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SAMMANFATTNING 
 
Frågorna är många när det kommer till att förstå uppkomsten av trender i vårt samhälle. 
Trender kan antas påverka individers konsumtionsbeteende samt öppna upp nya marknader 
för företag att etablera sig på. Således borde det finnas ett intresse hos organisationer att på 
något sätt kunna påverka utvecklandet av nya trender. En utgångspunkt är att anta att det finns 
"trendsättare" som avsiktligt är med och bildar trender, men vilka är då dessa trendsättare?  
 
Den centrala forskarfrågan, som uppsatsen ämnar svara på är; Hur uppstår och skapas 
trender? Syftet är att undersöka hur trender uppstår samt om trender skapas på ett medvetet 
sätt. Det kommer att undersökas huruvida det finns en medveten trendproduktion eller om det 
är så att trender uppstår på ett spontant sätt.  
 
Empiriinsamlingen bestod av intervjuer med tre stycken trendanalytiker, som trots sina vitt 
skilda arbeten ändå har den gemensamma nämnaren att de analyserar nya trender. Ytterligare 
en intervju gjordes med en före detta marknadsansvarig på ett magasin, som idag är medlem i 
ett nätverk med tvåhundra trendspanare världen över. För att få en bredare bild av en möjlig 
beskrivning av hur trender uppstår, så besöktes även ett trendseminarium. På detta 
seminarium presenterade tre designers från olika delar av världen sina visioner och idéer om 
vilka trender inom mode som kommer att synas år 2007. En litteraturstudie av filosofisk, 
sociologisk och biologisk litteratur har fått komplettera den empiriska datainsamlingen.  
 
De teorier som användes för att analysera empirin var Pierre Bourdieus teorier om 
produktionsfält, Malcolm Gladwells teorier om den tändande gnistan, Rogers diffusion av 
innovationer samt litteratur inom populationsekologi, där Charles Darwins teori att de mest 
anpassade varelserna överlever fått mest uppmärksamhet.  
 
Analysen och diskussionen visar att uppkomsten och skapandet av trender är ett svårforskat 
område, då det inte exakt går att peka på en specifik process för trendskapande, som är 
applicerbart på trendskapande generellt. Detta eftersom trender uppstår och skapas på ett 
flertal olika sätt, där några sätt emellertid har identifierats och tolkats i denna uppsats.  
 
En aspekt är att trender skapas i ett system av aktörer, där aktörerna på olika sätt bidrar 
till att skapa och sprida trender. I detta system har olika produktionsfält identifierats och 
i dessa fälts skärningspunkter skapas en produktion, som leder fram till nya trender. En 
annan aspekt är att trender uppstår i samhällets subkulturer, där individer som utan syfte 
att skapa en trend, gör något som blir uppmärksammat av andra 
individer/organisationer. En slutlig aspekt är att trender uppstår spontant, med 
förklaringen att det är trender som är anpassade till den rådande tidsandan, som tack 
vare den anpassningsförmågan kan sprida sig snabbt i ett samhälle. 
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ABSTRACT  
 
This paper is dealing with the questions that arise when it comes to understanding the origin 
of trends. The trends that exist in a society can assume to affect the consumption behaviour of 
individuals as well as introduce new markets for business. Hence, there should be of interest 
for organizations to be able to influence the development of new trends. One can therefore 
make the assumption that there are trendsetters that purposely creates new trends, but who are 
these trendsetters?   
 
The research question for this paper is; how do trends arise and how are they created?  
To examine how trends arise and if trends are being created with an intention are the main 
purpose of this study. It will also be examined whether a conscious trend production exists or 
if trends arise in more spontaneous ways.  
 
The data collection consists of interviews with three trend analysts and a shorter interview 
with a former marketer on a magazine. Today, she is a member of a large network consisting 
of two hundred trend scouts world over. Besides this, the data collection also consists of 
personal observations from attending a trend seminar, where three designers presented their 
visions and ideas of which trends in fashion they thought was going to be seen in the year of 
2007. To supplement the empirical data collection, a study of philosophical, sociological and 
biological literature has taken place.   
 
The used theories in the paper is Pierre Bourdieu’s theories regarding fields of production, 
Malcolm Gladwell’s theories in his book “The Tipping Point”, Roger’s diffusion of 
innovations and also Charles Darwin’s theories of the survival of the fittest.   
 
The analysis and discussion shows that trends’ origin and the creation of trends are areas that 
are difficult to research. It is difficult to exactly pinpoint a specific process regarding the 
creation of trends, this, why trends arise and are created in so many different ways. However, 
some of these ways have been identified and interpreted in this paper. 
 
One aspect on this is that trends are created in a system of actors, where all the actors 
contribute to the creation and diffusion of trends. Different fields of production have been 
identified in this system and in their intersections a production is created, which brings new 
trends. Another aspect is that trends emerge in subcultures in the society, where individuals 
who, without the purpose of creating a trend, do something that other individuals or 
organisations notice. A final aspect is that trends emerge spontaneously, with the explanation 
that there are trends that are adjusted to the prevailing spirit of the age, that due to this ability 
to adjust, can spread fast in a society. 
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1. INLEDNING 
1.1 Introduktion 
Någon gång i slutet på 1994 och början på 1995, fick det amerikanska skomärket Hush Puppies 
erfara ett enormt uppsving i försäljningen av den klassiska mockaskon med rågummisula. Fram till 
dess hade märket varit ett bortglömt och avsomnat märke, med en försäljning på 30 000 par om 
året och till återförsäljare som mest bestod av lågpriskedjor på landet och familjeägda butiker i 
småstäder. Företaget Wolverine, som tillverkade Hush Puppies, övervägde att sluta producera 
skon, men då hände plötsligt något märkligt. Två direktörer från företaget fick via en modeskapare 
från New York höra att Hush Puppies hade blivit inne på nedre Manhattans klubbar och barer. I 
East Village och i Soho fanns det secondhandbutiker där skorna såldes och de var hett eftertraktade 
(Gladwell, 2003). 
 
Populariteten växte och bland annat ville en modedesigner vid namn John Bartlett använda skorna 
i sin vårkollektion. Även designern Anna Sui ville ha skorna till en visning. År 1995 sålde 
företaget 450 000 par av de klassiska Hush Puppies och året därpå fyra gånger så många och 
ökningen fortsatte tills skorna åter var ett måste i unga amerikaners garderob. Märket Hush 
Puppies hade plötsligt blivit populärt och trendigt och detta tack vare en handfull ungdomar på 
nedre Manhattan (Gladwell, 2003).  

1.2 Bakgrund 
Hur gick då detta till? Ungdomarna på Manhattan var inte medvetet ute efter att göra reklam 
för Hush Puppies. De bar dem för att ingen annan gjorde det och sedan spreds modeflugan 
vidare genom att två designers såg detta och ville använda skorna i sina klädkollektioner. Att 
skorna blev trendiga skedde av en tillfällighet, då ingen hade intentionen att skapa en trend. 
Det var emellertid det som hände – skorna tog sig över en popularitetsgräns och bröt sig 
igenom till den stora massan. Inom två år fanns de på vartenda köpcentrum i USA (Gladwell, 
2003). 
 
Enligt Gladwell (2003), är det bästa sättet att förstå uppkomsten av modetrender, brottsvågors 
ebb och flod eller för den delen okända böckers förvandling till bästsäljare eller 
ryktesspridning eller andra mystiska förändringar som präglar vardagslivet, att betrakta dem 
som epidemier. Idéer, produkter, budskap och beteenden sprids på samma sätt som virus. 
Uppgången för Hush Puppies är ett exempel på hur epidemier fungerar. Det finns enligt 
författaren till boken ett grundläggande mönster för hur epidemier som exempelvis Hush 
Puppies-trenden sprids och detta går att förklaras med hjälp av tre faktorer (Gladwell, 2003).  
 
Den första faktorn är smittsamhet. I Hush Puppies-fallet var det ingen som satte in en annons 
och berättade för folk att de skulle börja bära Hush Puppies, för att det var inne. Istället 
fungerade ungdomarna som vandrande reklampelare för skorna, då de bar dem på klubbar och 
kaféer och när de promenerade längs med gatorna i New York, och demonstrerade därmed sin 
modemedvetenhet för andra. De smittade dem med Hush Puppies-”virus”.  
 
Den andra faktorn är att små orsaker får stora effekter. Det var inte så många ungdomar på 
Manhattan som bar Hush Puppies till en början, kanske tjugo, femtio eller hundra stycken, 
men trots det blev effekten av det enorm. Deras handling startade en internationell modetrend.  
 
