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Sammanfattning 
Mode är ett komplicerat koncept med en mångfald i sin begreppsförklaring. Mode som 
vetenskap är en aktuell betingelse som ej accepterats ännu av vetenskapsvärlden som 
existerande. Detta beror på flera grundsatser. En del forskare menar att studier kring mode 
saknar empiri och teoretisk grund för de vetenskapliga principerna. Emellertid är mode 
vetenskapligt i sin aspekt då man forskar kring de historiska infallsvinklarna som återfinns i 
mode så som dräkthistoria. Enligt Chalmers (1999) måste de historiska aspekterna ingå i den 
vetenskapliga disciplinen av den orsaken att mode måste klargöra den kunskapsteoretiska 
delen. Ur detta perspektiv är mode vetenskap ur humanvetenskapen. När man tittar ur den 
naturvetenskapliga disciplinen är inte mode en vetenskap, då mode har skapats genom kultur 
och sociala sammanhang. För naturvetenskapen är inte detta acceptabelt, dock använder sig 
mode utav tekniken som formas i denna disciplin. Ur den tredje disciplinen, 
samhällsvetenskap, kan mode betraktas ur en vetenskaplig synvinkel då mode handlar om 
mänskliga kollektiv. Modets uppgift är att läsa koderna som finns i den kollektiva massan för 
att skapa ett bibehållande värde på marknaden. En annan anledning till varför mode inte 
klassas som vetenskap beror på att mode är en ständig pågående föränderlig process. 
Vetenskap skall ha ett påtagligt belägg, vilket mode saknar, samt att det skall finnas klarlagda 
direktiv och slutsatser. Mode anses vara för obegripligt och det finns inga tydliggörande roller 
inom ämnesområdet. Detta försöker modet att modifiera på, då man vill samla all material 
som finns för att få en helhetsbild ur de alla vetenskapliga disciplinerna och att det skall 
klassas som tvärvetenskap.                                                                                                                                                   

Undersökningsledarna i detta examensarbete vill påvisa om mode är vetenskap eller ej. 
Den preciserande frågeställningen är: Kan mode klassas som vetenskap idag? Syftet och 
samhällsnyttan med detta examensarbete är att skapa eventuella möjligheter till att kunna 
studera modevetenskap i högre grad på akademisk nivå samt att skapa en förståelse att mode 
är ett betydelsefullt forskningsområde 

För att besvara denna frågeställning och skapa detta syfte har undersökningsledarna 
genomfört en intervju med en professor på Centre of Fashion Studies i Stockholms 
Universitet, som är det enda universitet där modevetenskap kan studeras som ett ämne på 
akademisk nivå. Undersökningsledarna valde denna respondent för att dennes kunskap och 
erfarenheter kring modevetenskap är omfattande, vilka undersökningsledarna ville ta del av. 
Undersökningsledarna valde den fria intervju metodiken för att de ansåg att den var bäst 
lämpad för att besvara frågeställningen. Genom detta tillvägagångssätt skapades en 
komfortabel miljö både för respondenten samt undersökningsledarna. Detta ledde ett samspel 
och en diskussion skapades. Förutom en intervju genomfördes en observation av den 
akademiska miljön på Centre Of Fashion Studies och det utfördes även en granskning som 
tillämpad teorin för att öka reliabiliteten och validiteten. Observationen tillämpades som 
metodval för att fastlägga om modevetenskapens akademiska miljö giver studenterna den 
akademiska stimulansen som de är i behov av för att kunna bedriver sina studier och utöva 
sina forskningar. Granskningen genomfördes för att kartlägga om det existerar ett intresse för 
modevetenskap samt mode som forskningsämne.  

Mode är ett legitimt forskningsämne ur humanvetenskapen och samhällsvetenskapen dock 
inte ur naturvetenskapen. Därför anser undersökningsledarna att mode bör studeras ur de alla 
vetenskapliga disciplinerna och mötas samman för att tydliggöra de komplexa rollerna som 
finns i ämnesområdet för att på så vis accepteras mer som ett berättigat forskningsområde.  
 
Keyword: Fashion theor*, Fashion research, Clothing fashion research, Fashion theoretical 

problems, Fashion Studies. 
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Förord 

Vårt val av ämne kan uppfattas kontroversiellt i det akademiska verksamhetsområdet. Därför 
är vi gladeligen lycksaliga över att innovationstekniken erbjuder förmågan att strida mot den 
traditionella synen av ämnesval i examensarbeten. Detta är essentiellt för den personliga 
progressionen samt samhällsutvecklingen.   
 
 

Tack 

Ett stort tack vill riktas till alla som följt vår process i detta examensarbete och stöttat oss 
genom dessa femton veckor. Ett framför allt tack till våra familjer som visat entusiasm, 
medkänsla och tålamod då vi har stått inför vår största utmanande handling hittills. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund om modevetenskap, där det kommer framgå var 

modevetenskap befinner sig idag samt vilka för- och nackdelar som existerar i ämnesområdet. 

 
Mode har idag blivit ett komplext begrepp att förklara då det inte enbart handlar om de 
funktionella elementen kläderna har längre utan mode har en större omfattning i sin betydelse. 
Mode är ett viktigt verktyg för hur människan skall utrycka sig då den representerar vem 
människan är och vad människan strävar efter att bli samt hur människan ska uppfattas av 
andra. Mode har blivit en attityd och det har blivit mer konstartat och personligt. Somliga 
anser även att mode är ett kulturbärande element och utgör betydelsefulla aspekter i historiska 
återblickar. Tekniken som ligger bakom mode är oerhört fascinerande då modeindustrin har 
börjat visa Catwalks med hologram istället för riktiga modeller och nya tekniker dyker 
ständigt upp. Modeskaparen Hussein Chalayan har med hjälp av dagens teknik utvecklat 
kläder som ändrar form till ett annat klädesplagg, detta med hjälp av insydda processorer som 
(Elle, 2007). Dessa plagg kommer att ställas ut på museum. I framtiden kanske inte 
modellerna behöver byta om? De kanske dessutom ersätts helt utav hologram?  

Eftersom att modevetenskap är en relativt ny synsätt, så finns det få studier och lite 
forskning kring ämnesområdet. Området försöker fortfarande etablera sin grund. Därför anser 
undersökningsledarna att det finns behov av ytterligare forskning kring detta område på grund 
av den starka påverkan mode har idag. Undersökningsledarnas uppdrag är att finna svaren på 
vilket sätt mode är vetenskapligt och om teorierna är hållbara för att kunna kalla detta område 
för vetenskapligt. Den framkomna informationen kan utgöra ett banbrytande värde i det 
akademiska samfundet i vad som är vetenskap och även där ge ett argument för att vetenskap 
idag står under en utveckling. Framför allt är syftet med examensarbetet att mode som 
vetenskap skall kunna studeras mer på en akademisk nivå då det idag enbart finns att studera 
på Stockholms Universitet. 

Undersökningsledarna har stor förståelse att modevetenskap är ett alldeles nytt ämne och 
att det strider mot många etniska principer och gamla traditioner. Därför finns medvetenheten 
att kritik kommer att erhållas under de grunder, vilket undersökningsledarna är förberedda på. 
Studien kommer att behandla ämnesområdet med stor försiktighet för att inte skada 
objektiviteten i examensarbetet och påvisa ytterst sanningsenliga slutsatser om vad 
undersökningsledarnas hypoteser visar för resultat. 
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2 Problemområde: Modevetenskap, är det en sanningsbild eller ett 
önsketänkande? 

”Om jag finge välja en av alla de böcker som publiceras hundra år efter min död skulle jag 
välja ett modemagasin för att se hur kvinnorna går klädda. Deras bjäfs kommer att berätta mer 
för mig om detta framtida samhälle än alla filosofer och predikanter”- Anatole France 1844 - 
1924. (Livet, 2007)  
 
 
2.1 Modevetenskap förr 

Mode som vetenskap och forskningsämne har tidigare studerats som en del av 
konstvetenskap, då ur det perspektivet att konst som mode har en social karaktär samt en 
socialbas och existerar i en socialkontext. Som en del av konstvetenskap kunde mode studeras 
ur klädmodets betydelse för konst och modehistoria. 

Modevetenskap har förr betittats som en disciplin med avsaknad på intelligens och många 
vetenskapsmän vägrade att fördjupa sig i kunskapsområdet som vetenskap. Forskning kring 
mode publicerades i tidskrifter, tidningar och modemagasin men sällan i vetenskapliga 
tidskrifter eftersom ämnet inte ansågs ha en stor inverkan på den vetenskapliga världen. 

Tiden förändrades för mode som ett vetenskapsämne. Modets inverkan på människor samt 
dess inflytande på kultur och sociala livet godtogs och mode som forskningsämne började 
accepteras mer flyktigt. 
 
 
2.2 Modevetenskap idag 

Modevärlden förändras konstant och denna förändring har bidragit med en större acceptans av 
mode som ett berättigat forskningsämne. Forskning av mode bedrivs i olika skepnader. Mode 
i dagens vetenskapliga värld kan studeras som ett psykologiskt fenomen eller som ett 
sociologiskt verk. 

Det förekommer fortfarande i hög grad betvivlande om mode kan klassificeras som 
vetenskap eller ej av den orsaken att många forskare anser att mode saknar de kriterierna som 
vetenskap innehar för att kunna betraktas som sådan. Många studier kring mode saknar 
gedigen empiri och teori. För att forskningen och vetenskapen kring mode ska godkännas 
skall det finnas en mer kulturell infallsvinkel, en historisk aspekt och bevis för ett ökande 
intresse i kvalitativ forskning (Tseëlon, 2001). 
 
 
2.3 Forskningsfråga 

Denna studie verkar om att finna och ta reda på om mode kan klassas som vetenskap samt om 
det finns relevanta teorier som stödjer detta.  
 
 
2.4 Syfte & Frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att finna teorier och föra en diskussion kring hur mode 
klassas som vetenskap idag. Med hjälp av bearbetade teorier samt intervjuer, observationer 
och systematiska analyser via den källkritiska empirin ska det även påvisas om mode är 
vetenskap eller ej. Syftet med detta examensarbete är även att kunna etablera modevetenskap 
på vetenskaplig nivå och att ämnet skall kunna studeras mer på akademisk nivå. Ett 
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godkännande av ämnet vill skapas för vetenskapens värld. Modevetenskap är ett ämne som 
den vetenskapliga världen ej vill erkänna ännu och med hjälp av en omfattande teori skall 
undersökningsledarna även finna varför modevetenskapen ej anses vara vetenskaplig.  

Ifall utfallet skulle påvisa att undersökningsledarna inte anser att mode är vetenskapligt 
kommer detta givetvis att redovisas. Men med stöd av teori och undersökningar som kommer 
att redovisas samt med hjälp av samarbetspartner, vill undersökningsledarna påvisa hur mode 
idag har blivit en värdefull aspekt att forska kring. Målgruppen för detta arbete är till alla som 
finner intresse för mode eller för de vetenskapliga frågorna. Ämnesområdet i sig gynnar även 
innovationsprogrammet, då undersökningsledarna anser sig vara ett gott föredöme när det 
gäller val av ämne, då dessa anser sig har varit innovativa. Att skriva om ett område där det 
inte skett mycket forskning, kan vara en stor risk men förhoppningsvis blir risken värd mödan 
och besväret då slutlinjen blir uppnådd med detta examensarbete..  
 
Den huvudsakliga frågeställningen lyder: 
 

� Kan mode klassas som vetenskap idag? 
 
 
2.5 Begreppsdefinitioner 

Det finns tre olika grupper som intresserar sig för olika aspekter av vetenskapen. Dessa tre 
grupper är naturvetenskap, humanvetenskap och samhällsvetenskap (Christensen, 2004). Med 
vetenskap menas med att man skall vara objektiv och ej ha förutfattade meningar, den bygger 
på fakta och teorier som skall vara sanningsenliga. Därför är det viktigt att vara självkritisk 
och kontrollera primärkällan. (Chalmers, 2004). 
Med reliabilitet menar man innehållets trovärdighet (Holme & Solvang, 1997), och validitet 

är enligt Holme och Solvang innehållets värde (1997). 
Mode är ett komplext begrepp att förklara då det idag har flera olika betydelser. Det är inte 
enbart fråga om kläder utan begreppet har ändrats genom tiderna, för att anpassas till de 
sociala vanor och klädvanor av människor i olika sociala strukturer. (Kawamura, 2004). Vissa 
påstår att mode har en kulturell och symbolisk metod av kommunikation. Att genom kläder 
symboliseras ålder, status, valmöjlighet, kön och historia. (Banner, 1982). Enligt Kawamura  
(2004) är mode mer än kläder och stilar idag, det är ett fenomen och har blivit ett koncept 
idag.  
Fashionology är ett begrepp som brukar forskningen om mode ur ett sociologiskt perspektiv 
(Kawamura, 2004). 
Innovation har sitt ursprung inom latin och innebär att åstadkomma nytt. En innovation är 
innovationsprocessens resultat emellertid behöver inte begreppet innebära ett föremål som är 
påtaglig utan kan vara en tjänst eller ett nytt tillvägagångssätt till att hantera situationer (Tidd, 
Bessant & Pavitt, 2001).   
Modevetenskap granskar kritiskt rollen mode har i utvecklingen inom samhället (Bilaga 3).  
Att vara fashionabel handlar om att framhäva sin elegans och lyx (Kawamura, 2004).  
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2.6 Avgränsning 

Mode är ett genomgripande ämne där forskningen främst bedrivs ur psykologisk synvinkel, 
där man fördjupar sig i det kognitiva perspektivet ur mode och dess inverkan på människans 
mentalitet. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv studeras de sociala aspekterna som mode 
innehar på en hel population eller en grupp individer. Traditionellt studeras mode ur ett 
historiskt perspektiv där insikter och kunskaper kring klädmodets tillkomst och historia 
granskas och rapporteras. 

I detta examensarbete har studerandet av mode avgränsats till en vetenskaplig synvinkel 
där mode ska studeras som en vetenskap och som ett lämpligt forskningsområde samt att 
utforska modevetenskap på en akademisk nivå. Med hjälp av en intervju och observationer 
samt källkritisk granskning ska det kunna fastställas i detta arbete om mode kan klassas som 
vetenskap eller ej. 
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3 Metod 
 
3.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

 
• Vetenskaplig och övrig upplysning i artiklar, litteratur samt uppsatser. 
• Fri intervju metodik genomförd på Centre of Fashion Studies. 
• Observation på akademisk miljö. 
• Systematisk analys dvs. den källkritiska empirin 
• Dokumentation av examensarbetets tillvägagångssätt i bloggen (Bilaga 1). 

 
 
3.2 Den fria intervjumetodiken 

Med hjälp av den fria intervjumetodiken som empiri kommer examensarbetets syfte samt 
frågeställning besvaras lämpligast via en intervju. Under denna intervju skall frågor kring 
mode som vetenskap att ställas och bemötas. En intervju är en metodik vars principer och 
funktioner kommer att ge svar på studiens syfte. Med den fria intervjumetodiken uppstår en 
mer personlig samt sanningsenlig sida av modevetenskap samt mode som forskningsämne då 
intervjupersonen blir bemött direkt. Personliga möten skapar en komfortabel miljö för 
respondenten och för intervjuledarna eftersom en mer ledig inställning tas an samt en mer 
personlig genmälande. Intervjumetodiken ger även möjligheten till att observera miljön på 
Centre of Fashion Studies. Detta kommer att bidra till att skapa en bild av hur arbetsplasterna 
på institutet är formade och ger även en bild av hur den akademiska miljön framhävs. 
 
 
3.2.1 Deltagare 

Respondenten för denna intervju var en professor inom modevetenskap på Centre of Fashion 
Studies i Stockholms Universitet. Respondenten valdes för en intervju på grund av den 
kunskapen kring modevetenskap som personen innehar samt även för den positionen som 
denne har på institutet och valdes för att tillgodose studiens syfte. 
 

