB gentemot internationella modeveckor?

 Vad behövs för att FWB ska kunna utvecklas?

 Finns det några hinder för en utveckling?
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Bilaga 4. Intervjuguide – Thomas Jonasson, VD, Modecenter

Presentation av respondent 
 Hur länge har du arbetat på Modecenter? 

 Tidigare erfarenhet och bakgrund?

Modecenter
 Allmän info om Modecenter 

 Modecenter fungerar som ett branschhus för inköpare, stylister mm i modebranschen –
fokuserar ni på endast svenska inköpare eller även internationella inköpare?

 Hur väljer ni företag?

Stockholms modevecka
 Hur länge har Modecenter arbetat med modeveckan?

 Era aktiviteter under modeveckan
 Vilka aktörer samarbetar Modecenter med under modeveckan?

 Vad betyder modeveckan för Modecenter?

 Vad är Modecenters kärnkompetens för modeveckan?

 2008 lämnade Moderådet in en stämningsansökan mot FWB där de hävdade att FWB 
gjort sig skyldig till anmärkningsvärd rennomésnyltning. Stämningsansökan drogs 
sedan in när FWB ändrade namn från Sthlm Fashion week by Berns till endast 
Fashion week by Berns. Hur ser ni på Modecenter på denna konflikt? 

 Hur har Stockholms modevecka ändrats genom åren?

Framtiden
 Er syn på modeveckan
 Vad behövs för att modeveckan ska kunna utvecklas?

 Finns det några hinder för en utveckling?

 Hur står sig modeveckan i Stockholm gentemot internationella modeveckor?



39

Bilaga 5. Intervjuguide – Jimmy Panagiotopoulos, Försäljningschef, Habit

Presentation av respondent 
 För att få en bild av vem du är, skulle du kunna presentera dig och din befattning. 
 Hur länge har du arbetat på Habit? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 Tidigare erfarenhet och bakgrund?

 Berätta lite om Habits verksamhet och hur ni arbetar?

Stockholms modevecka
 Hur ser du på Stockholms modevecka i dagsläget? Har den förändrats genom åren och 

i så fall hur?

 Hur står sig Stockholms modevecka gentemot internationella modeveckor? 

 Hur jobbar Habit under Stockholms modevecka?

 Hur ser du på olika schemaläggningarna av Stockholms modevecka? 
 Hur ser du på de inblandade aktörernas arbete och dess betydelse för modeveckan?

Moderådet 
Fashion week by Berns
Modecenter

 2008 lämnade Moderådet in en stämningsansökan mot FWB där de hävdade att FWB 
gjort sig skyldig till anmärkningsvärd rennomésnyltning. Stämningsansökan drogs 
sedan in när FWB ändrade namn från Sthlm Fashion week by Berns till endast 
Fashion week by Berns. Kan du ge din syn kring detta? 

 I dagsläget är det många stora svenska modemärken som väljer att inte medverka 
under Stockholms modevecka. Varför tror du att det är så? Vad skulle behöva 

 Vad behövs för att modeveckan ska kunna utvecklas och växa?

 Finns det några hinder för en utveckling?
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Bilaga 6. Intervjuguide – Sara Lönnroth, Projektledare, Konstfack Transit

Presentation av respondent 
 För att få en bild av vem du är, skulle du kunna presentera dig och din befattning. 

Konstfack Transit
 Kan du ge en kort introduktion till vad Konstfack Transit arbetar med samt beskriva 

dina arbetsuppgifter där.

 Under vintern 2009 arrangerade t.ex. Transit en paneldiskussion i Sveriges Riksdag 
om de kreativa näringarnas roll för Sverigebilden och den svenska exporten. 
Diskussionen hölls i samarbete med Svenska Institutet och värdinna och värd var 
riksdagsledamöterna Anna König Jerlemyr (M) och Luciano Astudillo (S). –
Seminariet beskrivs som uppskattat av deltagande branschfolk och politiker. Kommer 
ni följa upp detta på något sätt och i så fall hur? 

 Vi har läst er rapport från mars 2007 “Framtidsinsatser för svenskt mode – ett 
tillväxtprogram för upplevelseindustrin utifrån FUNK-modellen” från mars 2007. Där 
nämns bland annat att visionen är att Stockholm ska bli norra Europas ledande 
mötesplats för mode och design inom fem år (dvs. år 2012). Hur arbetar man för att 
uppnå detta? Vad har hänt sedan 2007?

 När vi läste rapporten tar ni bland annat upp att det saknas en gemensam plattform för 
modeindustrin och en samlande organisation. Vilka anser du är bäst lämpade att driva 
detta? Vad krävs för att det ska komma till stånd?

Stockholms modevecka
 Under din tid på Moderådet 2004-2007, arbetade du bland annat som koordinator för 

Stockholm Fashion week och projektledare för mässan Rookies and players – kan du 
beskriva dina 3 år på Moderådet och dina arbetsuppgifter?

 Du arbetade under din tid på Moderådet med mässan Rookies and Players. Men har 
efter 12 säsonger har Moderådet sedan 2009 valt att inte genomföra en traditionell 
mässa som tidigare under modeveckan. Hur kommer det sig?

 Hur ser du på Stockholms modevecka i dagsläget? Hur står den sig gentemot 
internationella modeveckor? Har den förändrats genom åren och i så fall hur?

 Hur ser du på de inblandade aktörernas arbete och dess betydelse för modeveckan? 
Moderådet 
Modecenter
Fashion week by Berns

 2008 lämnade Moderådet in en stämningsansökan mot Sthlm Fashion week by Berns 
där de hävdade att Berns gjort sig skyldiga till anmärkningsvärd rennomésnyltning. 
Stämningsansökan drogs sedan in när Fashion week by Berns tog bort Sthlm från 
namnet. Hur ser du på denna konflikt? Hur ser du på Berns involvering i Stockholms 
modevecka?

 Vad behövs för att modeveckan ska kunna utvecklas? Finns det några hinder för en 
utveckling?