Den tredje faktorn är att förändringar inte sker gradvis, utan i ett enda dramatiskt moment. I 
fallet med Hush Puppies steg populariteten snabbt och försäljningen ökade rekordartat under 
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en kort tidsperiod. Dessa tre faktorer – smittsamhet, att små orsaker får stora effekter och att 
förändringar sker i ett dramatiskt moment är samma principer som kan sägas bestämma hur 
virus sprids mellan människor. Den sista faktorn – det enda dramatiska momentet i en 
epidemi när allt plötsligt förändras – är även kallad för ”den tändande gnistan” (Gladwell, 
2003).  

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Problembakgrund  
Konsumtion är något som funnits länge i samhällen och kulturer världen över, men det är 
främst under 1900-talet som masskonsumtionen börjat fungera som en viktig grundsten i 
samhället (Corrigan, 1997). Individer konsumerar allt ifrån varor, tjänster, upplevelser, 
smaker, lukter och intryck. 
 
Vad styr då vår konsumtion? En faktor kan vara de rådande trender som ideligen dyker upp i 
omgivningen. En utgångspunkt är att trender påverkar efterfrågan genom att de influerar hur 
våra preferenser formas och således påverkar vår konsumtion av varor och tjänster (Baker, 
1987). Det föds ständigt nya trender och medan en del av trenderna inte når en allmän 
acceptans i samhället, så kan andra trender få en enorm genomslagskraft och till och med sätta 
sin prägel på ett helt decennium.  
 
Det går trender i allt ifrån mode och design, kulturer, yrken, livsstilar och mycket mer. Ett 
exempel på en trend som kan ses som rådande för tillfället, är den starka retrotrend som tar sig 
uttryck inom mode och design framför allt. Dock kan den nostalgi som denna trend anspelar 
på även återfinnas inom andra områden. Efter en lång tidsperiod av utländska influenser i 
krogvärlden och inom konsumtion av mat i största allmänhet, har fler börjat efterfråga redig, 
svensk husmanskost när de går ut på krogen (Sardus Chark & Deli, 2005). 
 
Trender öppnar upp nya marknader och gör det möjligt för nya företag att etablera sig och 
hitta sin nisch på marknaden. Nya trender tvingar även redan etablerade företag att utveckla 
sin verksamhet, för att kunna anpassa sig till de rådande förutsättningar och förändringar som 
trenden skapar. Beroende på omständigheter som exempelvis bransch och målgrupp kan en 
trend ha mer eller mindre stort inflytande på företagens verksamhet. En trend som vuxit starkt 
bland ungdomar idag är TV-spelande och således har TV-spelsbranschen fått erfara ett rejält 
uppsving. Spelande i allmänhet har blivit oerhört populärt och då framför allt med Internet 
som medium. Trender inom kortspel som poker har dock fått en stor genomslagskraft även 
utanför Internet, det vill säga att människor träffas och spelar på det traditionella sättet.  
 
Hur kommer det sig då att någonting helt plötsligt blir trendigt? Sker det slumpmässigt och 
spontant eller är nästa stora trend redan förutbestämd? Om det sistnämnda är fallet, vem är det 
då som bestämmer hur nästa rådande trend ska se ut? Att kunna skapa trender, som i bästa fall 
får en stark genomslagskraft, medför en stor makt. Detta då dessa trender kommer att prägla 
samhället och livet för de individer och företag som existerar där. 
 
För att få en bättre förståelse för hur trender skapas, ska då en trend ses som en 
tillverkningsprodukt, vilken som helst? Genom att göra liknelser med industrialismens 
tillverkningsprocesser, kan vi kanske bättre förstå hur trender skapas och produceras idag.  
 
Under industrialismen tillverkades en produkt, som sedan marknadsfördes, såldes och 
levererades till kund. Ord som produktion, marknadsföring, försäljning och leverans är 
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vedertagna begrepp från den tiden, som lever kvar än i dag. I vår tids informationssamhälle 
och kunskapssamhälle har dock innebörden och användandet av dessa begrepp förändrats. 
Många organisationer idag är så kallade kunskapsorganisationer, där företagets samlade 
kompetens används för att sälja diverse lösningar och produkter till kunder. Ett exempel är 
rådgivare och konsultbyråer. De gamla begreppen produktion, marknadsföring, försäljning 
och leverans lever fortfarande kvar, men nu i en omvänd ordning. Konsultbyrån börjar ofta 
med själva marknadsföringen av företaget med målet att övertyga kunden om att en lösning 
på kundens problem kommer att kunna produceras och levereras. De marknadsför och säljer, 
innan de vet vad exakt som kommer att produceras och levereras (Tyrstrup, 2005).  
 
Ovanstående resonemang kring produktion och försäljning kan ligga till grund för att bättre 
förstå uppkomsten och existerandet av trender i samhället. Genom att likna en trend med en 
produkt, som konsumeras av samhällets individer precis som vilken produkt som helst, så kan 
vår förståelse för uppkomsten av trender öka. Samtidigt som en trend i viss mån kan liknas 
vid en produkt, så finns dock skillnader. Den mest framträdande är nog att ordet trend i sig är 
något abstrakt och något som skapas för att det är rätt i tiden. Självklart kan trenden i sig 
sedan kopplas till diverse produkter och tjänster som konsumeras av samhällets individer då 
trenden blivit accepterad. Poängen är dock att när en trend skapas och produceras, så finns 
ingen konkret råvara som vid tillverkningen av en produkt. Råvaran i det här fallet skulle i så 
fall kunna vara tiden och den rådande tidsandan. Produktionsprocessens output blir 
följaktligen den nya trenden. I den mån det nu existerar en produktion av trender, hur fungerar 
då denna produktion? Hur produceras en trend och hur säljs den vidare?  
 
Ett stort inslag i Bourdieus sociologi är hans analyser av sociala fält (Broady, 1988). Sedan 
sjuttiotalet har en mängd undersökningar av sociala fält där makt utövas producerats av 
forskningscentret ”Bourdieus Centre de sociologie européenne”, bland annat en studie av högt 
uppsatta företagsledare, en totalundersökning av samtliga franska biskopar, en kartläggning 
av de parisiska universitetsprofessorernas konkurrensfält, studier av juridikens och politikens 
fält, barnpsykologins fält, serietecknarnas med flera. Två av hans undersökningar har blivit 
översatta till svenska och de är en undersökning av de parisiska modeskaparnas värld samt en 
analys av det fält som utgörs av författare och förläggare, konstnärer och gallerister, 
teaterpublik, pjäsförfattare och kritiker (Broady, 1988).  
 
I sin tolkning av Bourdieu definierar Broady (1988) fält på följande sätt: Ett fält bestäms av 
att där finns människor som är disponerade på ett specifikt sätt, av de specifika investeringar 
som avkrävs nya inträdande, av specifika insatser i spelet, av specifika vinster och framför allt 
att det är något för alla deltagarna gemensamt som står på spel. Således är inte allt fält i 
Bourdieus mening. Om en enskild person utvecklar vissa intressen och hyllar vissa värden har 
därmed inget fält uppstått. Ett fält förutsätter specialister, institutioner, erkända 
värdehierarkier (Broady, 1988).  
 
Broady (1988) menar även att ledmotivet i flera av Bourdieus undersökningar är spelet mellan 
systemen av dispositioner, förkroppsligade i agenterna, och systemen av positioner. Med detta 
menar han att en ”fältstudie” av exempelvis svensk sociologi, skulle kunna handla om att 
konstruera strukturer som definieras av relationer: relationer mellan agenternas dispositioner, 
mellan agenternas positioner inom fältet, mellan universitetsinstitutioner, 
forskningsfinansiärer, tidskrifter et cetera, samt förbindelser med andra fält (politikens, den 
statliga förvaltningens och kulturdebattens fält, amerikanska och kontinentala 
samhällsvetenskapliga fält). Hela väven av sådana relationer utgör den svenska 
samhällsvetenskapens fält (Broady, 1988).  
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Med detta som bakgrund blir det genast intressant att fundera kring huruvida det finns ett fält 
för trendproduktion och vilka olika aktörer som utgör detta produktionsfält. De agenter som i 
ovanstående exempel kring modeskapande ses som aktörer i det fältet är modeskaparna. De 
strider om vad som är god klädsmak. I ett fält över trendproduktion kan då aktörerna sägas 
vara trendskaparna. Så vad strider de då om? Deras strid kan antas handla om att skapa starka 
trender i framtiden eller nästa stora trend. Vilka är då dessa trendskapare som utgör fältet för 
trendproduktion? Då trender är ett fenomen som återkommer inom i stort sett alla områden 
som styrs av konsumtion i någon mån och alla områden som hela tiden utvecklas på ett eller 
annat sätt, till exempel mode, design, populärkultur, matkultur, livsstilar, ledarskapsstilar, 
språk – ja, det går nästan inte att hitta ett område som inte påverkas av trender. Detta innebär 
att det inom alla dessa områden finns företag som är med att utveckla produkter eller att skapa 
idéer och åsikter som kommer att spridas på en marknad i syfte att bli konsumerade av någon 
– och allra helst av många! 
 