 

3.2.2 Material 

För denna studie valdes den fria intervjumetodiken vid undersökningsledarnas intervju med 
den ansvarige på Centre of Fashion Studies för att ta hänsyn till studiens syfte. Ekholm och 
Fransson (2005) menar att det finns en helhetsbild av vilka frågor som skall ställas vid en fri 
intervju. Man skall veta vilka frågeområden man skall finna svar på, men respondenten 
kommer att ha ansenligt utrymme att styra svaren individuellt (Ekholm & Fransson, 2005). 
Dock menar Ekholm och Fransson (2005) att under denna metodik framkommer subjektiva 
åsikter och värderingar, som enligt Ekholm och Fransson (2005) är viktiga informationer som 
måste tolkas. En fördel med att utföra den fria intervjun är att det finns möjligheter att 
fortsätta ställa frågor tills ett tydligt och klart svar erhålls, som kan saknas vid utförandet av 
en enkätundersökning (Ekholm & Fransson 2005). Enligt Ekholm och Fransson (2005) är det 
enormt viktigt att vara en aktiv granskare under intervjun för att nå fram de rätta svaren samt 
för att inte omtolka de senare på egen hand. Att vara kritisk gäller att man ställer förnyade 
frågor helst från en annan synvinkel för att nå fram svaren till frågorna och detta i sig kan 
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fullgöra att man får ta del av information som är oväntad (Ekholm & Fransson, 2005). 
Undersökningsledarna kommer att använda indirekta frågor vid intervjun, dvs. ledande frågor. 
Ekholm och Fransson (2005) menar att via olika metoder försöker nå svar utan att 
intervjuledarna direkt uppmanar respondenten att göra så. Detta minimerar risken att 
respondenten låser sig vid en direkt fråga, utan kan formulera sitt svar fritt (Ekholm & 
Fransson, 2005). Enligt Ekholm och Fransson (2005) finns det kriterier för hur en god 
intervjuteknik skall uppnås. En god intervju börjar med att diskutera problemanalys där det 
skall begrundas varför intervjun skall ske rum, vad resultatet skall användas till och vilka 
frågor intervjun ska ge svar på (Ekholm& Fransson, 2005) Andra delen är att finna de 
frågeområden som är viktigast och se till att man avgränsar intervjun till det väsentliga. Det 
skall finnas en arbetsplan och detaljdisposition, som är en mall för hur intervju upplägget skall 
se ut (Ekholm & Fransson, 2005). Ekholm och Fransson (2005) påpekar att 
undersökningsledarna skall vara självkritiska till intervjuplanen och betonar även att i slutet 
av intervjun skall göra en sammanfattning av det som har framförts för att se till att en korrekt 
tolkning av svaren sker på rätt sätt och att väsentligheter inte bortglömt. Ekholm och Fransson 
(2005) ger styrka till att man skall banda samtalet för att inte få en missvisande bild av 
intervjun. 

Wedin och Sandell (2004) talar om att en intervju är till sin grundläggande natur 
ostrukturerad, ostandardiserad, direkt/omaskerad och introspektiv. Ostrukturerad är den därför 
att den utformas efterhand som den pågår och allteftersom den utvecklar sig (Wedin & 
Sandell, 2004). En skicklig intervjuarledare är flexibel nog att låta sig ledas av intervjun utan 
att för den skull ge avkall på sina egna syften med den (Wedin & Sandell, 2004). Wedin och 
Sandell (2004) menar att en intervju är ostandardiserad därför att varken frågeformuleringar 
och svarsutvärderingar följer några uppgjorda mallar. Intervjun utvecklas olika för olika 
intervjupersoner. Intervjuarledaren utformar sin intervju så att den passar varje individuell 
intervjuperson och intervjuledaren spelar mer eller mindre med öppna kort i form av direkta 
frågor (Wedin & Sandell, 2004). Introspektiv är intervjun då intervjuarledaren begär och 
förväntar sig av intervjupersonen att denne skall kunna se in i sig själv och sanningsenligt 
redogöra för sina iakttagelser (Wedin & Sandell, 2004). Wedin och Sandell (2004) menar att 
den egentliga datainsamlaren, det vill säga den som gör de grundläggande observationerna, är 
då intervjupersonen själv och intervjuledaren blir enbart en person som i förtroende registrerar 
dessa iakttagelser. En intervjuledarens roll är inte enbart att registrera menar Wedin och 
Sandell (2004). En nästan viktigare roll är att med frågor leda intervjupersonen att göra så 
sanna iakttagelser som möjligt av just de förhållanden som intervjuledaren är intresserad av 
(Wedin & Sandell, 2004). 
 
 
3.2.3 Procedur 

Kontakt etablerades med en ansvarig på Centre of Fashion Studies angående en intervju där 
även information kring arbetet framställdes och klargjordes för att skapa en förståelse för 
studiens syfte samt frågeställning. Kontakten skapades via telefonsamtal men övergick sedan 
till e-mail med hänsyn av detta önskemål från kontaktpersonen. Kontaktpersonen hänvisade 
undersökningsledarna sedan till en professor kring ämnet modevetenskap beträffande en 
intervju. Kommunikation med denne etablerades via e-mail där förfrågan om en intervju 
skedde samt beskrevs studiens syfte. Respondenten accepterade förfrågan om en intervju och 
en tid bokades för en intervju som skedde hos dennes kontor på Centre of Fashion Studies i 
Stockholms Universitet. Arbetsplatsen som intervjumiljö valdes för att skapa en trygghet hos 
respondenten. 
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Innan intervjun kunde starta framgick det för respondenten att dennes namn, ålder samt 

annan personlig information kunde förbli anonymt så att ingen utomstående individ skulle 
nyttja möjlighet att koppla samman lämnad uppgift med intervjupersonens identitet och att 
denna intervjus syfte låg enbart i att tillgodose studiens ändamål och skulle inte missbrukas på 
annat förfarande. Därefter tillfrågades om intervjun kunde spelas in på band och dessutom 
förklarades det att denna bandinspelning endast skulle användas som hjälpmedel för 
undersökningsledarna, då detta skulle underlätta databearbetningen. Respondenten valde att 
förbli konfidentiell och att bandinspelning var tillåten. 
 
 
3.3 Observation 

Observation på den akademiska miljön hos Centre of Fashion Studies i Stockholms 
Universitet utfördes i samband med den fria intervjumetodiken. Denna metodik valdes för att 
besvara syftet med detta examensarbete då en observation ger möjligheten att fastlägga om 
modevetenskapens akademiska miljö ger elever den akademiska stimulansen som de är i 
behov av för att kunna bedriva sina studier och utöva sina forskningar. Observation 
metodiken valdes även då undersökningsledarna ansåg att via en observation på 
modevetenskapens akademiska miljö skulle denna metod påvisa om det finns ett berättigat 
intresse för denna disciplin på akademisk nivå.  
 

 
3.4 Granskning 

Syftet med detta arbete är att dels kunna påvisa om modevetenskap är en vetenskaplig 
disciplin eller ej men även att kunna etablera modevetenskap som ett aktningsvärt ämne på 
akademisk nivå samt att modevetenskap skall kunna studeras i högre grad på akademisk nivå 
än vad det gör idag. För att kunna utforska och besvara detta syfte ska det med hjälp av en 
systematisk analys som undersökningsledarna kallar för en empirisk källkritik genomföras en 
studie och en datainsamling av tidigare utbildningar samt kurser inom ämnet mode. Detta för 
att sedan kunna beskriva systematiskt och fastlägga om det existerar ett intresse för 
modevetenskap på akademisk nivå. Via sökningar på Internet och olika databaser efter 
modeutbildningar samt kurser som bildades vissa år skapades en möjlighet att kartlägga hur 
många utbildningar samt kurser som funnits och bildas och via detta skapa en bild över hur 
intresset för mode på akademisk miljö ser ut.  
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4 Metodkritik 
 
Med en vetenskaplig undersökning förekommer betänksamheter. I efterhand kan man påträffa 
förbättringsmöjligheter gällande vald metod (Holme & Solvang, 1997). Därför följer nu en 
kritisk granskning av metoden. 
 
 
4.1 Undersökningsledarnas förförståelse 

Undersökningsledarnas grundläggande värderingar och åsikter kring mode påverkar 
forskningsprocessen i allt från metodval, analys samt val av litteratur. Undersökningsledarna 
är båda engagerade i mode sedan flera år tillbaka, då dessa har vänner som jobbar inom 
modeindustrin och vänner som är hudterapeuter vars kunskaper och erfarenheter har tagits del 
av. Mode är även ett diskussionsmoment undersökningsledare ofta diskuterar sinsemellan. 
Undersökningsledarna är medvetna om denna förståelse och därmed hoppas att objektiviteten 
inte kommer hindras att träda fram i de betydelsefulla elementen i examensarbetet. Läsaren 
uppmanas att vara självkritisk och göra sina egna reflektioner kring detta ämnesområde på 
grund av de underliggande värderingarna som kan finnas hos undersökningsledarna. För att 
skapa reliabilitet i arbetet har flertal källor nyttjats samt påträffas ett brett underlag inom detta 
ämnesområde, modevetenskap (Rossman & Rallis, 2003). 
 
 
4.2 Betänkligheter/tvivel med tillvägagångssättet 

Urvalet ur litteratursökningen är anpassad till undersökningsledarnas forskningsfråga, vilket 
inte ger en helhetsbild, eftersom irrelevant data ej tagits med. Dock har undersökningsledarna 
motsättningar i teorin för att påvisa objektiviteten i examensarbetet. De vetenskapliga 
artiklarna är angivna och sökorden finns med i sammanfattningen. 
 
 
4.2.1 Intervjupåverkan 

Intervjun kan ge en förskönad bild av modevetenskap, så undersökningsledarna har befunnit 
sig ytterst självkritiska och granskat fakta som tillhandåtogs utifrån intervjun (Ekholm & 
Fransson, 2005). Undersökningsledarna var pålästa inom ämnesområdet för att kunna 
genomföra intervjun på bästa möjliga sätt. Emellertid är det essentiellt att påpeka att det 
anträffas risk för påverkan av intervjun via underliggande värderingar. Undersökningsledarna 
använde sig utav intervjutekniken, den fria intervjun men hade ett förberett material, vilket 
granskades flera gånger om för att ta tillvara på möjligheten att integrera på bästa möjliga sätt 
med respondenten. För att undersökningsledarna inte skulle missförstå intervjun, skickades en 
sammanställning till respondenten för ett godkännande för att omtolkningar och 
felbedömningar skall utebli. Ekholm och Fransson (2005) menar att det är viktigt att utföra 
antingen den valmetoden undersökningsledarna gjorde, eller att i slutet av intervjun göra en 
kort sammanfattning av intervjun för att respondenten skall se om undersökningsledarna 
uppfattat informationen på rätt sätt (Ekholm & Fransson, 2005). I samband med intervjun kan 
respondenten förglömt att nämna något påfallande som skulle utgöra en viktig punkt för 
undersökningsledarnas beslutstanke för att inte i efterhand förglömma essentiella detaljer, 
finns en grundläggande dokumentation av intervjun på bloggen samt en transkriberad text av 
intervjun som återfinns i examensarbetet som en bilaga.  
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4.2.2 Observationspåverkan 

Observationen tog en timme att genomföra och detta ger inte ett sammanfattat intryck på 
helheten och därmed finns risk för att inte någon komplett helhetsbild finnes i 
undersökningsledarnas slutsats gällande observationen. Flera observationer behöver utföras 
för att få en fullständig korrekt bild. Dock är detta, ett första intryck och det är de 
sinnebilderna undersökningsledarna har använt sig av.   
 
  
4.3 Reliabilitet och Validitet 

Examensarbetets reliabilitet som enligt Holme och Solvang (1997) förklaras som innehållets 
trovärdighet. Reliabiliteten höjs på grund av intervjun som genomfördes med en professor och 
observationerna på Stockholms Universitet. Reliabiliteten höjs även med den mångfalden av 
teori samt via den tillagda källkritiska empirin. Undersökningsledarna har strävat efter 
objektivitet under arbetets gång men undersökningsledarna vill påpeka att risken finns att 
självständiga värderingar och åsikter kan påträffas i texten, vilket undersökningsledarna 
omedvetet har besuttit aviskt för. Validiteten, det vill säga innehållets värde, är en 
intresseväckande aspekt med tanke på att undersökningsledarnas val av ämnesområde är en 
relativ ny forskning som gör sina ansatser att tillväxa nu. Men eftersom undersökningsledarna 
läser innovationsprogrammet ville dessa vara kreativa och skriva om ett uppseendeväckande 
ämne.  
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5 Teori 

 

5.1 Vetenskapens grupperingar och uppkomst 

Man har enligt den psykologiska vetenskapsteorin, delat in vetenskap i tre grupper 
(Christensen, 2004). Dessa har definierats var och en genom sina forskningsområden och sina 
metoder. Naturvetenskapen intresserar sig för den delen av verkligheten, som inte har skapats 
genom kulturen. Här söker man lagbundna samband som ska kunna möjliggöra prediktioner. 
Detta vetenskapsintresse definieras som tekniskt. Humanvetenskapen handlar om människan 
och hennes kultur. Kulturen förmedlas genom språket, varav huvudintresset inom 
humanvetenskapen är tolkning. Därmed definieras humanvetenskapens kunskapsintresse som 
praktiskt eller hermeneutiskt. Dessa två kunskaper skiljer sig från samhällsvetenskapen som 
handlar om mänskliga kollektiv. Denna vetenskap söker i viss omfattning allmänna 
lagbundenheter, liksom naturvetenskap, men inte utifrån viljan att kunna manipulera det som 
finns i prediktionen. Samhällskunskapens intresse är frigörande, då funktion ska ge en grund 
för den enskilda människans självständiga myndighet och att öva upp förmågan till 
självreflektion och kritik (Christensen, 2004). 