Det grundläggande syftet med all ekonomisk verksamhet är att den ska generera ett överskott 
av likvida medel hos ägarna/investerarna (Wonnacott & Wonnacott, 1982). Att lyckas 
producera och skapa något som attraherar många konsumenter och får en stark 
genomslagskraft på marknaden, blir då ett starkt prioriterat mål hos företagen (Porter, 1985). 
På dagens globaliserade och starkt konkurrensbetonade marknad blir det således viktigt att 
hela tiden hålla sig ajour med tidens förändringar och möjligheter, för att kunna erbjuda nya 
produkter (Porter, 1985). Med detta resonemang som grund bör då personer på företag som 
sysslar med produktutveckling och design vara en del i systemet av trendskapare? Detta kan 
diskuteras, då de produkter de designar och producerar oftast skapas, för att tillgodose ett 
existerande behov på marknaden. I produktionsstadiet finns dessutom en relativt god 
lönsamhetsberäkning på produkten och att den sannolikt kommer att säljas. Detta innebär att 
de flesta företag producerar produkter som anpassats till att tillgodose ett i tiden existerande 
begär efter sådana produkter. Ett antagande är då att det finns signaler i samhället som pekar 
på vad kommer att bli trendigt. Således har produktutvecklare, designers med flera redan fått 
influenser någonstans ifrån på vad som kommer att bli trendigt inom kort, vilket gör att de 
börjar skapa produkter och tjänster som passar in på den trenden. De kan alltså sägas bidra till 
att skapa en trend i och med att de kan antas producera i enlighet med vad trendanalytiker och 
omvärldsanalyser siat om framtiden. Frågan kvarstår dock om de kan kallas för trendskapare? 
Det är ju i de flesta fall inte de som väljer vad som kommer att bli en trend – de skapar inte 
själva trenden, bara passande produkter. I vissa fall kan emellertid en produkt eller tjänst vara 
så pass nyskapande och nydanande att den i sig skapar en starkt efterföljande trend, som har 
sitt ursprung i produkten/tjänsten. Bör i detta fall de som skapat produkten eller tjänsten 
kunna kallas för trendskapare?  
 
Nya trender är ibland kopplade till nylanserade produkter och tjänster. Med reklam i media 
skapas en efterfrågan på dessa nya produkter och tjänster (Lindh, 1983). Om de lanseras med 
rätt ”timing” och får tillräckligt stor genomslagskraft bland konsumenterna, kan det vara en 
del av skapandet av en ny trend. Reklambyråer kan välja hur de ska utforma reklam, 
presentera produkter, betona vissa tendenser i samhället, eller haka på något populärt koncept, 
för att kommunicera en produkts/tjänsts rätta budskap till allmänheten eller till specifika 
målgrupper. Reklammakare kan studera vad som händer i samhället, för att hitta rätt koncept 
för att kommunicera ut specifika budskap. Om den rådande tidsandan bestämmer hur 
reklambudskap utformas, ska då reklambyråer ses som en del av trendskapandets fält? 
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I dagens moderna samhälle utstrålar kända människor ibland en så stark image att de upphöjs 
och dyrkas likt gudar. Kändisarnas makt och inflytande över ”vanliga” människor är stark och 
de tycks representera ett slags perfekt ideal av hur vi ska vara för att vara lyckade som 
människor. Detta gäller bland annat utseendemässigt och överallt projiceras bilder på kändisar 
som får människor att vilja kopiera deras stil. De så kallade stilikonerna avlöser varandra på 
modemagasinens framsidor och i dagspress går att läsa om hur du skaffar dig en kropp som 
Angelina Jolie eller en frisyr som Jennifer Aniston. Kändisarna skapar trender och modevågor 
i allt de gör, från vad de äter till hur de klär sig. Således är det inte bara utseendemässigt som 
kändisarna har en inverkan på skapandet av trender. Då många kända människor idag inte 
nöjer sig med att bli placerad i ett fack utan breddar sina karriärer och sjunger, dansar, spelar 
teater, lanserar egen parfym, yogar, skaffar barn, skriver en biografi samt ägnar sig åt 
välgörenhet, så sprids andra mer livsstilsbetonade trender via dagens kändisar. En anledning 
är att kändisar skapar uppmärksamhet och trovärdighet (Lindh, 1983). 
 
Ikoner som Madonna är ett utmärkt exempel på en kändis, som på senare tid skapat flera 
trender i och med sin livsstil. Först uppmärksammades att hennes nya, vältränade kropp var 
ett resultat av seriös yoga-träning, vilket hjälpte till att lyfta fram yoga som en ny, trendig 
träningsform. Sedan har hon även figurerat som ett slags språkrör för religionen kabbalah och 
skapat en kabalah-trend bland andra stjärnor i Hollywood (USAToday, 2004).     
 
En ny trend som presenterades i Aftonbladet den 15 oktober 2005 visar på ett annat område 
där kändisar har inflytande – nämligen att hitta på namn till sina barn. Namnen blir då unika 
och väldigt ovanliga och denna trend har enligt artikeln anammats av vanliga ”svenssons”. I 
enlighet med ovanstående resonemang finns det således rätt så goda bevis på att kändisar är 
en väsentlig del av skapandet av i alla fall vissa trender.  
 
Ett område som har en stor del i spridningen av trender är media. Tidningar, magasin, radio 
och TV hjälper alla till att sprida nyheter om rådande trender samt vad som spås bli nästa 
stora trend alternativt nästa säsongs nyheter. Beroende på område, så finns det en rad olika 
tidningar och magasin, vars journalister söker upp och skriver om nyheter inom just det 
området – mode och populärkultur, träning och hälsa, motorsport och så vidare.  
 
Speciellt påtagligt är det fokus på framtida trender som finns inom mode och design och 
viljan att skriva om och presentera nästa säsongs mode är stor hos modetidningar och 
kvällstidningar. Löpsedlar och framsidor lockar med kändisars stilar, höstens modefärg och de 
senaste trenderna generellt sätt. Modehusens kollektioner presenteras alltid en säsong tidigare 
så vårens mode presenteras på hösten och redan då kan konsumenterna få influenser.  
 
Media är ett stark inflytelserikt organ, som har möjlighet att fånga upp tendenser i tiden och 
makt att välja att presentera vissa saker som trendiga. Ofta får trendanalytiker som till 
exempel Cay Bond tala ut om aktuella trender, som i till exempel Nyhetsmorgon på tv4 (TV4, 
2005). På senare år har det dessutom blivit populärt med magasin i form av tv-program. TV-
program om trender, inredning och design, livsstilsprogram, träning och hälsa har ökat i antal 
(referens). Dessa TV-program kan i sig bidra till att trender skapas i samhället. Exempel på 
detta är Roomservice och Äntligen hemma – en typ av makeover-program för hemmet – som 
kan vara en bidragande faktor till att DIY (engelska; Do It Yourself) blivit väldigt populärt.   
  
Vissa trender i vårt samhälle kan antas ha uppstått på ett spontant och oavsiktligt vis och 
uppkommit som en naturlig följd av något. Men uppkommer alla trender i samhället på ett 
spontant och naturligt sätt? Vad är det då i så fall som gör att trender uppstår spontant?  
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I problembakgrundens inledning belyses att trender kan antas påverka individers 
konsumtionsbeteende samt öppna upp nya marknader för företag att etablera sig på. Med detta 
som bakgrund borde det då finnas ett intresse hos organisationer att på något sätt kunna 
påverka utvecklandet av nya trender. Ett viktigt moment blir då att utgå från att det finns 
"trendsättare" som avsiktligt är med och bildar trender. Vilka är i så fall dessa trendsättare? 
Skapar de trender med en medveten intention och hur ser då denna medvetna produktion ut? 

1.3.2 Frågeställning 
Frågorna är många när det kommer till att förstå uppkomsten av trender i vårt samhälle. De 
kan emellertid sammanfattas i en fråga som blir forskningsfrågan i denna uppsats, nämligen;  
 
Hur uppstår och skapas trender?  

1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur trender uppstår samt om trender skapas på ett medvetet 
sätt. Det kommer att undersökas huruvida det finns en medveten trendproduktion eller om det 
är så att trender uppstår på ett spontant sätt. Detta kommer i uppsatsen att analyseras och 
förklaras med hjälp av olika teorier, vilket leder till en bättre förståelse för uppkomsten och 
existerandet av trender. 

1.5 Metod 
Då syftet är att undersöka hur trender uppstår och sedermera beskriva detta, blir uppsatsen 
deskriptiv (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982). Eftersom det handlar om att skapa en ökad 
förståelse för hur trender uppkommer, kan uppsatsen även sägas ha ett hermeneutiskt syfte 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982). Detta innebär att det som framställs i empirin kommer 
att analyseras genom reflektion över och tolkning av det som blivit beskrivet (Lantz, 1993). 
 
Ett tillvägagångssätt är att studera ett enskilt fall och utifrån resultatet av fallstudien diskutera 
och komma med ett förnuftsbaserat resonemang om det finns ett mönster som kan bli 
applicerbart på andra områden (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982). Fallstudien ska väcka 
frågor som; inom vilka andra områden kan detta gälla, det vill säga sambandet i fallet? 
Vanligtvis kan en regel identifieras – när gäller den? När gäller den inte? Var kan den gälla i 
övrigt?  
 
Om syftet med uppsatsen var att studera hur en specifik trend uppstått genom att studera just 
en särskild trend, till exempel hälso- och fitnesstrenden, så vore fallstudier ett passande 
alternativ. Nu är det emellertid inte det denna uppsats ämnar göra. Visst skulle resultatet av en 
fallstudie av en specifik trend kunna generera information som skulle kunna ligga till grund 
för slutsatser om hur andra trender produceras. Denna metod förkastas emellertid i denna 
uppsats.  
 
Ett möjligt tillvägagångssätt för att ta reda på hur trender uppstår och skapas är genom 
direktobservation. Att på plats på exempelvis en reklambyrå eller hos en designer kunna 
observera och ta del av det dagliga arbetet skulle eventuellt kunna ge en god bild av hur nya 
trender skapas. Denna metod anser jag dock inte vara bäst lämpad som enda metod i denna 
studie, då den riskerar att generera alltför detaljerad information, som kan komma att vara 
onödig för ändamålet med studien. Denna metod kommer emellertid att användas till viss del, 
då ett besök på ett trendseminarium innebär en personlig direktobservation.  
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I problembakgrunden diskuterades att en så kallad trendproduktion skulle kunna analyseras på 
systemnivå, det vill säga det finns ett system av aktörer som alla agerar och interagerar med 
varandra i skapandet av nya trender. För att få en bra bild och förståelse av detta system gäller 
det emellertid att först och främst identifiera de aktörer som utgör systemet ifråga. Dessa 
aktörer kan tänkas vara företag och individer som arbetar med eller har en nära anknytning till 
marknadsföring av nya produkter och tjänster eller som på ett eller annat sätt är delaktiga i att 
föra ut budskap om dessa nyheter till konsumenterna. Till denna grupp aktörer skulle exempel 
industridesigners, reklambyråer, journalister/media, lobbyister, och trendanalytiker kunna 
räknas.  

1.5.1 Intervjuer 
Jag har för denna studie valt att intervjua tre stycken trendanalytiker, som i sina vitt skilda 
arbeten ändå har den gemensamma nämnaren att de analyserar nya trender.  
 
Min första respondent, Louise Klarsten, är VD för ColourHouse AB. Jag stötte på hennes 
namn i en artikel om trender i Dagens Industris helgbilaga. Där beskrevs ColourHouse som 
”ett företag som säljer trender vidare till andra företag”, något som väckte mitt intresse. Av en 
händelse så skulle Louise, som vanligtvis arbetar i Göteborg, komma upp till Stockholm 
veckan därpå och hon ställde väldigt gärna upp på en intervju då. Vi träffades i en hotellfoajé 
och under drygt en timme samtalade vi runt de frågor som var listade på den medhavda 
intervjuguiden (se Bilaga 1).  
 
Därefter intervjuades Joakim Norén, vars krönikor om trender jag läst på Dagens Handels 
hemsida. Då han verkade vara en person som var intresserad av fenomenet trender, så 
kontaktade jag honom för en intervju. Intervjun tog femtio minuter och ägde rum via telefon, 
eftersom Joakim arbetar i Åre. Under denna intervju ställdes frågorna från intervjuguiden rakt 
upp och ner, då det var svårt att skapa ett flytande samtal över telefon. 
 
Via en personlig kontakt kom jag i kontakt med Linda Genf, trend- och omvärldsanalytiker.  
Vi stämde träff på ett café, där vi under en timme och femton minuter samtalade om trender, 
dess uppkomst och hennes syn på trendskapande. Även här låg intervjuguiden som stöd vid 
sidan om. 
 
Ytterligare en intervju gjordes med Klara Hanson, en före detta marknadsansvarig på Bon 
Magazine, som idag arbetar på strategibyrån Lowe Plus och är medlem i ett nätverk med 
tvåhundra trendspanare världen över. På grund av svårigheter att stämma träff för en intervju, 
så svarade Klara på intervjuguidens frågor skriftligt, via e-mail. Hon svarade då på de frågor 
hon kunde svara på och då jag inte fanns tillgänglig att samtala med henne som vid de övriga 
intervjuerna, så blev svaren rakare och kortare. Den intervjun har i uppsatsen fått fungera som 
ytterligare en bekräftelse och referens till de andra respondenternas svar.  

1.5.2 Egen observation 
För att få en bredare bild av en möjlig beskrivning av hur trender uppstår, så besöktes ett 
trendseminarium. På detta seminarium presenterade tre designers från olika delar av världen 
sina visioner och idéer om vilka trender inom mode som kommer att synas år 2007. Som 
deltagare på detta seminarium fick jag en insiderblick över hur trender kan tänkas skapas och 
spridas mellan olika aktörer på marknaden.   
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Den 16 december besöktes trendseminariet, där tre designers medverkade. De designbyråer 
som deltog var D.Cipher fm från London, A+A Trendstudio från Milano samt ESP Trendlab 
från New York. Seminariet ägde rum i Spårvagnshallarna i Stockholm kl 8.30-12.30 och 
arrangerades av företaget ColourHouse, vars VD Louise Klarsten jag även intervjuat för 
denna uppsats. Det var efter intervjun med henne, som hon gav mig en inbjudan till 
seminariet.  

1.5.3 Litteraturstudier 
Resultatet av intervjuerna, det vill säga empiriavsnittet i uppsatsen, har sedan analyserats med 
hjälp av de teorier som lyfts fram i teorikapitlet. Filosofisk, sociologisk och biologisk 
litteratur blir tongivande i denna studie. Ytterligare litteratur har hjälp till att förklara 
spridningen av trender, till exempelvis medias roll. 
 
1.5.4 Trendernas sociologi 
Metodansatsen kan förklaras på ett översiktligt sätt i bild 1.5.4 Trendernas sociologi. I ett 
system av aktörer kan en produktion av trender antas existera. Bland dessa aktörer finns 
individer som till exempel trendanalytiker, som agerar i detta system. I systemet skapas 
trender som sedan sprids vidare, till exempel i form av så kallade trendseminarium. 
 

  ”Trendernas sociologi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Bild 1.5.4 Trendernas sociologi 
 

1.6 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att avgränsas till de som med någon form av avsikter försöker påverka 
skapandet av trender. Här kan det gå att urskilja två analysnivåer. Dels en systemnivå som 
består av modetidningar, kändisar, reklambyråer, media etcetera som samspelar med varandra 
i bildandet av trender och dels en aktörsnivå, det vill säga enskilda aktörer i det här systemet 
och hur dessa agerar. Fokus i denna uppsats kommer främst att falla på aktörsnivån och hur 
enskilda aktörer i systemet arbetar och verkar på marknaden.  
 
Arbetet ämnar inte att undersöka varför vissa enskilda, specifika trender uppstår/har uppstått, 
utan fokus kommer vara att förstå trender som ett fenomen i samhället. 

Litteraturstudier  
 
 
 
 
 

System 
(producera en 

trend) 
Trend-

analytiker 
(intervjua) 

”Spridning”  
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(intervjua) 
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1.7 Källkritik 

1.7.1 Kvalitativ databearbetning 
Som intervjuare är det viktigt att veta vad en kvalitativ databearbetning innebär, för att under 
intervjun kunna samla data som utgör ett tillräckligt tillförlitligt och giltigt underlag för en 
kommande analys (1993).  
 
Forskning med en kvalitativ ansats har ofta kritiserats för att resultatens och slutsatsernas 
giltighet är svåra att kritisera och värdera. Den huvudsakliga invändningen är att resultat 
presenteras i form av löpande text, vilket kan anses vara ett otympligt och svåröverskådligt 
sätt att presentera resultat på. Då kvalitativa data är relaterade till ett sammanhang och att det 
subjektivistiska har en framträdande placering, gör att det inte finns några i förväg bestämda 
modeller och metoder som på ett detaljerat vis bestämmer hur databearbetningen ska gå till. 
Det är en av anledningarna till varför det ofta är svårt att beskriva för andra hur 
databearbetningen gått till, samt hur resultaten tillkommit. Tanken att finna generella modeller 
för databearbetning strider mot den kvalitativa ansatsen, där det subjektivistiska och unika är 
det som eftersträvas (Lantz, 1993).  