Vetenskap är ett historiskt betingat fenomen (Christensen, 2004). Den vetenskapliga 
filosofin använder historiska belägg som klargör vetenskapens kunskapsteoretiska, 
epistemologiska funktion (Chalmers, 1999). Traditionellt sett har människans syn på 
vetenskaplighet en naturvetenskaplig förebild. Detta gäller särskilt den klassiska fysiken med 
ursprung i Isaac Newtons mekanik. Anledningen är att dessa discipliner rent historiskt var de 
första, vars resultat visade att det var möjligt att generalisera och formulera lagbundna 
samband. Det har varit lockande att utgå från vetenskapliga generaliseringar, av den orsaken 
att de gjorde det möjligt att förklara fenomen som till dess varit oförklarlig, även till synes för 
att kunna göra förutsättningar. Vetenskapsfilosofen Carl G. Hempel ger uttryck åt den 
uppfattningen, att generaliseringar är syftet med all vetenskap (Christensen, 2004). Den 
vetenskapliga forskningen i sina olika förgreningar försöker inte bara beskriva händelser i den 
mänskliga erfarenhetsvärld, utan den försöker även att åskådliggöra regelbundenheter i 
händelsernas flöde och således etablera generella lagbundenheter som kan användas i 
prediktion, beskrivning och förklaring. Föreställningen om att vetenskaplighet ska följa 
naturvetenskapliga ideal och göra det möjligt att förutse fenomen, ligger även till grund för 
common sense-uppfattning av vetenskap och vetenskaplighet (Christensen, 2004). Även om 
människan alltid har utforskat saker och ting, är vetenskap en självständig rationalitetsform 
som bara är drygt tvåhundra år gammal. Fram till Upplysningens tid var vetenskap, normer 
och konst integrerade i ett religiöst eller metafysiskt system. Inte ens renässansens lysande 
begåvning Da Vinci kunde urskilja vetenskap, konst och moral. Upplysningstiden innebar en 
utkristallisering av rationaliteten i tre former; en vetenskaplig, en moralisk-juridisk och en 
estetisk, där ingen av dessa ansvarar inför någon helhet. Detta var en process som varade flera 
århundraden innan den kunde identifieras. Så uppnådde vetenskapen sin status som en 
självständig disciplin, befriad från moraliska, religiösa och estetiska krav (Christensen, 2004). 
Den moderna vetenskapen uppkom i början av 1600 - talet (Chalmers, 1999). 
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5.1.1 Kunskapsintresse 

Vetenskap är ett komplext ämne, och att konkret förklara vad kunskap egentligen är blir svårt. 
Detta med tanke på att det endast finns kriterier och inga direkta svar på vad som är vetenskap 
(Chalmers, 1999). Inom den psykologiska vetenskapsteorin har epistemologin grunden i sitt 
kunskapsintresse som handlar om kunskap och vad man kan skaffa sig kunskap om. Den 
tyske filosofen Immanuel Kant menar att människor inte har direkt tillgång till tingen och 
världen genom kunskap. Kant tvivlade inte på tingens existens eller världen utan ansåg att 
människans uppfattning om den, aldrig är direkt (Christensen, 2004). Här gjorde Kant en 
grundläggande skillnad mellan tingen i sig själva, som de förekommer oberoende av vår 
kunskap, och tingen som de uppfattas. Åtskillnaden mellan varandet och kunskapen betyder 
att människan måste förhålla sig till att sin upplevelse av tingen är beroende av den som 
upplever. Christensen (2004) menar att detta är dylikt det människan upplever i verkliga 
världen, varje dag och hur människan vanligtvis relaterar till saker och andra människor. 
Därmed bortser människan från skillnaden mellan varande och kunskap menar Christensen 
(2004). Enligt den logiska positivismen strävar alla vetenskaper efter att hitta lagbundenheter 
mellan iakttagbara fenomen och den ser ingen avgörande skillnad mellan vetenskaperna, 
varken i logiskt eller metodiskt hänseende Christensen (2004). Därmed föreställde man sig 
möjligheten att samordna alla vetenskaperna i en enhetsvetenskap med naturvetenskapen som 
förebild. Utgångspunkten var en uppgörelse med den rationalistiska grundtanken om att det 
går att uppnå insikter om världens beskaffenhet enbart genom att tänka. Istället hävdas att 
kunskap uppnås genom sinnesintryck (Christensen, 2004). För att en rapport eller ett arbete 
skall klassas som vetenskap måste det finnas kunskapsteorier som är relevanta (Chalmers, 
1999). När man säger att vetenskap bygger på fakta har därmed observationer och experiment 
verkställt den fakta som den bygger på. Det är även viktigt att fördjupa sig i utfallen dessa 
experiment ger för att se vilken betydelse detta utgör för vetenskapen. Det är enligt Ejvergård 
(1996) grundläggande att en vetenskaplig rapport skall vara saklig och balanserad, samt 
ytterst viktigt att den är objektiv. 

Den centrala frågan i ontologi och epistemologi är just frågan om den vetenskapliga 
objektivitet och därmed frågan om kunskap och sanning. Objektivitet menar det antagandet att 
den objektiva redogörelsen återger tingen utan att någon form av förvrängningar, som beror 
på människans speciella sätt att tolka dem. Det kallas för ontologiskt objektivitet som 
beskriver kunskap om världen som den är, oberoende av individens subjektivitet (Christensen, 
2004). Chalmers (1999) påpekar också betydelsefullheten med att vetenskap ska bygga på 
fakta som är objektiv. Vetenskap skall baseras på att det finns ett bevisande underlag till det 
område, man skall kunna se, höra och ta på det. Det skall inte finnas personliga åsikter eller 
ens egna troliga resonemang angående ämnesområdet. Subjektiva åsikter skall skrivas i 
diskussion där man skriver om sina egna tolkningar (Ejvergård, 1996). 
 
 
5.1.2 Tillvägagångssätt för att nå acceptans 

Det är grundläggande att betona att vetenskap inte enbart är fakta utan den är relevant till en 
forskningsfråga. Många vetenskapshistoriker har idag börjat undra om man har ställt fel 
frågeställningar dvs. fel forskningsfrågor (Kuhn, 1979) Man måste jobba sig fram för att 
basera var experimentresultaten vilar på för vetenskap (Chalmers, 1999). Enligt Kuhn (1979) 
har den vetenskapliga utvecklingen blivit en process där man tar tillhanda vetenskap som 
accepteras idag samt att det sker en tillbakablick historiskt, för att få en bild av hur vetenskap 
ansågs vara då och vilka hinder som stod i vägen för den utvecklingen på den tiden. Denna 
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sammansatta rapport blir en vetenskaplig insamling som enligt omvärlden betraktas som 
fakta, teori och lagar (Kuhn, 1979). Med objektivitet menas att man inte skall ha förutfattade  
 
meningar eller åsikter och det man har valt att skriva om. Detta är dock svårt eftersom man 
vanligen tror att man som författare är objektiv (Ejvergård, 1999). Christensen (2004) skriver 
att reduktion handlar om att man avgränsar sig i sitt vetenskapliga ämne. Det innebär att ett 
val utförs för hur man vill betrakta det vetenskapliga ämnesområdet för att sedan bortse från 
andra perspektiv av ämnet i fråga. Vid reduktion anskaffar en forskare sig därmed en 
synvinkel med syftet att avgränsa sitt område. Christensen (2004) beskriver vetenskap som 
forskning inom ett ämnesområde. Eftersom faktiska vetenskaper grundas kring definitionen 
av ett studieobjekt är det nödvändigt för en vetenskaplig disciplin att inledningsvis identifiera 
och avgränsa detta (Christensen, 2004). I och med konstitueringen av vetenskapen i fråga 
identifieras arten av den gällande empirin. Det här sker genom en utgallring av det icke 
acceptabla eller av det som inte faller inom den aktuella vetenskapens ämnesområde. 
Ämnesområdet definierar den aktuella vetenskapens ontologi, vilket betyder läran om det 
varandes väsen. Vetenskapens ontologi är alltså att ämnesområdet definierar vad som ska 
finnas i det utsnitt av världen som man åtar sig att undersöka inom denna konkreta vetenskap 
(Christensen, 2004). Det finns olika metoder för att nå vetenskap, enligt Chalmers (1999). 
Chalmers hävdar att det är grundläggande att nyttja den tillängliga tekniken som finns. Det är 
viktigt att det inte finns brister i ens experiment mätningar eftersom det kan leda till 
missvisande resultat. Vetenskap bygger alltså på fakta och teorier, frågan är hur teorierna 
stöds av fakta och i vilken stor utsträckning de stöds (Chalmers, 1999). Ejvergård (1996) 
menar att man tar hjälp av disposition och metod. Därför är innehållsförteckningen viktigt, för 
på det sättet ser man hur man har valt att disponera sitt arbete. Med saklighet åsyftas främst 
att uppgifterna i ett forskningsarbete skall vara sannlighetsenliga. En kontroll av dessa 
uppgifter måste förekomma då det är viktigt att vara självkritisk. Det är av denna anledning 
viktigt att alltid kontrollera primärkällan. 
 
 
5.1.3 Kuhns syn på vetenskap 

Både Chalmers (1999) och Ejvergård (1996) menar att vetenskap baseras på vetenskapliga 
teorier men Kuhn (1979) försöker att ge en annan bild av vetenskap än de som beskrivs av 
Chalmers och Ejvergård. Kuhns syn på vetenskap har övergått till att vara ett oerhört 
betydelsefullt element i dagens vetenskapssyn. Kuhn (1979) menar att vetenskapen kan ge en 
missvisande bild och att det som står i litteraturen idag inte är helt sanerlighetsenlig. 
Christensen (2004) skriver att Kuhn påpekade att vetenskapen verkar inom paradigm, där 
specifika normer och regler finns som bestämmer vetenskapens konstruktion och 
självuppfattning. Kuhn (1979) framhäver att i stilla perioder stannar vetenskapen inom det 
existerande paradigmet men när vetenskapen ställs inför stora problem som inte går att lösa i 
det existerande paradigmet kan en markant förändring ske både när det gäller teori och metod. 
En sådan vetenskaplig revolution kallade han för paradigmskifte (Kuhn, 1979). Kuhn (1979) 
tillrättavisar att vetenskapen kanske inte har utvecklats genom upptäckter och uppfinningar. 
De vetenskapliga historikerna möter på en problematik där de ställs inför svårigheten att 
kunna urskilja mellan vetenskap ur historiska perspektivet och från teorier som kallats för 
”misstag” eller ”vidskepelse”. Kuhn (1979) återger ett exempel här, där han menar om man 
tittar närmare på den tidiga värmeläran eller Aristoteles dynamik blir dessa 
vetenskapshistoriker mer övertygade om att Kuhns syn stämmer. Teorierna som man trodde 
stämde då, är inte mindre vetenskapliga än vad dagens teorier är. Om man kallar dessa 
omoderna teorier för myter så menar Kuhn (1979) på att dessa myter även kan produceras 
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idag via samma metod och bli accepterade som vetenskap. Kuhn (1979) vill förmedla att 
dessa omoderna teorier inte är helt ovetenskapliga, det finns någon sanning i dem. Men alltför  
 
många övergiver dessa teorier vilket man inte borde göra enligt Kuhn (1979). Om forskare 
anser att vetenskapens uppgift är att komma med förklaringar som alltid kommer att vara 
gällande, innebär det att dessa antingen utesluter de vetenskaper där detta inte omedelbart 
låter sig göra eller att forskare förhåller till vetenskapliga resultat generellt som om de vore 
uttryck för lagbundna samband. Denna uppfattning fungerar därmed som en begränsning för 
vetenskaplighet samt som en källa till feltolkning av vetenskapliga resultat (Christensen, 
2004). Vetenskapshistorikerna har enligt Kuhn (1979) ställt fel frågor. För att utveckla detta 
menar Kuhn (1979) att historikerna gör fel istället för att de skall ta reda på frågor från de 
resultat den gamla vetenskapen givit förklaras de teorierna att de tillhörde den epokens tid. 
Många historiker studerar synvinklar som stödjer deras egna åsikter och det som stämmer bäst 
överens med verkligheten idag istället för att koppla till den moderna vetenskapen. (Kuhn, 
1979). De ontologiska och epistemologiska överväganden som görs handlar bland annat om 
hur vi anser att vetenskapliga resultat uttalar något sant om denna vetenskaps studieobjekt och 
därmed om världen. Christensen (2004) menar att de vetenskapliga resultaten man får kan 
man betrakta ontologiskt eller epistemologiskt. 

Alla vetenskaper i alla de tre grupper, naturvetenskap, humanvetenskap och 
samhällsvetenskap strävar efter att nå samma mål, nämligen att hitta lagbundenheter för 
iakttagbara fenomen. Med denna motivering framhålls att man varken hittar någon avgörande 
logisk eller någon metodisk skillnad mellan vetenskaperna. Därför föreställde man 
möjligheten att samordna alla vetenskaperna med naturvetenskapen som förebild. Tanken 
med detta var att alla de olika vetenskaperna skulle arbeta med samma teoribyggnad, samma 
metoder och samma syn på empiri och resultat (Christensen, 2004). Kuhn (1979) menar att 
kriser har en viktig roll i uppkomsten av vetenskapliga teorier. Vid tillfället då det fungerar 
utvecklar man inte verktygen det är först när de inte är helt försedd med De “rätta verktygen”. 
När de slutar att laga problem eller uträtta sitt ”jobb” anser man att det är dags att utveckla det 
elementet vidare och då utvecklar man nya verktyg (Kuhn, 1979). För att kunna placera mode 
som vetenskap, vilket är nödvändigt för att förhålla sig till såväl teori, metod som empiri, blir 
det första steget därför att dra fram premisserna för vetenskaplighet. Även om vetenskapen 
kan delas in i naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, som i sin tur delas in i 
diverse underdiscipliner, har var och en sina krav på teori, empiri och metod. Det finns en rad 
premisser som tycks gälla för vetenskaplighet generellt (Christensen, 2004). Dock menar 
Kuhn (1979) att man förskönar situationer och kan inte ge en korrekt bild av vetenskap idag. 
Man skall inte omvandla slutsatserna att det är så framtiden ser ut. Kuhn (1979) talar om att 
forskare och vetenskapsmän fortfarande idag lever i stor andel av okunskap och att det som 
dessa anser är vetenskap idag inte är säkerligen vetenskapligt samt att den bilden inte är helt 
och hållet sannighetsenlig. Det kommer framtiden att påvisa om det är så eller ej. Därför är 
det viktigt för forskare och vetenskapsmän att vara objektiva i bedrivelsen av sina arbeten och 
ska inte ge en förskönad bild av mode som utveckling och hur den idag anses vara vetenskap. 
 
 
5.2 Mode 

Nationalencyklopedin (2007) definierar mode som ett uttryck för tidsandan och dess ideal, 
förmedlade genom klädedräkten och skriver att klädmodet förändras ständigt i större eller 
mindre omfattning efter samhällets förändrade värderingar och villkor. Ordet mode kommer 
ursprungligen från latins modus, som innebär stil eller uppträdande på engelska. Fashion 
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kommer även från latin, facio eller factio, vilket betyder att göra eller tillverka (Kawamura, 
2004). The New Oxford English Dictionary on Historical Principles publicerade 1901 att  
 
 
definitionen av mode är processen av att tillverka en rådande vana i kläder och mode. Ordets 
mening har förändrats genom tiderna för att anpassa sig till sociala vanor och klädvanorna av 
människor i olika sociala strukturer (Kawamura, 2004). 

Mode är ett ämne vars komplexitet är invecklat att förklara. Vissa människor talar om att 
mode har en kulturell och symboliskt metod av kommunikation, det vill säga att det är ett 
universellt språk. Genom kläderna en individ bär symboliserar denne sin ålder, status, 
valmöjlighet, kön och historia (Banner, 1982). 

Ordet mode refererar till kläder och olika stilar men mode används även i olika 
sammanhang, som exempelvis beträffande ett teveprogram eller en ny form av sportaktivitet. 
För att förstå ordet mode i en specifik kontext är det grundläggande att förstå skillnaden 
mellan mode och kläder. Den integrerar två betydelser, vilket är mode som ett koncept och 
klädmode som en praktik eller fenomen (Kawamura, 2004). Ordet mode separerar sig från 
andra ord som ofta används som synonymer av mode, exempelvis kläder och tyg. Dessa ord 
refererar till kännbara objekt medan mode inte är ett kännbart objekt. Kawamura (2004) 
skriver i sin forskning att man inte kan använda ordet mode när man avser till kläder för att 
mode inte är ett materiellt objekt utan en symbolisk produkt som inte har en substans. 
Kawamura (2004) förklarar ytterligare att människor associerar mode till kläder men att detta 
inte stämmer då mode har flera sociala betydelser och kläder refererar till tyger och material 
som en person bär. 

Mode är ett fenomen och ett koncept (Kawamura, 2004). När konceptet av mode 
förändrades historiskt så gjorde även fenomenet av mode. Kawamura (2004) menar att 
konceptet inte skulle existera om inte fenomenet gjorde det. Mode under 1400-talet var 
annorlunda än mode under 1800-talet och 1900-talet. Under 1400-talet var modet en 
indikation på social status, monopoliserad av aristokrater medan icke adliga människor inte 
kunde påstå sig tillhöra modevärlden. Under 1800-talet förändrades det sociala livet drastiskt. 
Aristokrater ledde inte modevärlden längre utan den som hade pengarna att tillverka sina egna 
kläder kunde göra det och började långsamt invadera i deras sociala platser (Perrot, 1994, 
Sombart, 1962). Under 1900-talet blev mode mer demokratiserat och alla, oavsett av rank 
eller status, hade rätten att se fashionabel ut. 

Mode kan betraktas ur två synsätt. Det första synsättet är att funktionen av kläder är 
exempelvis att hålla människan skyddad från kyla eller att ge en individ en speciell modestil. 
Det andra perspektivet av mode är att kunna se klädmode som vackra objekt av estetiskt verk 
och ignorera deras funktionella dimension (Miller, 2007). Man kan exempelvis beundra dessa 
underbara verk på museum för historiska kläder. 