1.7.2 Kvalitativ analys 
Data som utgör underlag för en kvalitativ analys är beskrivande, men en kvalitativ 
undersökning syftar längre än till att beskriva det som det ställs frågor om. Analysen är 
nyanseringen av det globalt upplevda, det vill säga den utgör sökandet efter de sammanhang 
som ligger dolda i den globalt uppfattade helheten. Det läggs således vikt vid både 
beskrivning och analys, där analysen innebär att intervjuaren genom reflektion abstraherar 
kring det som blivit beskrivet. Detta innebär att det är fel att alltid sätta likhetstecken mellan 
deskription och kvalitativ analys. En sammanfattning över vad respondenter uttryck behöver 
inte vara en analys och en sådan sammanfattning innebär inte alltid att förståelsen av det 
fenomen som det ställts frågor kring har ökat. Giltigheten i kvalitativa analyser och 
därigenom deras värde har att göra med kopplingen mellan det globalt uppfattade fenomenet 
som helhet och analysen i vilken upplevelsen av fenomenet består (Lantz, 1993).  

1.7.3 Reflektion över metod och ansats 
I denna uppsats har en kvalitativ ansats valts och den består i att tolka och reflektera över 
respondenternas intervjusvar samt tolka egna upplevelser och observationer på det besökta 
trendseminariet. Det blir ytterst subjektiva tolkningar som görs med hjälp av diverse olika 
teorier som alla inte heller har med trendskapande att göra vid första anblicken. Analysdelen 
som behandlar spontant uppkomna trender är mer än de andra analysavsnitten väldigt fritt 
tolkad och det vetenskapsmässiga i denna del kan ifrågasättas. Empirin som krävs för att 
styrka resonemanget i analysen och således slutsatserna som berör spontant uppkomna trender 
är bristfällig, varför detta resultat inte bör ses som en vetenskaplig sanning. 
 
En annan viktig sak som bör uppmärksammas är att ett annat tillvägagångssätt än det som 
valts för denna uppsats, skulle ha resulterat i andra slutsatser, precis som att valet av andra 
respondenter kunnat mynna ut i att andra områden än de som blivit behandlade här, skulle ha 
belysts. Kanske skulle valet av fallstudier ha lämpat sig bättre, för att på ett tydligare och 
bättre sätt kunna uppnå syftet med uppsatsen? Detta är inte lätt att veta, men svaret är i alla 
fall att fallstudier kanske skulle ha medfört en annan vinkling på uppsatsen och ytterligare en 
beskrivning på trendskapande.   
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1.8 Definitioner 

1.8.1 Trend 
”En trend är något som sprids mellan människor. Detta kan vara allt från 
beteende och attityder till värderingar i någon form. En trend är något som 
skapar en mätbar förändring i dessa uttrycksformer. Så länge fenomenet skapar 
en förändring bland människor så är det en trend, men när det inte längre gör det 
utan istället stagnerar, då är det inte längre en trend.” Joakim, trendanalytiker  

 
En annan trendanalytiker och tillika respondent i uppsatsen, Linda, beskriver en trend som en 
långsiktig förändring i en viss riktning och något som syns och går att bevisa med hjälp av 
fakta. Det ska gå att hitta belägg för att förändringen verkligen är riktig och då till exempel 
genom statistik och diagram. Linda ger urbanisering som exempel, där det med hjälp av 
stapeldiagram går att styrka det faktum att fler flyttar till städerna.  
 

”En trend kan också beskrivas som förändrade värderingar. Exempelvis kan 
moraluppfattningen i samhället förändras, men det måste kunna gå att bevisa och 
då förslagsvis genom undersökningar. Om ett fenomen kan skönjas som inte lever 
upp till kraven på långsiktighet och goda styrkande bevis, så kallar jag det för en 
tendens. Vissa moden saknar en långsiktighet och uppträder mer som en ”fluga” 
och är således inga trender.” Linda, trendanalytiker 

 
I Lindas arbete så delas trender upp i tre grupper beroende på hur lång livslängd de har. Så 
kallade metatrender är långsiktiga och kan vara 50-100 år långa och uppstår ofta till följd av 
förändringar i teknik, politik och ekonomi. Industrialiseringen och globaliseringen är exempel 
på metatrender. Trender som sträcker sig ca 10-20 år kallas kort och gott för trender. Kortare 
trender som kanske håller i sig i 2-3 år kallas för moden. Många trender uppstår till följd av 
att det sker förändringar på något område. Bland annat så har Internetboomen lett till att 
trender skapas till följd av de förutsättningar som Internet medför.  
  
Ytterligare en beskrivning på vad en trend är kommer från trendanalytikern Louise, som även 
hon deltagigt i en intervju. Hon beskriver en trend som något igenkänningsbart; 
 

”Det är något visuellt som kan beskådas och något som oftare än vanligt börjar 
dyka upp på fler och fler ställen. Det kan vara en specifik färg, form eller typ av 
produkt. Plötsligt genomsyrar trenden allt vi gör, hur vi resonerar, vilka åsikter vi 
har, vilken typ av kläder och accessoarer vi bär, vilka bilar vi köper och hur vi 
väljer att inreda våra hem. Innan trenden uppstått kan den vara svår att ana, men 
när den väl finns så syns det överallt.”  

 
Louise delar upp trender i olika segment beroende på hur långvariga de är. De längsta är de 
strategiska trenderna, som varar i 5-10 år. Sedan följer trender som är 2-3 år och sist kommer 
de hypersnabba trenderna som varar i ca ett halvår. 
 
En annan åsikt om vad en trend är bidrar trendspanaren Klara med; 

”En trend kan beskrivas som en som en riktning - något man kan se att ett flertal 
rör sig mot.” Klara, trendspanare 
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1.8.2 Trendsättare 
Den person som kan ta sig friheten att ställa sig utanför reglerna, framställs som en skapare av 
högre regler, det vill säga, en ”taste-maker”. Dennes sätt att agera utanför konventionella 
normer ska inte ses som misstag, utan är istället ett sätt att förkunna att ett nytt mode, ett nytt 
uttryckssätt eller agerande kommer att bli den nya modellen, och så småningom också 
normen. Detta innebär att de som i början stod, satt sig utanför de nyskapade reglerna så 
småningom kommer att se sig inkluderade och absorberade av detta nya mönster och ju fler 
som absorberas, desto vanligare och mindre speciella kommer de nya reglerna att te sig. De 
har bildat normen för hur saker och ting ska vara och ses inte längre som okonventionella 
(Bourdieu, 1984). 
 
Min egen tolkning av Bourdieus ”taste-maker”; En trend skapas av någon som går utanför det 
som är normen, det vill säga, skapar något nytt som till en början kan vara svårt att acceptera 
av allmänheten. Emellertid, allt eftersom trenden vinner acceptans och fler och fler tar den till 
sig, så kommer trenden så småningom att ha blivit så omfattande att den inte längre är någon 
ny trend, utan mer en allmänt accepterad norm. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen att 
trenden blivit accepterad av många och således sätter sin prägel på samhället i stort, (en stor 
trend, till exempel rund tå på skor), eller att trenden i sig har övergått från att vara en trend 
(kortvarig trend = fluga), till att bli en varaktig del i samhället (till exempel sushi, som 
uppstod som en stark trend, men som nu blivit en allmänt accepterad del av vårt matutbud).  
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2. TEORI 
 
För att analysera den empiri som samlats in och ta reda på hur trender skapas i samhället 
används fyra teorier, som på olika sätt kan öka förståelsen för uppkomsten och spridandet av 
trender. Bourdieus fältteori kan karaktäriseras som en holistisk nätverksansats, där 
spridningen och uppkomsten av trender sker i ett nätverk av aktörer, medan Gladwell och 
Rogers teorier beskriver spridningen som sekventiella processer. Evolutionsteorin ger 
ytterligare en aspekt på hur trender kan uppstå i vår omgivning. 
 
Det finns en del likheter mellan Gladwell’s och Rogers´ teorier, som kan vara värda att 
nämnas. Där Rogers beskriver spridningen av en innovation i en modell av olika typer av 
anammare, där innovatörerna är de första att anamma en nyhet, så använder sig Gladwell av 
typerna Vetgiriga och Förenare, för att förklara hur en viss grupp människor sprider en trend. 
Det finns likheter mellan Gladwell´s ”Lagen om de få” och Rogers teori om att ett fåtal 
innovatörer och tidiga anammare initierar spridandet av en innovation. Även Gladwell’s teori 
om ”Klibbighetsfaktorn” påminner om Rogers fyra element i diffusionen av nya idéer. 