Det diskuteras mycket om mode i sociala sammanhang. Lipovetsky (1994) argumenterar 
att mode som ett koncept kom när fenomenet av mode började. Medan kläder är universella är 
inte mode det och tillhör inte i alla tider eller i alla civilisationer då det har en identifierbar 
startpunkt i historia (Lipovetsky, 1994). Mode är ett enastående kännetecken av modern 
historia. Kawamura (2004) säger att mode är länkad till ett visst samhälle och kultur, 
västvärlden. Det finns olika definitioner av mode och mode kan betyda olika företeelser i 
andra samhällen. Vissa påstår att mode är en västvärlds fenomen och menar att mode är en 
europeisk produkt (Kawamura, 2004). Men andra yttrar att mode är universell då mode 
existerar inte enbart i moderna samhällen utan i alla typer av samhällen. Förklaringar av mode 
i västvärlden fokuserar på psykologiska motivationer och sociala syften (Blumer 1969, 
Sproles 1985). Dess psykologiska aspekter är att skapa en positiv självbild. Detta är känt som 
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ett universell psykologiskt aspekt, som gäller alla kulturer men de sociala rollerna som mode 
har är ofta begränsade av definitionen till de samhällen som uppvisar en definierad klass 
struktur (Blumer 1969, Sproles 1985). Bell (1976) såg konceptet av socialklass som 
grundläggande för att förstå mekanismerna av mode och ansåg att mode blev som en form av  
 
klasskillnader i ett relativt öppet klassamhälle. Simmel (1957) såg mode som en process av 
steg där en elitklass ville skilja sig från andra klasser. Genom att klä sig på ett visst sätt, ville 
de undre klasserna identifiera sig med elitklassen genom att kopiera de kläderna den högre 
klassen bar. Blumer (1969) sa att mode är riktad av konsumenternas smak och att det är 
designers uppgift att förutspå detta och läsa den kollektiva massans moderna smak. Davis 
(1985) argumenterar att teoretikers klass teori inte är relevant idag för att även om människor 
klär sig såsom de vill och hur de klär sig kan påvisa vilken klass de tillhör. Detta är inte det 
väsentliga modet kommunicerar. 

Oavsett vilken tidsperiod i modehistoria man talar om är essensen av mode förändring. 
Modets process förklarar mångfald och förändringar av stilar. Polhemus betonade 
associationen av mode med en ideologi av social förändring och en situation där förändring 
var möjlig och eftersökt (1994, 1996). Varför förändras mode? Kawamura (2004) skriver att 
det idag förekommer en vanlig uppfattning om att mode är en produkt av en konspiration som 
är utförd av klädtillverkarna för att individer ska spendera mera pengar och att det är 
designers, affärsmännen och fabrikanterna som tvingar på nya moden för att stimulera 
marknaden och öka handeln. Men Kawamura (2004) håller inte med detta utan hävdar att ett 
modesystem ger stöd åt stilförändringar i mode. Systemet bidrar med hjälpmedel och mode 
fortsätter att förändras kontinuerligt. 
 

 
5.2.1 Mode som en del av konsthistoria 

Det har debatterats i stor omfattning om mode kan betraktas som konst eller ej eftersom konst 
är mode i en social karaktär, har en socialbas och existerar i socialkontext. Men mer än så 
involverar mode en stor summa människor. Som många sociala fenomen, exempelvis konst, 
kan inte mode tolkas utan dess sociala kontext och väldigt få har försökt att se på 
organisationen i vilket mode är producerad i (Kawamura, 2004). 

Kulturen av kläder innehar en ansenlig och grundläggande betydelse för modeforskning 
och dessa studier kräver att man som forskare ska ha färdigheter i historia och konsthistoria 
(Ribeiro, 1998). Stella Mary Newton var den första pionjären som studerade modehistoria 
med hjälp av konsthistoria och var den första vetenskapshistoriken att ge konst sin betydelse i 
historia. Genom studerandet av klädmode under historiens gång anskaffades inte enbart 
kunskaper om hur klänningar konstruerades och såg ut men dessutom hur historien, religionen 
och mytologiska infallsvinklar spelade roll i klädernas innebörd (Ribeiro, 1998). Newton var 
den första historikern som analyserade kläderna i renässansens epok och etablerade år 1965 en 
avdelning på ett universitet där man hade möjlighet att studera modehistoria. Studerandet av 
klädmodet i historiskt perspektiv ger mycket information om hur människor kände för sina 
kläder i olika epoker då färger på kläderna man bär speglar ens känslor (Kawamura, 2004). 
Men kunskapen kring vilka dessa människor var och i vilket sammanhang kläderna bars kan 
inte besvaras. 

Historia och konsthistoria har mycket gemensamt synnerligt om man fokuserar på 
klädmodet då de i båda aspekterna blir ett objekt som dokumenteras och analyseras. Den 
sociala kontexten, metoden av uppsättning, produktion och dess mottagande och rollen som 
skapas visuellt ständigt debatteras (Ribeiro, 1998). Historia och konsthistoria är lika gamla 



  
  

 
 

 20 

 
som civilisationen då människoarten alltid innehaft en fascination av sitt ursprung och världen 
om kring denne. 
Det finns inte en exakt, precist eller ett objektivt experiment av konst och detta är tydligt i en 
sofistisk diskussion, det vill säga tal, föredrag eller predikan om mode och klädsel då det alltid 
finns plats för tydningar. Ribeiro (1998) menar att kläder är tecken, symboler och definitioner  
 
och av denna anledning behöver inte vetenskapen av mode fastna i ett nät gällande teorier på 
bekostandet av att skapa en förståelse för kläder genom sammansatta och överlappade serier 
av värderingar, bedömningar och tolkningar av föremålet, syftet eller målet utan att vara 
självkritiska och fråga vad resultatet i själva verket medfört och se till att teorierna är 
företroendegivande. 

Frågeställningen om mode är konst är väl omdiskuterat och kritiskt granskat och 
slutsatsen kring denna fråga är att både konst och mode är en aspekt av historiska inslag 
(Miller, 2007). Många forskare menar att mode är en visuell kreativ form av konst och andra 
däremot anser att mode är ett kulturellt fenomen och att kläder är estetiska och uttryck för 
idéer, önskan, tro och övertygelse i samhället (Miller, 2007). Det anträffas forskare som påstår 
att mode skapar skulpturer såsom skapelsen av en målning och vissa hyser en åsikt om att 
mode är ett uttryckssätt för allt såsom design, film, bilder och musik. 
 

 
5.3 Fashionology 

Begreppet Fashionology behandlar forskningen om mode. Fashionology är en sociologisk 
utredning av mode och hanterar mode som ett system av institutioner, vilka producerar 
konceptet och fenomenet av mode (Kawamura, 2004). Fashionology är också den sociala 
produktionen av troendet i mode som existerar i människors tankesätt och vilket har börjat 
skapa en substans och liv åt sig själv. Kawamura (2004) menar att fashionology inte handlar 
om att förklara mode med visuella material för att mode inte handlar om kläder och att det 
inte är studien av kläder, vilket då innebär att mode och kläder är olika koncepter som bör 
studeras separat. 

Fashionology avslöjar att myten om att modedesignern är ett geni inte stämmer. Mode är 
inte skapad av en enskild individ utan av alla människor involverade i produktionen av mode 
(Kawamura, 2004). Kawamura (2004) menar exempelvis att en klänning inte blir mode förrän 
den är inköpt och brukas av en stor population och att objektet måste vara målad som mode 
innan den når konsumtion stadiet. 

Kawamura (2004) anser att observation av mode ur olika teoretiska perspektiv skapar en 
bättre förståelse om att mode innebär sociologi. Koncepter av mode är många. Mode kan 
behandlas som en form av social kontroll, en hierarki, en social vana, en social process och 
mer. 

Fashionology integrerar både mikro och makro nivåer av socialteorier, vilka innehar 
interaktiv och strukturell funktion. Detta för att vetenskapen fokuserar på en makro 
sociologisk analys av den sociala organisationen av mode och en mikro interaktiv analys av 
designers och individer som är involverade i produktionen av mode (Kawamura, 2004). Det 
finns många interpretationer av mode och Kawamura (2004) adderar en till, ett så kallad 
institutionell system. Kawamura (2004) talar om att det inte läggs tillräckligt mycket 
uppmärksamhet på den sociala kontexten av institutionell utveckling av mode och det är detta 
som fashionology försöker att utforska. Ett strukturellt perspektiv av mode inkluderar 
produktion, distribution och konsumtion av varor och service (Kawamura, 2004). Mode är ett 
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system av institutioner, organisationer, grupper, producenter, evenemang och praktiker, vilka 
alla bidrar till skapelsen av mode (Kawamura, 2004). 

Modesystem skapar symboliska barriärer mellan vad som är mode och inte mode och 
bestämmer även vad legitimerad estetisk smak är (Kawamura, 2004). Producenter av mode 
bidrar till definitionen av en smak som är representerade som fashionabel klädsel. Efter att 
kläder är tillverkade går de igenom en transformerande process och mekanism av 
modeproduktion och passerar olika institutioner (Kawamura, 2004). Kläder passerar flera  
 
kriterier innan de kan visas för publiken. Modedesigner är involverade i både kläd och 
modeproduktions processer och utan designers skulle inte det existera mode alls skriver 
Kawamura (2004). Men designers är inte ensamma om att producera mode och annonsörer 
och marknadsförare är andra producenter som bidrar till modekulturen. Mode handlar om 
förändring och illusionen av det som är aktuellt. De som tar del av modeproduktionen hjälper 
att skapa ideologin om mode och bestämmer vilka typer av kläder som kan definieras som 
mode och fashionabelt (Kawamura, 2004). 

Spridningsteorier om mode söker att upplysa hur mode sprids genom mellanmänskliga 
kommunikationer och institutionella nätverk och att modefenomenet inte är otydlig eller 
oförutsägbar (Kawamura, 2004). Diffusion är spridningen av mode inom och över sociala 
system och denna process fokuserar på beslutet av hur många människor som kan anta en 
innovation (Kawamura, 2004). Hur snabbt och långt en innovation kan spridas är inverkade 
av flera faktorer. Dessa inkluderar formell kommunikation från massmedia, personlig 
kommunikation mellan nuvarande adopters och potentiella adopters, den övertygande 
influensen av konsumentledare, och den graden en innovation är kommunicerad och 
transformerad från ett socialt system till ett annat (Kawamura, 2004). Kawamura (2004) 
menar att det är designers som driver nya moden på publiken för att stimulera marknaden och 
ekonomin men tillverkarna av kläder är nödvändiga eftersom de arbetar med 
modeproducenter som producerar idén av mode. Diffusionteorier av mode kan fokusera på 
individer, som ger en smallscale analys och på institutioner som är systematiska, largescale 
approach. Detta kan även kopplas till Rogers (1995) teorier om diffusion. Det finns fyra 
element som ingår i diffusion av innovation. Det första elementet är innovation, som 
behandlar en idé som betraktas som nytt hos en individ. Det andra elementet är 
kommunikations kanaler (Rogers, 1995). Om en ny trend inom mode startar kan detta spridas 
genom olika kommunikations kanaler, bland annat via media eller mun till mun metoden. Det 
tredje elementet är tiden. Detta handlar om hur snabbt en trend inom mode kan antas.  Det 
sista och fjärde elementet som Rogers (1995) tar upp är sociala system, det vill säga ett 
interaktivt samarbete mellan nätverk för att uppnå samma mål. 

Modesystemet handlar om modeproduktion och inte klädproduktion. Individer, såsom 
ledare inom mode, och institutioner som hjälper att skapa och sprida mode, som exempelvis 
modetidskrifter, är delaktiga i systemet. Kawamura (2004) menar att när människan separerar 
klädproduktion från modeproduktion så syns skillnaden mellan kläder och mode mer distinkt. 
Mode är producerad som en tro och en ideologi. Människor bär kläder för att de tror att mode 
är åtråvärd. 
 
 
5.3.1 Mode som Forskningsämne 

Forskningen kring mode är ny. Innan mode blev ett legitimt ämne för akademiker och 
forskare, var det ett ämne som ofta diskuterades av filosofer och moralister i första halvan av 
1800-talet och moral kritik och kritiken av mode gick alltid hand i hand (Koening, 1973). I 
tidiga stadier fanns det de som var våldsamt emot mode som vetenskap medan det fanns de 
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som stödde fenomenet. Men intresset för mode som ett forskningsämne väcktes upp till liv när 
modeförändringar ägde rum mer hastigt. Dessa hastiga förändringar skedde när 1800-talets 
industrialisering resulterade i utvecklingen av hjälpmedel för att producera nya moden snabbt 
och billigt (Kawamura, 2004). Den sociala strukturen i västvärlden under 1800-talet och 
1900-talet undergick stora och drastiska förändringar då populationen ökade, produktionen 
gick flitigt, ekonomin utvecklades p.g.a. den ökade divisionen av arbete, teknologin 
förbättrades, handeln expanderade och social mobilitet var möjlig. Utan dessa faktorer skulle  
 
mode bland populationen aldrig ha varit möjlig och modet som fenomen blev mer 
demokratiserad och människors syn på ämnet förändrades (Kawamura, 2004). 

Enligt Roach-Higgins och Eicher (1973) har forskare precis börjat fatta intresse för mode. 
I slutet av 1920 – och 1930-talet kom intresset för mode i publikationer i psykologiska, 
sociala och kulturella aspekter av detta fenomen (Roach-Higgins och Eicher, 1973). I sociala 
och psykologiska sammanhang har intresset för mode förekommit i att studera beteendet hos 
individer och grupper. Herbert Spencer studerade rollen som mode hade i samhället under 
hans tid, år 1876, och ansåg att mode var en del av social evolution. Psykologer 
argumenterade däremot att en instinkt var ansvarig för mode som fenomen. De yttrade även 
att modebeteende är psykologisk i sin natur (Kawamura, 2004). Studerandet av mode sker på 
olika tillvägagångssätt. Studien av mode har varit en del av konsthistoria och har följt dess 
uppkomst till detaljer. Mycket av modets forskning har gjorts i form av hur man tillverkar 
kläder, vilka material man använder och vilka betydelser mode har erhållit i historia 
(Kawamura, 2004). Historiker tittar på kläder och mode över en tidsperiod, där de förklarar 
regelbundenheten samt variationen och tolkar de kulturella innebörderna av kläderna. 
Modeförfattare studerar mode ur en bärare av kläders perspektiv där man kollar specifikt på 
tygerna. Som en del av visuell kultur, studeras mode även via illustrationer, målningar och 
fotografier (Kawamura, 2004). Mode har även studerats ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Många akademiker har studerat mode genom att mäta plagg som visades i olika tidskrifter 
men detta är inte ett konventionellt tillvägagångssätt att studera mode och kläder. En av de 
första kvantitativa studierna av mode utfördes av den amerikanska forskaren Alfred Kroeber 
1919. Han studerade modets process och kretslopp genom att presentera en serie av mätningar 
av modeförändringar över en specifik tidsperiod och tog mätningar från olika modetidskrifter. 
Kroebers forskning påvisade att detaljerna av mode förändrades snabbare än den generella 
modetrenden (Kawamura, 2004). Young anförde att modeförändring var som ett kretslopp 
och oberoende av historiska händelser, ideal eller konstnärliga perioder (Kawamura, 2004). 
De studier som har utförts inom mode under 1900-talet och 2000-talet är empiriska studier, 
vilka utfördes av moderna akademiker och talade synnerligen om mode som imitation i dessa 
studier. Bourdieus (1980) tolkningar av kläder och mode låg inom strukturen av kulturell 
smak och klasskillnader. Mode reflekterar den demokrati där gränserna mellan klasserna har 
blivit mindre (Bourdieu, 1980). Många studier kring mode baserar sig på ett intresse i 
utvecklingen av konsumtion och industriell produktion, social mobilitet, kön och 
klasstrukturer (Palmer, 1997). 

En av de många faktorer till varför mode som forskningsämne ännu inte är omfattande 
beror på att de skrivningarna om mode i massmedia injagar fruktan hos akademiker och 
forskare. Av den orsaken att man tvivlar på legitimationen av ett ämne som inte anses vara 
intelligent. Man fokuserar istället på institutioner av mode och de sociala relationerna mellan 
mode professionella och den sociala skillnaden mellan designers (Kawamura, 2004). 

Mode kan studeras som en personlig konsumtion och identitet men även som produktion 
och distribution. Kawamura (2004) menar att mode är legitimerad att studera som ett 
symboliskt kulturellt objekt och som en manufaktur objekt producerad i och av sociala 
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organisationer. Mode är inte synlig eller påtaglig och använder därför kläder som en 
symbolisk manifestation. 

Kawamura (2004) skriver bland annat att de likheter funna i sociala sammanhang av mode 
gör ämnet lika essentiellt att studera som konst eller klassisk musik. Såsom en konstnär 
bakom en målning anses vara ett geni så anses en modeskapare lika genial och vars kreativitet 
ska uppskattas och inte analyseras för att sedan ersättas. Mode kan även studeras från 
antingen en individs perspektiv, psykologiskt, eller från perspektiven av strukturen och 
funktionen av samhället som en helhet, sociologiskt (Kawamura, 2004). 
 
Den traditionella studien av mode har varit baserad till stor del av gamla konsthistoriska 
metoder av stilanalys. En av de centrala anledningarna till detta är att många av de första 
studier kom från De som jobbade i museum och den basträning de hade var ofta konsthistoria 
(Palmer, 1997). 

Mode är extremt svår att mäta och forska kring om inte analyser är noggrann fastställda. 
En bidragande faktor varför det sällan forskas om mode är att det finns för lite formell träning  
i modehistoria. Mode har alltid slagit för vad Jacqueline Beadoin Ross och Pamela Blackstock 
(1994) kallar slaget för att uppnå erkännande som ett giltigt studieområde. 
 
 
5.3.2 Mode och Innovation 

Modevärlden är en väldigt kreativ industri vars nya innovationer bidrar till nya förändringar 
inom denna värld. Mode är en växande innovation med både estetiska och symbolistiska 
element av produkter och tjänster (Capetta, Cillio & Ponti, 2006). Innovationerna inom mode 
har ännu inte uppnåtts systematiskt och lagt sin grund i forskningen. Dessa forskningar är 
exceptionellt väsentliga och grundläggande för både det estetiska och det symbolistiska 
elementet har övergått till att vara en viktig aspekt i samhället och i industriella sammanhang 
(Capetta et al, 2006). Capetta et al (2006) menar i samma grad som de teknologiska 
innovationerna är grundläggande är även design och modeinnovationerna lika väsentliga. Det 
handlar om att kunna skapa ett värde. 

Den konventionella bilden av mode är att det är ett flyktigt fenomen. Mode har under lång 
tid varit ett ämne för den långvariga forskningen från den sociologiska aspekten men på den 
senaste perioden har mode uppvisat sig vara ett intresseväckande forskningsområde för 
organisationer och management (Capetta et al, 2006). 

Diffusion av innovation är kommunicerad genom särskilda kanaler över tid bland 
medlemmar av ett socialt system (Rogers, 1995). Det finns fyra huvudsakliga element som 
ingår i diffusion av innovation. Det första elementet är innovation, där man talar om en idé, 
praktik eller objekt som uppfattas som nytt av en individ (Rogers, 1995). Rogers (1995) 
menar att en innovation sker då en idé uppfattas som ny för en individ.  

Nytt i en innovation behöver inte endast involvera ny kunskap. En individ kan ha en 
kännedom om en innovation men inte utvecklat en positiv respektive negativ attityd gentemot 
innovationen (Rogers, 1995). En innovation kan etableras i en organisation via kunskap, 
övertygelse eller ett beslut från ledningen.  

För att en innovation skall kunna etableras finns det fem tillvägagångssätt enligt Roger 
(1995). Det första tillvägagångssättet är relativa fördelar. Detta innebär att en innovation 
uppfattas bättre än själva idén. Detta kan mättas i ekonomiska termer men även via social 
prestige, och en bättre bekvämlighet för organisation som gynnar dem. En innovation som har 
fler fördelar har lättare att bli mottagen. Compability är hur en innovation jämförs med 
individens egna värderingar, erfarenheter samt behov (Rogers, 1995). Om man som individ 
känner att man kan relatera innovationen till sig kan denne komma att ta an innovationen. Den 
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tredje fasen av en innovation är hur mycket en innovation kan uppfattas som svår att nyttja 
och förstå. Vissa innovationer har lättare att vinna de flesta medlemmar i sociala systemet. 
Medan andra innovationer är mer komplicerade, vilket leder till att de har svårare att anpassas 
och processen blir slöare. Den fjärde fasen är trialibility, som innebär att en innovation 
experimenteras under en begränsad tid (Rogers, 1995). Man har kommit fram till att nya idéer 
som prövas som tillvägagångssätt blir generellt mer anpassningsbara samt blir 
innovationsprocessen snabbare. Slutligen nås den femte och sista fasen observability, som är  
 
 
resultatet av en innovation som blir synliga. Om individer får ta del av information och 
resultatet kring en innovation är sannolikheten högre att det mottags (Rogers, 1995).  

Det andra elementet som Rogers (1995) tar upp är kommunikations kanaler. Detta handlar 
om att skapa och dela information med varandra för att uppnå en gemensam förståelse för 
innovationen. Detta kan ske genom att en individ kommunicerar en ny idé till en eller flera 
personer då genomgår innovationen flera processer. Dessa processer börjar med en 
innovation. En annan kommunikation som uppstår är att en individ har kunskap om 
innovationen eller en erfarenhet med att använda den. Sedan finns det en individ som saknar 
dessa kunskaper och därigenom skapas en kommunikations kanal mellan invididen som 
innehar kunskapen och individen som saknar den. Rogers (1995) menar att massmedia är den 
mest effektiva kanalen för att informera publiken om innovationens existens och skapar 
därmed en medveten kunskap.  

Det tredje elementet är tidaxeln i innovationsprocess. Det finns tre dimensioner i en 
innovationsprocess (Rogers, 1995). Den första är hur innovationsprocessens beslut mottags, 
det vill säga om den anpassas eller avvisas. Den andra är hur tidigt eller sent en innovation 
blir anpassad av individen. Den tredje dimensionen är hur snabbt en innovation anpassas i 
systemet. Detta kan man mätta genom att analysera hur många medlemmar i ett system 
anpassar innovationen under en viss period (Rogers, 1995).  

Slutligen kommer det fjärde elementet, som enligt Rogers (1995) är sociala system, som 
innebär eget interaktivt samarbete där alla avdelningar är engagerade att lösa det ett problem 
gemensamt för att uppnå ett gemensamt mål. Dessa medlemmar i det sociala systemet kan 
vara såväl individer, informella grupper, organisationer eller subsystem.  

 
 
5.3.3 Modets forskning och dess missnöjen 

Det finns forskare som anser att mode är vetenskap och ett berättigat forskningsämne men det 
finns även de som har en åsikt om att mode inte är ett forskningsämne då de inte accepterar 
mode som ett allvarligt och befogat forskningsämne. Tseëlon (2001) menar att studien av 
mode lider av ett profilproblem och av den anledningen inte passande att studeras på 
akademisk nivå eller som forskningsämne. Evans och Thornton (1989) observerade att 
modeimagen generellt tenderar att bli trivialiserad. 

Modestudier har visat de symptomen som är frekventa hos ämnen som söker en disciplin 
(Welters, 1991). Miller (1998) poängterar i hans studie om materialkultur att det finns många 
fördelar med att kvarstå som ett odisciplinerat forskningsämne och många nackdelar och 
restriktioner införda med att försöka påstå att det är ett kunskapsområde. Tseëlon (2001) 
anger nackdelarna med forskning inom mode och dessa är beslagtagande av naturliga 
vetenskapliga metoder, missbrukande av teori samt metateoretisk förvirring.  

Mode är i stora delar datadrivna och teorifria. De mest empiriska modeforskningar gör en 
beslagtagande av vetenskapliga metoder där man i sina forskningar startar med metodiken och 
sedan arbetar man för att finna en relevant teori (Nagasawa, Hutton och Kaiser, 1991). 
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Modeforskning använder sällan teori för att formulera forskningsfrågor. Man använder istället 
teorin som en adderande del, inte som en integral del till forskningsfrågor (Tseëlon, 2001). 
Hutton yttrade att hela modeforskningen hade väldigt begränsad teori fokus och gjorde lite för 
att bygga vidare på tidigare forskningar (Hutton, 1984). 

Tseëlon (2001) menar att metodiken i modestudier motsäger sig och består inte av en 
tillräcklig empiri. Tseëlon (2001) nämner att modeforskningar som är sociologiska och 
kulturell har en teoretisk bild men att även de brister i sitt empiriska stöd på grund av sina 
teoretiska åsikter. Mode är dock beroende av bevis för illustrations syften. Evans och 
 
Thornton (1989) beskriver att mode som kulturell forskning har lyckats att spärra sig själv 
mot systematisk analys. Då den har satt upp ett framgångsrikt slag mot innebörd eftersom 
förklaringar av mode, som fokuserar på stilhistoria, inte kan belysa vägen där mode genererar 
mening. Mode studeras även genom en artificiell riktning och påvisar sin forskning genom 
bilder, ritningar, videoklipp eller modeller. Tseëlon (2001) säger att de mest empiriska 
forskningar kommer från socialpsykologin eller ur feminism, konsumtion eller kulturell 
synvinkel. 

Modeforskning i sociala sammanhang tenderar att vara beroende av konventionell 
gammaldags socialpsykologiska teorier kombinerade med en handfull av opolitiska och 
oreflekterade mikro sociologiska alternativ (Tseëlon, 2001). Tseëlon (2001) menar att man 
utnyttjar den kognitiva socialpsykologiska teorin rikligast inom mode och hänvisar den som 
den stereotypiska metoden och hävdar att detta är missbruk av teori. Davis och Lennon 
identifierar det som det mest använda perspektivet av modestudier. 

Forskning som följer perception traditionen av kognitiv socialpsykologi bidrar till 
perceptionen av kognitiva strukturer som personlighet och karaktärsdrag som verkliga enheter 
inom människan (Tseëlon, 2001). Sådan forskning skapar en metodisk artefakt genom att 
belägga ett språk istället för att frambringa det. 

För att privilegiera kvalitativ forskning som mer individuell, rikare och närmare till 
essensen av modefenomenet under studie ignorerar man den ideologiska naturen av kultur 
men även den personliga (Tseëlon, 2001). Tseëlon (2001) skriver att studien av klädsel 
handlar om objekt då den måste vara realist istället för positivist med en klar kritik av 
ideologi. För att detta skall ske måste materialkulturen finna en kanal mellan reportage av 
erfarenhet och formalistisk applikation av schema av analys. All forskning skapar egna 
kriterier för att besluta varför vissa saker innehar en betydelse (Miller, 1998). 

 Modeforskning visar element som antyder på en djupare förvirring på en filosofisk nivå 
och de fundamentala antaganden som ligger bakom någon sort av social forskning. Detta 
berör frågor på naturen av realitet, ontologi, och det bästa sättet att studera det, epistemologi, 
men Tseëlon (2001) hävdar att modebegreppet saknar detta. 

Boynton-Arthur (1993) skriver att för en förbättring av mode som forskningsområde ska 
mode ha en mer grundad teoretisk aspekt. Det skall finnas en mer kulturell infallsvinkel, en 
historisk aspekt och bevis för ett ökande intresse i kvalitativ forskning (Tseëlon, 2001). 
Tseëlon (2001) hävdar att de aspekter som modeforskning kan förbättra inte nyttjas och att 
detta beror på att de teoretiska argumenten inte är följda av empiriska illustrationer. 
 
 

5.4 Mode på akademisk nivå 

Modevetenskap är sällan studerat i faktiska akademiska program och när mode studeras så 
studeras det som en delkurs av konsthistoria (Palmer, 1997). I England studeras modehistoria 
på grundnivå som en del av designhistoria utbildningen och i Nordamerika är designhistoria 
inte en del av grundnivå utbildning (Palmer, 1997). Man finner modehistoria i praktiken som 
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en design disciplin som exempelvis arkitektur, grafik design, och modedesign. I USA kan 
man studera studien av kostymer och textiler på New York University. Det erbjuds sex kurser 
som undervisas av samma lärare och Palmer (1997) menar att detta minskar mångfalden av 
åsikter. Denna studieplan har ett stort slutprojekt men ingen formell hypotes. Man kan även 
studera modehistoria i University of Minnesota, University of Alberto, Rhode Island och Ohio 
State University. Men dessa program fokuserar på att lära en vetenskaplig analytisk metodik 
som tenderar att fokusera på kvantitativa analyser utan att ta hänsyn till en bredare kulturell 
struktur (Palmer, 1997). Ett problem med detta är att dessa studier misslyckas med att sätta  
 
sina fynd i kontext, vilket leder till att man undrar vad som ska ske med resultaten. Ur dessa 
ska de appliceras till andra forskningar och hur de kritiskt eller kulturellt informerar 
konstprodukter och förståelsen av deras användning och funktion (Palmer, 1997). Den 
vetenskapliga studien utplånar några nyanser och personliga eller kulturella perspektiv av 
produktion, konsumtion och smak, vilka gör mode till en komplext och fängslande studie. 

Det finns flera möjligheter att studera kostymhistoria i England där man är mer formell. 
The Courtauld History of Dress MA på London Universitet är den mest etablerade kring 
modehistoria på akademisk nivå i England (Palmer, 1997). Detta program är baserat på en 
klassisk konsthistorisk modell. Winchester School of Art i samarbete med The University of 
Southampton erbjuder både en magister- och doktorand examen i kläd och textilhistoria. 
Magister och doktorand examen erbjuds även hos Royal College of Art. Palmer skriver i sin 
forskning, att det är dessa begränsade möjligheter som förvärrar studien av mode. Detta 
hjälper att förklara varför det finns så lite teoretiska och formella forskningar till ett rikt 
kunskapsområde (Palmer, 1997). Men de senaste viktiga akademiska utvecklingar och det 
fortsatta intresset för mode i andra kunskapsområden visar att det är viktigt att traditionella 
modehistoriker applicerar en mer kritisk, teoretisk och analytisk metodik i sin forskning 
(Palmer, 1997). Modehistoriker har ännu inte applicerat teoretiska modeller i sina forskningar. 
Nancy Rexford klassificerar tre områden av mode/kläd akademiker. Connoisseur, vilka hon 
definierar som någon som är koncentrerad av skönhet. Atiquarian, en akademiker som 
accepterar att alla objekt har värde för att varje en av dessa bidrar till en balanserad och 
omfattande förståelse av det förflutna. Och historikern som ser sin grundläggande funktion är 
att tolka det förflutna (Rexford, 1988). 
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6 Empiri 
Under detta avsnitt kommer resultaten av empirin att redovisas. Tre empiriska 

undersökningar har genomförts i detta examensarbete, intervju, observation och granskning. 

Samtliga av dessa undersökningar skall besvara på detta arbetes frågeställning, kan mode 

klassas som vetenskap?  

 
 
Intervju 

Modevetenskap som ett akademiskt ämne startade på Stockholms Universitet höstterminen, 
2006. Vid introduktionen medverkade fyrahundra studenter och idag är tvåhundra studenter 
aktiva inom kursen. Inom modevetenskap har man möjligheten att uppnå kandidat och 
magister examen. Ämnesområdet behandlar de teoretiska delarna i ämnet och inte det 
praktiska. 