2.1 Bourdieus fältteori 

2.1.1 Produktionen av tro 
Ett viktigt begrepp för Bourdieu är ordet champ, som översätts till fält. Ett fält uppstår där 
människor strider om symboliska och materiella tillgångar, som är gemensamma för dem.  
Ett illustrativt exempel på detta är fotografiet. Under sextiotalets första hälft började Bourdieu 
och hans medarbetare att undersöka fotograferandet. Då fanns det inget fält för fotografer – 
ingen spelplats för dem och andra specialister inom det området. Det saknades 
specialtidskrifter, fotogallerier, fotomuseer, fotografihistoriker, utbildningsinstitutioner, samt 
auktoriserade värdehierarkier för att skilja vackra, värdefulla och konstnärliga foton från fula 
eller amatörmässiga. Idag existerar allt detta och utgör ett fält, där människor kan försöka 
vinna inträde, göra insatser och ha symboliska och materiella vinster att hämta (Broady, 
1988).    
 
Definitionen av ett fält (kampfält, konkurrensfält) är att människor samlas kring något 
gemensamt som de tror på och strider om. Modeskaparna samlas på sitt fält, där de strider om 
vad som är god klädsmak. På det litterära fältet strider bland annat författare och kritiker om 
vad som är god litteratur. Det finns således något som alla aktörer på fältet har gemensamt 
och detta strider man om. Meningarna kan vara delade, men något som inte ifrågasätts inom 
fältet är tron på att det man strider om är värdefullt, det vill säga, att striden är värd besväret. 
Fältet hålls samman av denna tro, som förenar alla de stridande, de nya och ofta unga 
aspiranterna lika väl som dem som redan intagit maktpositioner inom fältet och strävar efter 
att bevara status quo (Bourdieu, 1984).  
 
2.1.2 Vem är skaparen? 
I Kultursociologiska texter – en samling av Bourdieus verk från 1994 – finns en närmare 
beskrivning av konstnärsfältet och hur ett konstverk värderas. Grunden för tron på 
konstverkets värde ligger till grund för att fältet för produktion och cirkulation av kulturella 
tillgångar kan fungera. Det uppstår emellertid en svårighet att göra en strikt vetenskaplig 
analys av denna produktion, detta då grunden för tron på konstverkets värde utgörs av en 
karismatisk ideologi. Bourdieu (1994) förklarar detta med att det är den ideologi som riktar 
blicken mot den som synes vara producent – målaren, kompositören, författaren – alltså själva 
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upphovsmannen. Detta hindrar en från att fråga sig vad det är som auktoriserar 
upphovsmannen. Vem är det egentligen som är den verklige producenten av verkets värde? 
Är det målaren eller konsthandlaren, författaren eller förläggaren eller teaterdirektören? 
Ideologin om skapandet gör upphovsmannen till enda förutsättning för verkets värde och 
bortser ifrån att den som gör affärer med konstverk, som tavelförsäljare och förläggare, är den 
som exploaterar ”skaparens” arbete genom att presentera det för marknaden när konstverket 
ställs ut eller publiceras. Genom att koppla ihop verket med en bestämd marknad, så är det  
konsthandlaren som ger verket dess kommersiella värde (Bourdieu, 1994).   
 
Upptäckarens auktoritet är ett värde grundat på hans anseende. Detta värde existerar enbart i 
relation till produktionsfältet i dess helhet, det vill säga, till de målare och författare som han 
representerar, i relation till andra konsthallar eller förläggare, i relation till kritikerna, i 
relation till kunderna. Anseendet är ingenting annat än ett erkännande från en samling agenter, 
som utgör desto mer värdefulla kontakter ju större deras eget erkännande är. Även kritikerna 
samarbetar med konstens affärsmän i det konsekretionsarbete, som skapar konstnärernas rykte 
och åtminstone på lång sikt skapar verkets värde i pengar. Genom att ”upptäcka de nya 
talangerna” styr de försäljarnas och köparnas val genom sina artiklar och råd och genom sina 
omdömen, som trots att de ger sig ut för att vara rent estetiska också har betydande 
ekonomiska effekter. Till dem som skapar konstverket måste man till sist också räkna 
kunderna, som bidrar till att skapa dess värde genom att tillägna sig det materiellt 
(konstsamlare) eller symboliskt (åskådare, läsare) (Bourdieu, 1994).   
 
Alltså, det som skapar ryktbarhet är inte den ena eller andra inflytelserika personen, den ena 
eller andra institutionen, tidsskriften, veckotidningen, akademin, handlaren, förläggaren – det 
är inte ens hela uppsättningen av det som ibland kallas ”konst- och litteraturvärldens 
personligheter”. Det är i produktionsfältet såsom system av objektiva relationer mellan dessa 
agenter eller institutioner och såsom valplats för striderna om monopolet på 
konsekrationsmakt, som verkens värde och tron på detta värde ständigt skapas (Bourdieu, 
1994).   

2.2 Gladwells teori om den tändande gnistan 
Enligt Gladwell finns det personer som spelar en avgörande roll i de mun-till-munepidemier 
som bestämmer smaker, trender och moden.  

2.2.1 Förenare 
Dessa känner en mängd människor och har en inneboende drift av att lära känna nya 
människor. Det finns ofta någon person i ens vänskapskrets som ”känner alla”. I alla 
samhällsskikt finns det, enligt Gladwell, en handfull personer med extra stor talang för att 
skaffa sig vänner och bekanta. Deras personlighet utgörs av en kombination av nyfikenhet, 
självförtroende, sällskaplighet och energi och de har en förmåga att röra sig inom olika 
världar, subkulturer och nischer.  
 
Förenarna är emellertid inte de enda som betyder något för en social epidemi. Gladwell menar 
exempelvis att i Hush Puppies frammarsch upptäcktes skorna av Förenare, som sände ut 
nyheten om deras nypåfunna trendighet till folk i omvärlden. Vem var det som berättade för 
Förenarna om Hush Puppies? Precis som det finns personer (förenare) som vi förlitar oss på 
för att komma i kontakt med andra, finns det personer som vi förlitar oss på för att komma 
över ny information, så kallade Vetgiriga (Gladwell, 2003). 
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2.2.2 Vetgiriga 
Vetgiriga är personer som samlar kunskap och har information om en mängd olika produkter, 
priser eller platser. De delar gärna med sig av sin information till andra och förbinder således 
andra människor till marknaden och har insidertips om den (Gladwell, 2003). 

2.2.3 Lagen om de få 
I historien om Hush Puppies framgår att det var en handfull ungdomar i East Village som 
startade hela Hush Puppies-epidemin, vilket enligt Gladwell innebär att somliga personer 
betyder mer än andra i en viss process eller ett visst system. Han försvarar sitt påstående 
genom att ge exempel på ekonomins 80/20-princip, att i en situation utförs ca 80 % av arbetet 
av 20 % av deltagarna, eller att det i de flesta samhällen är 20 % av brottslingarna som utför 
80 % av brotten, eller 20 % av alla bilförare som vållar 80 % av olyckorna. När det handlar 
om epidemier blir, enligt Gladwell, denna disproportionalitet ännu mer extrem då en liten 
procentandel av människorna gör det mesta av jobbet (Gladwell, 2003). 
 
Den stora gåtan i Hush Puppies-fallet är hur något som bars av modemedvetna ungdomar på 
nedre Manhattan kunde avancera så pass mycket och bli en försäljningssuccé över hela USA. 
Enligt lagen om de få är svaret att en av dessa exceptionella personer på Manhattan kom på 
trenden och genom sociala kontakter, energi, entusiasm och personlighet spred ryktet om 
Hush Puppies (Gladwell, 2003).  

2.2.4 Klibbighetsfaktorn 
Klibbighetsfaktorn har fått sitt namn efter att någonting klibbar fast och stannar kvar. 
Klibbighetens betydelse för att någonting ska få ett genombrott är viktigt när det gäller att se 
på sociala epidemier, enligt Gladwell. Enligt honom anstränger vi oss ofta för att komma på 
hur vi ska göra budskap mer smittsamma och hur vi ska kunna nå så många som möjligt med 
våra produkter eller idéer. Svårigheten med kommunikation är emellertid att se till att ett 
budskap ger effekt, att det klibbar fast och stannar i huvudet (Gladwell, 2003).  

2.2.5 Sammanhangets makt 
Enligt denna princip är det små detaljer i omgivningen och i specifika situationer som avgör 
hur människor kommer att agera i olika fall. Sammanhangets makt säger att människor är 
mycket mer uppmärksamma på sin omgivning än vad som kan synas (Gladwell, 2003).  

2.3 Rogers teori om diffusionen av innovationer 
Enligt Rogers (1962) är diffusion den process som beskriver hur en innovation över tiden 
kommuniceras genom särskilda kanaler mellan medlemmarna i ett socialt system. 
Kommunikationen är av en speciell sort i den mening att budskapen i sig innehåller nya idéer. 
Diffusion kan ses som en slags social förändring, menar Rogers och framställer det som att 
strukturen och funktionen i ett socialt system förändras. När nya idéer uppstår, sprider ut sig 
och anammas eller förkastas så leder detta till konsekvenser som skapar sociala förändringar.  
 