Mode är ett samlingsbegrepp som består av flera aspekter än enbart kläder och dess 
teknik. Mode är enligt respondenten själva stilen, konsumtionen, identitetsuttryck, 
kommunikation, historia, nationalism, livsstil samt etnicitet. Det är grundläggande att 
undersöka produktionen, distribution och konsumtion men även det symboliska värdet som 
mode producerar. Respondenten påpekar att det är viktigt att granska dessa fenomen kritiskt, 
till allt som har en koppling till mode.    

Respondenten talar om att mode är en spegel utav de värderingar och attityder som finns i 
samhället för stunden men även att den är med och skapar den samhällsandan som finns i 
samhället. Mode påverkar i stor omfattning politiska strömmingar samt formgivning. 

Modeskapande är en kreativ verksamhet som hänger ihop med samtid. Delar av 
modevärlden har satt sin uppgift att vara samtiden och att uttrycka framtiden. Modets största 
uppgift är att leda denna utveckling. Mode verkar inom en tradition samtidigt som den skapar 
nytt. Det skall vara begripligt, bärbart och intressant. 

Respondenten säger att mode klassas som vetenskap framför allt ur den humanistiska 
vetenskapen och kan där få acceptans. Men respondenten menar att det är ett 
tvärvetenskapligt ämne. På dessa grunder har Centre of Fashion Studies föreläsare ur de alla 
olika disciplinerna, från exempelvis företagsekonomi, sociologi, etologi, antropologi till de 
klassiska humaniora estetiska vetenskapen så som litteratur, konst, musik, film teater och 
filosofi. På detta vis tar kursen modevetenskap in kompetenser från alla håll för att få en 
tvärvetenskaplig bild. 

Mode har traditionellt studerats som konstvetenskap och etologi fast då som dräkthistoria. 
Inom etologi har man fokuserat på bruket av kläderna och ur konstvetenskap har det mest 
varit fokuserat som en estetisk gestaltning, även som ett symbolvärde i t.ex. kungliga ritualer. 
Konstvetenskap har varit mer inriktat på en högre ståndskultur medan etologi har varit mer 
fokuserat på bondekulturen på ett väldigt generellt plan. Detta har med tiden förändrats under 
1900 – talet. Målningar är ett viktigt källmaterial speciellt under 1500- och 1600 – talet då de 
ej finns bevarade har man använt sig av dräkthistorian för att undersöka hur dräkterna såg ut 
på den här tiden och forskat kring detta.  

Mode har teoretiserats sent 1700 – talet av Rousseau och framåt finns det mängder av 
teoretiska modeller som framför allt är utvecklade inom sociologi, där man behandlar hur 
mode sprids samt hur mode samlas upp som handlar om trendforskning. Mode ansluter sig till 
traditionen kultur studier, vilket leder till att man eklektiskt blandar ihop sina teorier men det 
finns ett teoretiskt grund. Detta sker i alla humaniora ämnen men frågan är vad man ser som 
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vetenskap och vilka undersökningar man gör om sina forskningar är kvantifierade. 
Respondenten menar att det utförs sådana undersökningar inom modevetenskap men att  
 
tolkning är en viktig aspekt för Centre of Fashion Studies samt att tolkningen i sig är en 
vetenskaplig tradition.   

Mode har traditionell värderats som meningslöst att forska kring. Detta har förändrats idag 
då man förstår att mode bär mening i många olika plan, värdet har förändrats och detta 
startade vid 1960 – 1970 talet och har varit en process fram till idag. Respondenten tycker det 
legitimt att forska kring mode och på modets alla aspekter eftersom det är en del av 
samhällets utveckling och att mode behöver studeras ur vetenskapliga perspektiv. Tidigare har 
mode studerats men ur andra discipliner i Sverige har forskningen innan fokuserat främst på 
dräkthistoria inom etnologi där man intresserat sig för folkdräkter. Målet för modevetenskap 
är att kunna samla alla dessa discipliner och alla sorters studier så att de alla kan mötas för att 
se vad det kan ge i framtiden så att det kan ge ännu bättre studier samt att modets alla roller 
tydliggörs via detta sätt.  
 
 
Observation 

Observation på modevetenskapens akademiska miljö utfördes i samband med en intervju på 
Centre of Fashion Studies i Stockholms Universitet. Innan undersökningsledarna befann sig 
på Centre of Fashion Studies gick dessa runt och observerade ett skolcafé, där många 
studenter befann sig. Cafét var relativ liten och hade inte tillräckligt med sittplatser för 
studenterna. Utbuden av smörgåsar, dryck och lunch på detta café var många.  

Centre of Fashion studies fann man på åttonde våningen i D – huset på Stockholms 
Universitet. Denna institution var en lång korridor och var liten i sin omfattning. De flesta av 
modevetenskapens lärarkontor fanns i denna korridor.  

Under intervjun observerades respondentens kontor. Kontorets storlek var ej omfattande 
men trots sin ringa storlek uppgav denna känsla av ett mycket väl fungerande arbetsplats där 
respondenten hade tillgång till dator, böcker och mycket mer. I detta kontor kunde man finna 
mycket litteratur kring ämnet mode men även mycket kring konst och historia. Respondentens 
kontor hade två sittplatser där studenter eller andra kan komma för vägledning eller frågor.  
Kontoret hade en utsikt på byggnaden bredvid. 

Under observationen uppmärksammades att det fanns flera plaster för studenter på 
institutionen där studenter har möjlighet att studera samt att kunna umgås. Det fanns även 
möjligheter för studenter med bärbara datorer att koppla sig till internet då trådlösa nätverk 
var tillgänglig. Ett stort bibliotek med ett stort utbud av litteratur fanns även på D – huset.  
  
 
Granskning 

Här nedan presenteras en granskning av modeutbildningar för att se en eventuell ökning eller 
minskning av intresset som återfinns på den akademiska nivån. Undersökningsledarna har 
även granskat mode i allmänhet i olika tidskrifter. Detta utfördes för att se om mode har blivit 
en spridningstrend. Undersökningsledarnas val av denna granskning skedde för att se 
induktioner om mode har omvandlats till en vetenskaplig aspekt. Via denna granskning vill 
undersökningsledarna höja reliabiliteten och validiteten i examensarbetet genom att ha 
granskat dessa tidskrifter och databaser. Undersökningsledarna har valt att granska i 
modefenomenet i tre grupper; den första är ur de populära tidskrifterna, den andra ur 
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vetenskapliga databaser och den tredje perspektivet gjordes ur allmänna sökmotorer som 
Google och Altavista.  
 
 
 
Tabell. 1 
 
Denna granskning utfördes den 11 december 2007. Detta för att få en översikt ur de populära 
tidsskrifterna, för att se hur mode begreppet bidrar i dessa tidskrifter. Flera populära tidskrifter 
valdes för att även undersöka hur stort intresset för mode är i nuläget inom median samt även 
kunna se skillnaden mellan olika tidningar. Resultatet av denna tabell påvisar de totala träffar 
på vardera tidskriftens sökmotor. Tabellen visar att Göteborgs Posten hade flest antal träffar 
och Hallands Posten hade minst antal träffar. 
 
Sökordet för denna granskning var mode. 
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Tabell. 2 
 
Denna granskning utfördes den 11 december 2007. Granskningen utfördes för att påvisa hur 
intresset för modeutbildningar har utvecklats från åren 1990 till 2006. Detta för att även göra 
en jämförelse mellan sökningarna på modeutbildningar per årtal. Resultatet visar att från åren 
1990 till 2006 har en radikal ökning påträffats.  
 
De tre sökorden för denna undersökning var fashion design education.  
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Tabell. 3 
 
Här gjordes en sökning på DAAI databasen, den 10 december 2007. Där det endast 
inkluderades de vetenskapliga artiklarna. Denna granskning utfördes för att utreda om ett 
intresse för modeutbildningar existerar inom den vetenskapliga världen. Detta skedde på 
databasen DAAI, där granskningen visar att ett vetenskapligt intresse för modeutbildningar 
har ökat från åren 1999 till 2004 men sjunkit från åren 2005 till 2007.  
 
De tre sökord för denna granskning var Fashion AND Design AND Education 
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Tabell. 4 
 
Dessa granskningar av olika vetenskapliga databaser genomfördes den 10 december 2007 för 
att få en inblick hur många vetenskapliga träffar som uppkommer på modeutbildningar. 
Databasen JSTOR påvisar större antal träffar än Blackwell Synergy eller EBSCO.  
 
De fem sökorden som användes för dessa granskningar var fashion education, fashion design 

education 
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Tabell. 5  
 
Denna granskning utfördes den 10 december 2007. Detta för att få en insyn på de 
vetenskapliga aspekterna av modeutbildningar. Denna granskning utfördes på databasen 
ABI/INFORM, där en jämförelse mellan åren 1990 och 2007 gällande modeutbildningar 
skedde. Antalet på dessa år redovisas och denna tabell påvisar att antalet träffar från åren 
1990 till 2007 har varierat men en signifikant ökning skedde mellan åren 2004 till 2005. Dock 
skede en minskning från år 2006 till år 2007.  
 
De tre sökorden för denna granskning var fashion design education 
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7 Diskussionen och Analys 
Har utvecklingen från den sedvanliga synen på mode fått en vetenskaplig acceptans? 

Undersökningsledarna använde sig utav flera metoder för att nå sina slutsatser för att få 

objektiva slutsatser i den mån det spankulerar, dock vill undersökningsledarna påpeka 

ytterligare en gång och uppmana läsarna att vara självkritiska till dessa slutsatser 

 

7.1 Definitionen av mode 

Mode är ett präglat ämne som existerar i en symbios med samhället och har en stor påverkan 
på oss människor, vare sig det är på ett medveten eller omedveten utvecklingsläge. 
Disciplinen har idag flera begreppsdefinitioner och har utvecklats till ett mångfaldigt motiv 
där det idag inte enbart handlar om de funktionella elementerna kläderna har. Mode har 
övergått till att vara ett fenomen där många hävdar att det väsentliga inte är kläderna utan 
begreppet i sig, där det talas om att mode är en symbol för bland annat kulturella skillnader, 
klasskillnader eller identitet.  

Mode har idag övergått ett steg längre i sin utveckling då det idag kan studeras som 
modevetenskap på akademisk nivå på Stockholms universitet. Professorn på Centre Of 
Fashion Studies talar om att mode är ett samlingsbegrepp som inkluderar kläder men 
definieras inte av kläder. Respondenten menar att mode är själva stilen, konsumtion, 
identitetsuttryck, kommunikation, historia, nationalism, livsstil samt etnicitet. Mode har även 
enligt respondenten utvecklats i sin begreppsdefinition, som många forskare hävdar idag. 
Begreppet som har förekommit enformigt har erhållit en större omfattning än bara kläder och 
dess teknik. Man skall dock vara kritisk till dessa fenomen som är kopplade till mode som de 
olika mötena mode har mellan konst, popmusik och populärkulturen. Detta styrks även av 
Kawamura (2004) som hävdar att mode inte är kläder och att det är ansenligt att särskilja 
dessa begrepp emellan. Kläder är påtagligt medan mode är en företeelse i sitt koncept. Detta 
anser även undersökningsledarna är korrekt då detta examensarbete påvisar även dessa 
skillnader i sin grundläggande teori.  

Under intervjun framgick det att det är även väsentligt inom mode att granska 
produktionen, distributionen och konsumtionen utav ämnet. Kawamura (2004) påstår att 
mode är ett så kallat institutionellt system där man måste behandla dessa element i och med 
att de alla bidrar till skapelsen av mode. Undersökningsledarna finner att individer inom mode 
och institutioner, som hjälper till att skapa och sprida mode, är alla delaktiga och lika viktiga i 
systemet och dess process.  
 

 
7. 2 Mode som vetenskap 

Vetenskapen är enligt Kuhn (1979) att all utveckling inte är linjär. Omoderna teorier är inte 
helt ovetenskapliga som Kuhn (1979) anser inte skall överges utan de skall byggas vidare på 
för att besvara de rätta frågorna. Under den vetenskapliga utvecklingen har det funnits många 
vetenskaper som i sin tid klassas som den ultimata vetenskapen och detta främst ur 
naturvetenskapen. Alla de vetenskapliga disciplinerna tillhör inte naturvetenskapen och därför 
har det uppkommit två till grupperingar. Dessa tre grupperingar är humanvetenskap, 
naturvetenskap och samhällsvetenskap. Humanvetenskap handlar om människan och dennes 
kultur varav det primära intresset är tolkningen av kulturen. Naturvetenskap intresserar sig 
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däremot om den delen av verkligheten som inte har skapats genom kulturen. Slutligen 
kommer den sista grupperingen, samhällsvetenskap som är en frigörande vetenskap då  
 
funktionen skall ge en grund för den enskilda människans myndighet och att människans skall 
öva upp förmågan till självreflektion samt kritik (Christensen, 2004).  

Enligt professorn på Centre of Fashion Studies i Stockholms Universitet hävdas det att 
mode är tvärvetenskapligt, det vill säga att mode har alla de vetenskapliga grenarna i sin 
beteckning. Detta har undersökningsledarna efterforskat i sitt examensarbete. Enligt 
undersökningsledarnas studie har det påvisats att mode är vetenskapligt i de aspekterna i 
främst ur humanvetenskap och samhällsvetenskap men inte ur naturvetenskap. Mode 
använder sig utav tekniken i naturvetenskapen för att utveckla modeindustrin ännu längre för 
att bemöda sig fullborda sin bild för att nå allt fler andelar på marknaden. Mode studeras ur 
olika kulturella perspektiv, vilket naturvetenskap inte har anlag till. Inom naturvetenskapen 
studerar man verkligheten utan dess kulturella aspekter. Däremot är mode vetenskapligt ur 
humanvetenskapen i egenskap av att en del av mode består av människan och dess kultur. 
Respondenten nämner att man inom modevetenskap studerar de klassiska humaniora 
disciplinerna såsom musik, konst, film, teater och filosofi. På så vis kan mode klassas som till 
exempel vilket annat humaniora kunskapsområde som helst. Samhällsvetenskapen handlar om 
förmågan till självreflektion och kritik samt att kunna tolka de olika inflytandena i samhället. 
Under intervjun samt bearbetad teori påvisas det att mode som en vetenskap kan ingå i 
samhällsvetenskapen då mode även handlar om att lita på den egna tolkningsförmågan säger 
professorn på Centre of Fashion Studies. Mode har betydande inverkningar på samhället och 
många forskningsstudier kring ämnet handlar om att påvisa hur starka influenser mode har i 
samhället.  
 
 

7. 3 Modevetenskap som forskningsämne 

Forskning kring mode är relativ ny. Mode som forskningsämne har inte accepterats av 
forskningsvärlden tidigare då dessa inte betraktat ämnet som en befogad disciplin. Ämnet har 
bedömts att vara svagt och odugligt och därför haft svårigheter att etablera sig som ett 
berättigat forskningsämne. Tseëlon (2001) hävdar att forskningen om mode lider av ett 
profilproblem och är för diffust för att kunna nå en acceptans. Detta styrker även 
respondenten då denne menar att rollerna inom mode måste tydliggöras. Tseëlon (2001) 
menar modeforskningar brister i sina teorier men även i sina empiriska forskningar och 
missbrukar sociologiska teorier. Många forskningar kring mode nyttjar sociologiska teorier 
och benämningar. Detta måste förändras om mode som forskningsämne ska accepteras 
ytterligare. Respondenten på Centre of Fashion Studies talar om att det finns mängder av 
teoretiska modeller inom modeforskning som är utvecklade inom sociologi. Enligt 
respondenten är kritiken om missbrukande av teori inom mode obefogad då mode som många 
humaniora discipliner lånar en mängd olika teorier från olika riktningar, men innehar en 
teorietisk grund. Respondenten anser även att vetenskap och forskning handlar mycket om hur 
den enskilda forskaren tolkar dessa. Undersökningsledarna bedömer att det är väsentligt att 
inneha en grundläggande teoretisk grund i sin forskning för att senare bedriva sin 
forskningsfråga. En teoretisk grund ger en god forskning och ger även goda resultat. Det har 
påvisat via många modeforskningar att denna disciplin behandlas främst ur sociologiska 
perspektiv samt teorimodeller. För att bryta sig loss ur detta anser undersökningsledarna att 
mode bör behandlas och forskas ur flera olika vetenskaper samt perspektiv. Då mode kan 
klassas som vetenskap inom samhällsvetenskapen öppnar detta nya dörrar för mode som 
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forskningsämne då samhällsvetenskapliga teorier särskiljer sig från sociologiska teorier. På så 
vis att samhällsvetenskapliga teorier talar om kollektiva synsätt där man bearbetar  
 
 
problemområden i samband med samhället medan de sociologiska teorierna hanterar 
modeinfluenser på olika grupper och individer.  

Även om en stor omfattning forskning om mode sker främst ur sociologiska aspekter finns 
det modeforskningar som undersöker mode ur psykologiska och kulturella sammanhang. 
Respondenten menar att forska om mode ur alla vetenskapliga aspekter är legitimt eftersom 
mode är en del av samhällets utveckling. Det är en del av att uttrycka sig som person samt en 
del av den mänskliga kommunikationen. Mode befinns på så många olika plan i samhället och 
därför är det väsentligt att kritiskt forska kring detta fenomen. Respondenten yttrar sig om att 
framtiden för modeforskning är att detta ämne ska kunna forskas ur de alla vetenskapliga 
discipliner så att alla ska mötas för att få klarhet i komplexiteten i detta ämnesområde. 
Undersökningsledarna finner att mode kan forskas ur flera olika aspekter och vetenskapliga 
discipliner. Mode är ett ämne som påverkar många delar av samhället, kulturen och 
mentaliteten. Att studera och forska om mode kring sociologiska perspektiv är brukligt men 
mode skall inte begränsas endast till denna vetenskapsgren. Modeforskning kan behandla 
psykologiska, kulturella, ekonomiska eller samhällsnyttiga perspektiv. 

Respondenten uttalar sig om att åsikterna om forskningen kring mode förändras då många 
forskare har börjat förstå att mode bär en mening i många olika plan. Undersökningsledare 
anser att detta stämmer då forskningar om mode ökar i sitt antal. Forskare världen över har 
erhållit en insyn om att mode är ett etablerat forskningsämne därför att såsom många 
forskningar så har mode en påverkan på samhällets utveckling. Mode måste dock fortsätta att 
etablera sig som ett befogat forskningsämne genom att använda en mer grundad teoretisk 
infallsvinkel. Det skall existera en mer omfattande kulturell perspektiv, en historisk aspekt 
och ett ökande intresse för kvalitativ forskning.  
 
 
7. 4 Mode som akademiskt ämne 

Mode som ett akademiskt ämne har påvisats i detta examensarbete att det finns i en obetydligt 
liten omfattning. Detta är för att det finns förbindelser mellan mode som forskningsämne och 
mode på akademisk nivå, det beräknas inte vara ett legitimt forskningsämne och därför inte 
heller helt accepterad i den akademiska sammanslutningen. Enligt Palmer (1997) har mode 
studeras ut det konsthistoriska betraktelsesättet och då som en delkurs på det sättet är det 
berättigat att utforska och studera mode, men inte som ett eget fristående ämne och som en 
vetenskap. Enligt respondenten under intervjun framgick det att även denne hävdade 
universitetets unikhet med modevetenskap som program och som ett eget ämne. Att studera 
ett ämne som modevetenskap där endast de teoretiska aspekterna erhålls, är enastående enligt 
undersökningsledarna eftersom det bara i Sverige finns Stockholms Universitet som kan 
erbjuda detta. Det internationella utbudet är enligt respondenten inte så långt framskridet. Det 
finns dock en resligare bild av modebegreppet, vilket ger ett större utbud i modeämnen på 
akademisk nivå, men då främst ur de praktiska synvinklarna så som design, textil och 
dräkthistoria. Dock finns det i en större mångfald att kombinera det praktiska med det 
teoretiska internationellt och modevetenskap finns att studera som ett separat ämne utan de 
praktiska inslagen. Granskningen framlägger bevis för att intresset för mode har ökat burdust 
de senaste åren i och med att detta intresse finnes, anträffas även en efterfråga inom detta 
ämne. Detta påvisar Tabell. 1 då intresset för mode har ökat ansenligt i de populära 
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tidskrifterna. Att efterfrågan anträffas påvisas i tabell 2 där modeutbildningar har stegrat i 
antal och en utmärkande drastisk ökning de senaste åren, vilket ska stilla denna efterfråga.  
Vetenskap har även visat ett intresse för modeutbildningar på akademisk nivå och detta 
framhävs i tabell 3, 4 och 5. Detta intresse har inte innehaft en rätlinjig progress utan besuttit 
 
en skiftande kurva. En stor skillnad har anmärkts mellan år 2005 till 2006 dock har en små 
skalig nedgång utpräglats år 2007 (Tabell 5). Tabell 3 visar en annan infallsvinkel av de 
vetenskapliga databaserna då det i denna tabell visas en robust ökning 2004 och 2005 men 
likaledes en ansenlig nedgång framtill 2007. 

Undersökningsledarnas syn har påvisat att det existerar ett samband mellan dessa 
skillnader på de vetenskapliga databaserna och utbildningsväsendet. Inom de vetenskapliga 
databaserna skedde en tillväxt i de vetenskapliga artiklarna kring modeutbildningar och detta 
kan kopplas till Tsëelons (2001) tes, där författaren hävdar att det skedde en massproduktion 
av att banbryta mode till en vetenskaplig aspekt. Därför kan det finnas ohållbar empiri i dessa 
studier och detta kan ha bidragit till varför mode inte har artat sig i acceptansen av omvärlden 
främst ur de vetenskapliga disciplinerna för att i många fall saknas det en vetenskaplig grund. 
Undersökningsledarna anser att massproduktionen av de vetenskapliga modeartiklarna gav 
upphov till ett ökat intresse, vilket i sin tur ledde till ett större och bredare utbud av 
modeutbildningar på akademisk nivå. 
 
 
7. 5 Modets akademiska miljö 

Modevetenskap på Centre of Fashion i Stockholms Universitet startades höstterminen 
2006. Undersökningsledarnas syfte med denna observation var att etablera tydligare 
upplysning om hur en ny startad modeutbildnings akademiska miljö ser ut. Under en 
observation, som genomfördes den femte november, på Centre of Fashion Studies 
iakttogs den akademiska miljön för att påvisa om denna miljö ger studenter den 
akademiska stimulansen som de behöver för att bedriva sina studier samt forskningar. 
Observation visar att modevetenskapens akademiska miljö erinrar den akademiska miljön 
som finns på så många andra universitet och högskolor. Centre of Fashion Studies 
uppvisar en miljö där man som student får möjligheten att studera obehindrat med ett 
ofantligt utbud av litteratur på Universitets bibliotek och databaser samt att studenterna 
har tillgång till café och restaurang. Detta bidrar till en större akademisk uppmuntran där 
studenter kan känna sig hemmastadda i denna miljö. Undersökningsledarna observerade 
att lärarexpeditionen samt kontorena var mindre än förväntat då undersökningsledare 
upplevde utrymmet som begränsat och i liten grad mindre än andra universitet och 
högskolor. Denna begränsning av utrymme beror på att alla humaniora institutioner 
befinner sig i samma byggnad, vilket kan leda till Centre of Fashion Studies hämmade 
expedition (Blogg, Bilaga 1).  
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8 Slutsats 
Detta examensarbete har påvisat att det finns fundamentala grunder att påstå att mode är 
vetenskap. Modevetenskap ingår i humanvetenskapen och samhällsvetenskapen dock inte ur 
naturvetenskapen. Med reservation för vissa produkters framställan, det vill säga man 
använder tekniken ur naturvetenskapen. Vissa discipliner inom human- och 
samhällsvetenskap ingår parallellt med naturvetenskapen, modevetenskap är inte en av dessa 
dock ska inte detta förhindra överträdelsen av mode till vetenskap. Undersökningsledarna 
anser att det inte bör finnas hinder för modevetenskapens existens eftersom humaniora ämnen 
som klassisk musik och konst anses vara vetenskapliga.  
Uppmärksamheten för mode ökar konstant och detta leder till ett större intresse hos människor 
att studera detta fenomen på akademisk nivå. Utbudet av modeutbildningar i Sverige är 
oerhört minimal men kan komma att öka i sitt antal på grund av efterfrågan. Modevetenskap 
påträffas enbart än så länge på Stockholms Universitet, detta är enligt undersökningsledarna 
ett steg i rätt riktning till att integrera sig som ett befogat vetenskapligt ämne.  
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Bilaga 1 

Bloggen 
Hänvisning till dess Internetsida: www.thenewfaceoffashion.bloggspot.com 

 
 

Intervju & Observation STHLM  5 december 2007 

Hej alla glada!! Vi kom precis hem från Stockholm och har genomfört intervjun med 
professorn på Stockholms Universitet. Vi hade tid klockan 11, och respondenten var punktlig 
och mötte oss i korridoren utanför hans kontor. Efter att vi hade presenterat oss för varandra 
gick vi in i kontoret. Kontoret var ett normalt ”lärarkontor” med ett stort skrivbord, massor 
med böcker och pärmar i en bokhylla. Det som särskiljde denna professors rum är att han 
hade fotografier på olika gammaldagsa kläddräkter. Respondenten verkade pedant då allt var i 
sin ordning och rummet var väldigt ”fräscht”. 

Vi började med att lära känna varandra och berättade syftet med denna studie och om 
Innovationsprogrammet. Det diskuterades också mycket om mode allmänt, där vi behandlade 
temat varför människor är så intresserade av mode och hur vi fick idén att skriva om detta 
ämnesområde, modevetenskap. Han verkade väldigt fascinerad av vårat val och att vi var så 
insatta och förberedda. Tidsmässigt tog denna ”introduktion” en halv timma tills själva 
intervjun satte igång. 

Innan intervjun sattes igång frågade vi om vi fick spela in intervjun vilket godkändes. 
Där ställde vi våra frågor och respondenten besvarade dem men vid flera tillfällen hamnade vi 
i en diskussion där vi kom in på andra frågor. Då tog vi tillfället och fortsatte diskussionen 
istället för att avsluta den, då vi kom nära dem frågorna och dem utgjorde en viktig del för oss 
eftersom vi hade med dem som intervjufrågor. Det var en väldigt ledig form av intervju då vi 
redan hade bestämt oss för att utföra den fria intervju metodiken. Intervjun blev mer som en 
hel diskussion än en formell intervju. När diskussionsmomentet i en punkt blev avklarat ledde 
vi självklart respondenten in i ett nytt diskussionsmoment. Vi behandlade moment, som T ex 
teori, empiri, vetenskap. Hur mode är en vetenskaplig aspekt, ur vilken gren. Hur det påverkar 
människor och samhället. Samt redogjorde för olika begrepp, T.ex. att kläder och mode är två 
olika fenomen. Vi diskuterade även modevetenskap på akademisk nivå, hur det startade och 
hur dem fortsatta framtidsplanerna ser ut. Hur många studenter dem hade, vad dem får göra i 
sina kurser. Hur dem bedriver vetenskapliga rapporter osv. Vi hade många moment som 
diskuterades, vi nämner inte alla här. De kommer att framgå i examensarbetet då vi ska skriva 
ett manuskript av Intervjun samt kommer detta att benämnas i resultatet. Tidsmässigt tog den 
inspelade intervjun en timme. 

Efter intervjun gjorde vi en reflektion av det som har sagt för att se till att vi inte hade 
missuppfattat något. Samt kom vi överens om att vi kommer att skicka intervjun och resultatet 
till professorn för att få ett godkännande. Detta för att öka reliabiliteten i examensarbetet. 
Vi diskuterade även hur vi tyckte att intervjun hade gått, om vi var nöjda och om professorn 
var nöjd med oss. Professorn påpekade att han gärna ville läsa hela arbetet och bad att vi 
skulle skicka det färdigställda examensarbetet. Respondenten klargjorde också att vi kunde 
Maila och ringa honom när som helst och om vi behövde en till intervju med honom skulle vi 
bara höra av oss. Vi märkte att han var djupt engagerad i ämnesområdet och verkligen tyckte 
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detta var jätte intressant. Respondenten var väldigt social, trevlig och öppen under hela 
intervjun. Tidsmässigt tog denna del en halvtimme. 

Totalt tog HELA intervjun, två timmar att genomföra. 

Observation: Stockholms Universitet är otroligt stor skola och som ger utrymme till en 
mångfald i utbildningsväsendet. Man märkte då man åkte tunnelbanan att det var olika 
stationer, den första var musik institution stationen efter var det tekniska och efter det kom 
slutligen Stockholms universitet. Det var en liten stig och det fanns massor med byggnader på 
varje sida. Man märkte mångfald då dem olika byggnaderna hade olika institutioner. Nog med 
detta, nu ska vi beskriva institutionen vi är intresserade av, modevetenskapliga institutionen. 
Modevetenskap var en byggnad som påminde om Örebros sjukhus enligt Joan. Enligt Sandra 
påminde det om en traditionell skolmiljö, trots även för henne påminde det om ett sjukhus 
detta på grund av dörren som snurrade automatiskt. Sådana som finns på sjukhus eller på 
landvetter i Göteborg. Det var det allra första intrycket som varade i några få sekunder, så fort 
man kom in i byggnaden påminde det som en vanlig akademisk miljö med en kafeteria vid 
ingången. Fanns 9 våningar i denna byggnad och lärarkontoren för modevetenskap befann sig 
på våning 8. Lärarkorridoren var liten och trång med massor med dörrar precis framför 
varandra. Kontoret är beskrivet ovan, så vi hänvisar upp till texten. Tidsmässigt tog 
observationen en timme. 

Allt som allt, blev det tre timmar intryck av Stockholms Universitet. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

• Vilka element ingår i begreppet mode? På vilket sätt, förklara. 
• Ni är de enda i Sverige som har dessa kurser, berätta vilka kurser ni har? Hur många 

studenter läser kurserna? Hur många poäng? Kan man skriva examensarbete i 
modevetenskap? Vilken litteratur 

• När startade utbildningen och hur uppkom idén? 
• Hur påverkas samhället av mode? 
• Vad är vetenskap enligt dig? Finns tre grupper, naturvetenskap (tekniskt), 

humanvetenskap (människan och kultur) och samhällsvetenskap (mänskliga 
kollektiv). Definieras modevetenskap som alla dessa tre grenar, eller bara en? 

• På vilket sätt är mode ett historiskt belägg? 
• Vilka krav finns på att förankra studentarbeten mot kravet på vetenskaplighet? 
• Hur lär ni era elever att vara objektiva och självkritiska?  
• Hur lär ni ut att vetenskapen är sann idag? (Kuhn). 
• Vilka teorier används i kurserna om modevetenskap. På vilket sätt är de 

vetenskapliga? Kopplas dessa teorier till de moderna vetenskaperna? Eller ska den 
bara stämma överens med ens slutsatser.  

• Enligt vår teori, diskuteras mycket mode ur ett kulturellt och symbolistiskt perspektiv. 
Håller du med? På vilket sätt, är det, det? 

• På vilket sätt är mode en del av konsthistoria? 
• Varför tror du att människor är så intresserade av mode? 
• Anser ni att mode har blivit ett legitimt forskningsämne? På vilket sätt har det blivit 

det? Hur såg det ut innan? Vad är skillnaden från förr och idag? 
• Varför finns det så lite forskning kring ämnet idag? 
• Vissa (Kawamura t.ex.) anser att mode bara är legitimerad att studera ur ett 

symbolistiskt kulturellt objekt som är en manufaktur objekt producerad i och av 
sociala organisationer. (Mode är ej synligt eller påtagligt, därför symbolistiskt). 