Rogers (1962) skiljer mellan centraliserade och decentraliserade diffusionssystem. I ett 
centraliserat diffusionssystem fattar ett litet antal tjänstemän eller tekniska experter i en 
organisation (förändringsagent) beslut som när spridandet av en innovation ska börja, vem 
som ska utvärdera det, och genom vilka kanaler den ska spridas. I ett decentraliserat 
diffusionssystem är sådana beslut spridda över ett större antal personer och besluten delas av 
klienter och potentiella anhängare av innovationen. Horisontella nätverk mellan klienterna är 
den huvudsakliga mekanismen genom vilken innovationer sprids, menar Rogers. Han påstår 
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även att i extremt decentraliserade diffusionssystem finns det inte ens en förändringsagent 
bakom spridningen av innovationen, utan spridningen sker enbart med hjälp av potentiella 
anhängare. Nya idéer kan växa fram ur den praktiska upplevelsen/erfarenheten hos särskilda 
individer i klientsystemet, istället för att komma från formella R&D-aktiviteter (Rogers, 
1962).  

2.3.1 Fyra element i diffusionen av nya idéer: 
1. Innovation 

En innovation är en idé, praxis eller objekt som av en individ eller annan enhet upplevs ha ett 
visst nyhetsvärde. Om individen upplever idén som ny, så kan den ses som en innovation och 
ju starkare individen upplever idén som ny, desto starkare kommer dennes reaktion gentemot 
idén att bli. Emellertid behöver en innovation som upplevs som ny inte bara innebära ny 
kunskap om dess existens. Någon kan ha känt till en innovation en tid, utan att ha utvecklat en 
positiv eller negativ attityd gentemot den och inte heller anammat eller förkastat den. 
Innovationens nyhetsaspekt kan alltså uttryckas i termer av kunskap, övertalning eller beslut 
om att ta till sig innovationen (Rogers, 1962).  
 

2. Kommunikationskanaler 
Diffusion är en speciell typ av kommunikation, i vilken informationen som utbyts gäller nya 
idéer. Det centrala i diffusionsprocessen är det informationsutbyte som äger rum när en 
individ kommunicerar en ny idé till en eller flera andra individer. Detta sker via olika typer av 
kommunikationskanaler, där massmedia är en kanal och personlig direktkontakt mellan 
individer en annan typ av kanal (Rogers, 1962).   
 

3. Tid 
Tidsaspekten är på olika sätt viktig för diffusionen av innovationer. Tid spelar in; 
- i innovationsprocessen, genom vilken en individ passerar från första kännedomen av en 

innovation fram till anammandet eller förkastandet av innovationen,  
- i innovationsbenägenheten hos en individ eller annan enhet som anammar innovationen – 

det vill säga, om innovationen anammas av individen relativt tidigt eller sent jämfört med 
andra medlemmar av ett system samt  

- när det gäller en innovations anamningshastighet i ett system, vanligtvis mätt utifrån det 
antal medlemmar i systemet som anammar innovationen inom en given tidsperiod 
(Rogers, 1962).    

 
4. Ett socialt system 

Ett socialt system definieras som ett antal inbördes relaterade enheter, som agerar på ett enat 
sätt för att lösa problem samt uppnå gemensamma mål. Medlemmarna eller enheterna i ett 
socialt system kan vara individer, informella grupper, organisationer och/eller subsystem 
(Rogers, 1962). Ett system kan exempelvis utgöras av alla konsumenter i Sverige. Diffusion 
äger rum i ett socialt system, för att den sociala strukturen i systemet påverkar innovationens 
spridning på olika sätt. Det sociala systemet bildar gränser, inom vilka en innovation kan 
spridas (Rogers, 1962).  

2.3.2 Rogers diffusionsmodell 
Alla individer i ett socialt system anammar inte en innovation samtidigt, enligt Rogers (1962). 
Istället sker det i sekvenser över tiden och individer kan således delas in i kategorier beroende 
av när i tiden de först anammar en ny idé (Rogers, 1962). Kriteriet som används för att 
kategorisera individer som anammare av en innovation är till vilken grad en individ är relativt 
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tidig att anamma nya idéer, jämfört med andra individer i samma sociala system (Rogers, 
1962).  
 
De första att anamma en innovation är innovatörerna, som enligt normalfördelningskurvan 
utgör 2,5 procent av individerna i ett socialt system. Nästa grupp som anammar den nya 
innovationen kallas för de tidiga anammarna och den gruppen utgör 13,5 procent. Därefter når 
innovationen den tidiga majoriteten, som består av 34 procent, vilket även nästa grupp – den 
sena majoriteten – gör. De sista att anamma en ny innovation kallas för eftersläntrare och 
denna grupp representerar 16 procent (se bild 2.3.2). 
 
Dessa fem kategorier beskriver olika idealtyper, som skapats utifrån verkliga observationer. 
De observerade typerna har sedan konceptualiserats, för att göra jämförelser möjliga (Rogers, 
1962).   
 

 
    Bild 2.3.2 Rogers diffusionsmodell (1962) 

 

2.4 Populationsekologi 
Ekologins centrala frågor om arters utbredning, populationsstorlek, utdöende, om 
förändringar genom naturligt urval, om effekter av exploatering och om biologisk mångfald 
baseras på det som kallas för populationsekologi (Bohlin, 2000). För att förstå och förutsäga 
hur och varför naturliga populationer påverkas av miljömässiga förändringar krävs kunskap i 
populationsekologi (Bohlin, 2000). Begreppet population beskriver den samling individer av 
viss art som finns inom ett definierat område (Bohlin, 2000).  

2.4.1 Konkurrens 
Konkurrens innebär att efterfrågan på nödvändiga resurser är hög i relation till produktionen 
av dessa och uppstår när populationstätheten och därmed resursåtgången är hög i relation till 
resursproduktionen. Då resurser ofta är begränsade, sker detta för eller senare för varje 
population som har en positiv tillväxt, oavsett om den är långsam eller snabb (Bohlin, 2000).  

2.4.2 Det naturliga urvalet 
Vissa varianter ur en population är bättre lämpade när det gäller att skaffa föda, boplatser, 
partner och andra resurser, för att kunna överleva. De är bättre på att anpassa sig till 
klimatförändringar och att överleva i hårda klimat. Dessa varianter kommer också att vara de 
som får flest avkommor och gör så att de starka generna förs vidare. Det är detta som är det 
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naturliga urvalet, en process som gör att organismer kommer att erhålla egenskaper som gör 
dem bättre på att överleva och sprida sig i den miljö, i vilken den lever i (Darwin, 1976). 
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3. EMPIRI 
 
Empirikapitlet består utav intervjuer med tre trendanalytiker samt en representant för ett 
trendspanarnätverk. Genom att besöka ett trendseminarium, där tre designers kommer att 
presentera sina tankar och visioner om vad som kommer att bli trender år 2007, så hoppas jag 
kunna få en bild av huruvida designers är viktiga aktörer i skapandet av nya trender.   
 
3.1 Intervjuer med tre trendanalytiker  
Intervjuer har genomförts med tre stycken personer som alla arbetar med att analysera 
kommande trender, dock inom olika områden och på olika sätt. Här följer en presentation av 
de tre trendanalytikerna; 

3.1.1 Joakim Norén 
 

 
 
Joakim har forskat om trender som fenomen i två år. Han arbetar i dag på Innovation 
Interactive, ett företag som grundades våren 2005. Sedan en tid tillbaka skriver han även 
krönikor i tidningen Dagens Handel. Han har tidigare drivit ett eget företag som då hette 
Camouflage Consulting. Där arbetade han som analytiker med att löpande studera ungdomar 
och ungdomskulturen, detta genom att beblanda sig med ungdomar och bevaka forum på 
Internet, Internet-communities, klubbar och caféer, musikfestivaler etc., för att hela tiden vara 
uppdaterad om vad som sker i ungdomarnas liv. Hans kundkrets bestod av företag som kände 
att de ville anpassa sig mer till ungdomar och bli mer medvetna om denna grupp bland annat 
LRF, Skanska, Svenskt näringsliv, Nokia, Coca Cola. Denna intervju har sin utgångspunkt i 
Joakims arbete på Camouflage Consulting. 
 
Joakims arbete på Camouflage Consulting bestod dels av forskning om nya trender inom 
ungdomskulturen och dels av rekrytering till hans ungdomsnätverk, som kom att bestå utav 
cirka etthundra ungdomar, speciellt utvalda då de ansågs agera som trendsättare i sina 
umgängeskretsar. I sitt arbete som analytiker använde han sig av dessa ungdomar då han 
behövde representanter till fokusgrupper och Workshops – detta för att dessa coola och 
trendiga ungdomar ofta tolkade saker och ting på ett annorlunda sätt och kunde ge klara 
besked om vad som skulle komma att accepteras och respekteras av ungdomskulturen som 
helhet. 
 