• Vilka innovationer finns i modevetenskapen? 
• Vilka teorier belägger det faktum att modevetenskap finns? Har det används teori för 

att formulera den forskningsfrågan? (Tseëlon & Kuhn). Eller tvärtom? 
• Ur vilken vetenskaplig gren, tycker du att de främsta empiriska forskningarna kommer 

ifrån? (I vår teori av socialpsykologin). 
• Vilken samhällsnytta utgör modevetenskap? 
• Hur tror du framtiden ser ut inom modevetenskapen? På vilket sätt kommer den att 

utvecklas?  
• Hur ser framtidsplanerna ut i era kurser om modevetenskap?  
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Bilaga 3 

Intervjumanus  
 

                      Här följer ett manus av Intervjun på Stockholms Universitet, institution Studies Of Fashion 
Studies med professorn, 2007-12-05 Tid 11.00–12-00 bandat samtal. Sen en halv timma 
vardera med för- samt efter diskussion.  

 
Joan:      Vi fann en intervju med Louise som också är ansvarig på denna institution på 

svenska dagbladet där hon diskuterade ämnet modevetenskap och nämner att det 
är en relativ ny utbildning, kan du berätta om detta? 

 
Professorn:   Det startade höstterminen, 2006. Så det stämmer, det är väldigt nytt. Det startade 

dels för att Stockholms Universitet ville utöka sitt kursutbud. Dessutom var man 
intresserade av det här fältet sens tidigare. Familjen Persson som äger Hennes & 
Mauritz gav möjligheten till detta i form av en donation för att man skulle kunna 
skapa denna utbildning så det är tack vare de man kunde göra detta via deras 
stiftelse.  

 
Sandra:         Hur många studenter har ni i modevetenskapsutbildningen? 

 
Professorn:  Det är olika antal i de olika nivåerna. Vid introduktionen tog vi emot 400 

studenter i höstas. Vi har kandidat, magister och master inom modevetenskap. 
Idag är det en 200 studenter som är aktiva inom dessa kurser, så det var en del 
som hoppade av.  

 
Sandra:      Våra sökningar angående modevetenskap gav inga resultat utöver Er, så ni är alltså 

de enda som har den möjligheten att man kan studera modevetenskap på 
akademisk nivå? Via våra sökningar fann vi att det fanns mycket inom design 
och textil, varför tror du att det är så? 

 
Professorn:  Vår utbildning skiljer sig både från Beckmans privatskola i Stockholm och 

Borås, då deras utbildningar är designinriktad så det stämmer, vi är de enda som 
har modevetenskap där vi behandlar de teoretiska delarna och inte de praktiska.  

 
Sandra:          Begreppet mode, vad betyder det för er? 

 
Professorn:  Mode är ett samlingsbegrepp som både innehåller kläder men är inte den 

viktigaste aspekten. Mode är även själva stilen, konsumtion, identitetsutryck, 
kommunikation, historia, nationalism, livsstil samt etnicitet osv. Mode är ett 
begrepp som alltså är en större omfattning än bara kläder och dess teknik men 
kläder är inget som vi tar bort ur begreppet, det finns ju självklar också med. 
Man skall kritisk granska dessa fenomen som är kopplade till mode så som 
historia, fotografier, mötet mellan mode och konst, mode och pop musik, 
populärkultur osv. 

 
Sandra:      Detta nämner Kawamura också i Fashionology, hon påstår att mode och kläder 

särskiljer sig. Att mode är mer komplext begrepp än kläder.  
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Joan:         Hon beskriver ju att det är en känsla, att det är något symboliskt. Att kläder är 

något man kan ta på men inte på mode.  
 
Professorn:  Precis, detta stämmer. Pålästa ni är. Vi är ju samma synsätt som Kawamura 

gällande modebegreppet. Det är viktigt att även kolla på produktion, distribution 
och ur konsumtion utav mode. Även det symboliska värdet som det producerar. 
Hur produceras det ett sådant värde samt distribueras och även hur det 
konsumeras?  Detta sätter en annan dimension till studier som rör kläder och 
mode. 

 
Sandra:         Hur tycker du att samhället påverkas av mode idag? 

 
Professorn:   Det påverkar jätte mycket. Vi utgår ju från att mode och samhälle är i en stark 

symbios med varandra. Att mode påverkar samhället och att samhället påverkar 
mode. Att mode är en spegel utav de värderingar och attityder som finns i 
samhället för stunden men också att De är med och skapar den samhällsandan 
som finns i samhället. Mode påverkar även politiska strömmingar, formgivning 
etc. Kan ju ange ett exempel här, vad betyder det när en Palestina sjal dyker upp 
på Catwalken? Vad står det för? Har det tömts på sitt politiska innehåll eller är 
det med en bild av det? Vad finns det för historia utav det här? Vad står det för i 
historisk mening.  

 
Sandra:      Finns olika grupperingar i modevetenskap, human, samhälls och naturvetenskap. I 

vilken kategori klassas mode som? Ur alla perspektiven, eller ur någon särskild? 
 

Professorn:  Framför allt ur den humanistiska vetenskapen. Men vi ser det som ett 
tvärvetenskapligt ämne. Så därför har vi föreläsare ur alla de olika disciplinerna, 
från företagsekonomi, sociologi, etologi, antropologi till de klassiska humaniora 
estetiska vetenskapen så som litteratur, konst, musik, film teater och filosofi. På 
det sättet tar vi in kompetenser från alla håll. Så det är ju även en 
samhällsvetenskaplig aspekt. Vi har också i uppgift att sammanverka med 
branschen så vi har även samarbete med museer som producerar 
modeutställningar, modefotografer, modeillustratörer, formgivare osv.  Jag 
skulle nog säga att mode är tvärvetenskapligt, vi har ju lagt upp kurserna på 
kandidat, magister och forskarutbildning att man måste ha andra kurser också 
inte enbart mode just för att man skall få den stora helheten av mode så som 
kanske journalistik, konstvetenskap.  

 
Sandra:         När studenterna gör en vetenskaplig rapport, vad ska innehålla i den? 

 
Professorn:  De vanliga kraven, att den är strukturerad och kan presentera det med 

självständiga reflektioner. Så som gäller i alla vetenskapliga produktioner. 
 

Sandra:         I de här arbetarna, hur lär ni era studenter att vara självkritiska och objektiva? 
 

Professorn:   Vi lär de att öva upp den förmågan, att de får ett eget ”forskar jag”.  Lita på den 
egna tolkningsförmågan. Objektivitet är inte ett enkelt begrepp inom vetenskap, 
det är mera att göra klart för sig själv och för läsaren vilka utgångspunkter man 
hade. På det sättet är det viktigt med att man teoretisk motiverar sin egen 
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position och gör den tydligt. Det skall bli diskuterbart. Man skall genomföra sin 
undersökning, tolkning eller vad det nu kan vara så systematiskt som möjligt.  

 
Sandra:      Vi har ju läst många vetenskapliga rapporter om modevetenskap där man hävdar 

att teorin inte är hållbar, vad anser du om detta? 
 

Professorn:   Mode har ju teoretiserats sen i alla fall sent 1700 tal av Rousseau och framåt 
finns det mängder av teoretiska modeller som framför allt är utvecklade inom 
sociologi. Hur mode sprids, hur mode plockas upp. Det handlar ju om 
trendforskning hur mode sprids där finns det ju absolut teorier. Vad det gäller 
tolkningsbiten vad mode står för på olika sätt, där ansluter man sig till 
traditionen Culture studies där man lånar mängder av teorier från olika håll och 
kanter. På det sättet kan det var eklektiskt att man blandar ihop sina teorier, men 
man bygger en teoretisk grund. Det görs i alla humaniora ämnen, så den kritiken 
tycker jag inte är befogad.  

 
Sandra:      Vad vi har fått för slutsats av den kritiken i artiklarna vi läst, är att det finns mest 

empirisk teori bakom socialpsykologin.  
 

Professorn:  Mycket handlar om vad man ser som vetenskap och vilka undersökningar man 
gör om det är kvantifierad. Vi gör ju dessa undersökningar också men 
tolkningen är även lika viktigt för oss det är en stark vetenskaps tradition.  

 
Joan:         Mode har studerat ur ett konstvetenskapligt perspektiv. På vilket sätt är mode en 

del av konstvetenskapen? 
 

Professorn:  Mode har traditionellt studerats som konstvetenskap och etologi fast då som 
dräkthistoria. Inom etologi har man fokuserat på bruket av kläderna. Ur 
konstvetenskap har det mest vart fokuserat som en estetisk gestaltning, även 
som symbolvärde i T.ex. kungliga ritualer. Konstvetenskap har varit mer inriktat 
på en högre stånds kultur medan etologi har varit mer fokuserat på 
bondekulturen. På en väldigt generellt plan, detta har med tiden förändrats under 
1900 tal. Ur konstvetenskap är mode en aspekt av modefotografier även som en 
gestaltning, dräkthistoria. Estetisk gestaltning vad det kan stå för och hur man 
kan tolka det på olika sätt. Målningar är ett viktigt källmaterial under speciellt 
1500-1600 talet då de ej finns bevarade då har man använt sig av dräkthistorian 
från målningar till forskningar för att undersöka hur dräkterna såg ut på den här 
tiden.   

 
Sandra:         Varför tror du att människor är så intresserade av mode? 

 
Professorn:   Mode fångar en djup problematik, hur det är att vara människa och att integrera i 

grupper. Å ena sidan vill man tillhöra en grupp och å andra sidan vill man även 
särskilja sig och vara individuell. Det här dilemmat gestaltas av kläder. Man kan 
”tona upp sig” för att stå ut i mängden och för att göra sig synbar men man kan 
även ”tona ner” sig för att bli osynlig.  Detta är en problematik som varje individ 
måste arbeta med, kläder blir kopplade till identitetsfrågor.  
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Joan:             Anser du att det är legitimerat att forska kring mode. På vilket sätt har det blivit 

så och hur har det i sådana fall sett ut innan? Hur kommer det se ut i framtiden? 
 

Professorn:  Självklart är det legitimt att forska kring mode och på modets alla aspekter 
eftersom det är en del av samhällets utveckling. Det är en del av att utrycka sig 
som person, det är en del av en kommunikation. Mode finns på så olika plan i 
samhället och därför måste man kritiskt studera detta fenomen. Detta påverkar 
oss och vi påverkar det. Det behöver studeras ur vetenskapliga perspektiv. 
Tidigare har mode studerats men ur andra discipliner, målet för modevetenskap 
är att kunna samla alla dessa discipliner och alla sorters studier så att alla kan 
mötas. För att se vad det kan ge i framtiden så att det kan ge ännu bättre studier. 
Modets alla roller tydliggörs via detta sätt.  

 
Joan:       Även om man kan forska kring mode, så har vi stött på att det finns för lite 

forskning kring detta. Vad tror du det beror på? Tar inte folk det på allvar? 
 

Professorn:   Det hänger ihop med att mode traditionell värderats som meningslöst. Detta har 
ju förändrats idag då man förstår att mode bär mening i många olika plan. 
Populärkulturella fenomen har tidigare förnedrats så som något som är mindre 
värt. Men värdet har förändrats och det började någon gång vid 60-70 talet, så 
det är en process som har genomgått till idag. Jag har studerat konstvetenskap 
innan, då var man fokuserat på en viss konst från 60-70 talet började man 
studera masskonst, olika ideologiska institutioner, instituella förutsättningar osv.  
Detta är en naturlig del av en breddning från en snäv bild av vad som kan vara 
vetenskap till en bredare syn idag.  

 
Joan:             På vilket sätt är mode innovativt? 

 
Professorn:  Modeskapande är en kreativ verksamhet. Mode hänger ihop med samtid. Delar 

av modevärlden har satt sin uppgift att vara samtiden, att uttrycka framtiden. 
Modets största uppgift är att leda denna utveckling. Mode verkar inom en 
tradition samtidigt som de gör något nytt. Det skall vara begripligt, bärbart och 
intressant.  

 
Joan:             Vad anser du att modevetenskap utgör för samhällsnytta?  

 
Professorn: Det är ett samhällsfenomen, modevetenskap kan granska historien samt 

framtiden. Mode är även ett identitetsutryck för kön, sexualitet, klass, etnicitet. 
Via detta belägga olika typer av fördomar. Att man kan slå hål på vissa myter. 
Mode som fenomen om man tittar på sena 1700-talet så hade kvinnor och män 
likartade kläder med gemensamma ideal. Med franska revolutionen vänder man 
på det gamla styrsättet och allt som hade med kungamakten att göra uppfattades 
som gammalt, förläget, dekadent och feminint. Där blir det uppdelat sens dess 
har bara kvinnor accepterats att ha starka färger medan männen skall vara svart, 
vita. Kvinnor har mjuka material medan männen har mera hårda material. Med 
detta kom mode och där fick den sin stämpling att vara dekadent, inriktat mot 
konsumtion osv. Det här är ett fenomen som man måste sätta i perspektiv för att 
förstå modets roll idag. Samhällsnyttan är att få de kulturella gestaltningarna av 
de kulturella representationerna i perspektiv, att få det begripligt.  
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Sandra:         Hur har studierna utvecklats under åren om mode? 
 

Professorn:  I Sverige har dräkthistoria studerat inom etnologi där man intresserat sig för 
folkdräkter osv. Det har varit en stor del av modeforskningen i Sverige. Men nu 
har forskningen breddats, man har gjort modeforskningar i företagsekonomi, 
sociologi osv. Man har börjat forska om mode som en ständigt pågående 
process. Men att studera mode kulturellt är fortfarande väldigt aktuellt, vi utgår 
också från de studierna, Culture Studies.  

 
Sandra:    Hur tror du att modevetenskap kommer att utvecklas i framtiden inom den 

akademiska världen? 
 
Professorn:   Det kommer att bli ett större utbud i forskarutbildning angående modevetenskap. 

Jag tror att det kommer att spridas runt om till andra universitet eftersom 
efterfrågan kommer att bli hög. Internationellt studeras man Fashion 
Management, hur man bedriver mode. Sverige har ju än så länge haft en 
kulturell approach. Jag tror det kommer att dyka upp många privatskolor som 
behandlar modevetenskap precis som det finns förberedande konstskolor tror jag 
att det kommer att finnas förberedande modeskolor. Beckmans vill tydliggöra 
sin status angående mode och kommer att framhäva mera praktiska aspekter i 
sin utbildning. Så en utveckling är på gång, det är svårt att säga hur framtiden 
ser ut, men det kommer att exploatera och utveckla sig. Mode är ett fenomen 
som kommer att få mer utrymme.  

 
Joan:        Vår samhällsnytta med examensarbetet, är att vi just vill att det skall kunna studeras 

mer på en akademisk nivå. Sverige är inte långt framskridet när man gör en 
jämförelse internationellt gällande modevetenskap, vet du hur det ser ut 
Internationellt? 

 
Professorn:  Det brukar oftast tillhöra något ämne, och är placerat tillsammans med något 

annat. Men att ha en egen självständig enhet är väldigt ovanligt. Att man har det 
på ett universitets nivå och att det är placerat på Humaniora vetenskap, det är 
väldigt unikt.  

 
Sandra:     Märkte ni någon ökning respektive minskning med antal sökande studenter från 

2006, till 2007? Varför tror du att utfallet har blivit så? 
 

Professorn:   Det har blivit en ökning som en fristående kurs dock inte som program. Där har 
det snarare blivit en minskning. Men vi är positiva och tror på en ökning 
framtidsmässigt. Många av studenterna läser till andra ämnen för att senare 
komma tillbaka för att få behörighet att genomföra kandidat eller magister 
examen.  

 
Sandra:         Sätter studenterna sina teoretiska kunskaper, praktiskt. Hur har ni lagt upp det?  

 
Professorn:  Vi är väldigt teori baserade, mycket produktivitet i skriftliga dokument inte 

praktiskt än så länge tyvärr.  
 