Joakim kunde framgångsrikt hjälpa sina kunder och han tror att anledningen till detta var 
kombinationen av att se till att rätt typ av människor var med – de rätta människorna för 
ändamålet – och att kunna kombinera seriösa analysmetoder och modeller med mer street 
cred, det vill säga vara nära där det händer, på gatan bland ungdomarna.  
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3.1.2 Linda Genf 
 

 
 
Linda arbetar som omvärldsanalytiker på företaget Future Sense, som hjälper företag i olika 
branscher med omvärldsanalyser och trendspaning. Tidigare har hon drivit företaget Happy 
Brain med samma typ av inriktning.   
 
Att vara omvärldsanalytiker innebär även att kommande trender analyseras, då trendanalys 
beskrivs som en del i omvärldsanalys. Hon berättar om en teori när det gäller 
konsumtionstrender och det är att det finns tre faktorer som styr utvecklingen av 
konsumtionstrender; 
 

1. Utvecklingen av trender (något som kan ses över tiden på sikt, korta/långa) 
2. Händelser, (saker som sker i samhället och som saknar bakgrund, men som leder till 

en förändring i beteende) exempelvis terrorattacker. 
3. Aktörer – människor och företag som beslutar sig för något och fattar ett beslut att 

ansluta sig till en trend. 
 
Som trendanalytiker gäller det att ständigt ha koll, menar Linda, och detta får hon genom att 
dela in världen i olika områden, för att lättare kunna strukturera upp arbetet. Det handlar om 
att göra tolkningar av insamlad information och skapa trendkartor, som på ett översiktligt sätt 
kan hjälpa till att visa hur saker och ting hänger ihop.  
 
Ofta handlar hennes arbete om kunduppdrag och då har kunden en frågeställning som Linda 
arbetar efter, till exempel ”hur kommer ungdomar att spendera sin fritid i framtiden?”. För att 
svara på en sådan fråga börjar Linda med att undersöka områden, som på ett eller annat sätt 
kan tänkas ha en inverkan på detta. Ungdomars intresseområden, vilken typ av media som når 
ut till dem och vilka speciella organisationer som har en påverkan på ungdomar, är saker som 
kan vara bra att känna till, för att få en förståelse för hur detta kan utveckla sig i framtiden.  
 
Enligt Linda så handlar arbetet som omvärldsanalytiker om att forska och samla in 
information och fakta, som sedan analyseras, för att leda till en slutsats.  
 

3.1.3 Louise Klarsten 
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Louise är VD på ett företag som heter ColourHouse. Företaget beskrivs som en plattform för 
design, färg och form in i framtiden. ColourHouse erbjuder sina kunder en internationell 
kompetens inom färgkommunikation, trendanalys, professionell press, seminarie- och 
konsultverksamhet. Detta arbete stöds av professionella redskap för design- och 
produktutveckling. Bland annat så samarbetar ColourHouse med designers i London, Milano 
och New York, som säljer in sina idéer i form av exempelvis design- och färgböcker till 
företaget. ColourHouse säljer i sin tur dessa idéer vidare till andra företag som har ett intresse 
i vad som kommer att bli trendiga färger, tyger et cetera i framtiden. Produkter som säljs är 
exempelvis böcker om blommor, färglära och färger, grafiska designböcker, böcker om 
industridesign, shoppingguider, böcker om styling, textila facktermer samt tryck och broderi. 
Utöver böcker säljs även olika typer av färgsystem samt prenumerationer av diverse 
trendmagasin (Colourhouse, 2005). 
 
På ColourHouse arbetar Louise som konsult och håller bland annat föredrag om kommande 
trender. Målet med hennes arbete är att öka modigheten hos kunderna och få dem att våga 
mer. Hon ser det som hennes plikt att få sina kunder att våga testa gränser och hennes roll är 
att beskriva för dem, vilka framtida möjligheter som finns. 
 
I sitt arbete spanar hon efter trender/triggers/ ”blips”, det vill säga företeelser som känns nya 
och kan komma att bli mer framträdande i samhället i framtiden. Då hon arbetar mycket med 
tyg och färger, så ligger inredningsbranschen nära henne. För att se på trender som kan 
komma att sprida sig till gemene man, så brukar hon spana in offentliga platser då det på 
dessa ställen är vanligare med mer extrem inredning och det ges en möjlighet att leka med 
ljus. Louise menar att vanligt folk ser detta och vill ha det så hemma och trenden kan på så 
sätt sprida sig till allmänheten. 
 
Att arbeta som trendanalytiker idag innebär att det ställs krav på flexibilitet och 
anpassningsförmåga, enligt Louise. Den snabba värld vi lever i samt utvecklingen i samhället 
har påverkat hur trendanalytiker arbetar. Förr var det mycket vanligare att varje separat 
bransch hade sina olika mässor, dit designföretag, trendanalytiker och andra intressenter sökte 
sig. Idag är det däremot annorlunda, enligt Louise. Informations – och kunskapssamhället har 
medfört att ny information sprids snabbt, vilket påverkar tempot på utvecklandet av nya 
produkter och tjänster. Dessa ska snabbt produceras och levereras till marknaden, för att hinna 
säljas innan nästa trend kommer och tar över. Det är en enormt rörlig värld, där små saker kan 
få stora konsekvenser. Louise menar att få företag är ”in the hype” länge, med undantag av 
Alessi och klassiska Svenskt Tenn med Josef Franks karaktäristiska tygmönster. Även då de 
upplever en popularitetsökning just nu, så har de alltid en stabil kundkrets. 
 
Louise har ett specifikt arbetssätt och menar att detta specifika arbetssätt har vuxit fram och 
etablerats med tiden. Efter ett tag har vissa rutiner och metoder uppstått och dessa följer hon 
numera automatiskt när hon arbetar. Hon menar att hennes arbete idag bygger på en lång 
erfarenhet och sker på ett logiskt sätt. I stora drag handlar det om att se både bakåt i tiden 
samt även vad som sker i nutiden. Hon beskriver sitt arbetssätt som att tänka i 3D-format och 
ser alltid en helhet i saker och ting. 

3.1.4 Uppfattning om hur en trend skapas 
Joakim är väldigt intresserad av hur trender skapas och upplever det som ett mysterium och 
”ett rörligt mål som det som forskare är svårt att attackera”. Dock menar han att den 
vanligaste styrande orsaken till att trender uppstår är osäkerhet. Det börjar med att någon vill 
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vara annorlunda och stå ut från mängden. Hans uppfattning är att trender uppstår i 
subkulturer, i vilka en grupp människor klär sig eller beter sig annorlunda eller helt enkelt gör 
något för att avvika från resten av befolkningen. En andra grupp snappar upp det som är udda 
och annorlunda och de leder och driver på utvecklingen av trenden. Denna grupp vill vara 
trendsättare. En tredje grupp - den stora massan - ser att det är en trend som är på frammarsch 
och bidrar till att trenden växer genom att de också vill passa in. Denna grupp kan sägas vara 
trygghetssökande i och med att de anammar trenden, för att passa in och bli accepterade. Alla 
dessa grupper samspelar med varandra – trenden växer fram av ett samspel.  
 
Många människor anser att innovationsskapande kan likställas med trendskapande, men enligt 
Joakim så behöver innovationer inte nödvändigtvis innebära att en trend skapas. Trender är 
något som sprids i samhället och behöver inte bara vara nya företeelser eller produkter utan 
kan reflektera gamla tankar, idéer och beteenden som får ett nytt uppsving och blir populära 
på nytt. 
 
Enligt Linda, så skapas trender på olika sätt beroende på vad det är för typ av trend.  
När det gäller kortvarigare trender som inom mode, så anser hon att företagen i den branschen 
har tillräckligt mycket makt att själva kunna bestämma och sätta trender. Sådana kortvariga 
trender skapas av att en synlig aktör fungerar som trendsättare och det kan vara både företag 
och individer. Individer som fungerar som trendsättare är till övervägande del kändisar, detta 
då de ofta syns i media och således får uppmärksamhet. Madonna är ett exempel på aktör som 
fungerar som trendsättare och hon har skapat trender som går långt utanför hennes karriär som 
artist. Sedan finns det även aktörer bakom aktören, menar Linda, och syftar då till att kändisar 
ofta har stylister eller managers som har ett stort inflytande på vilken image kändisen ska 
förmedla.  
 
Det som, enligt Linda, kan påverka dessa aktörer att skapa en trend är händelser i samhället. 
Hon ger ett exempel att terrorattentaten mot New York den 11/9 2001 ledde till att 
uniformsmode blev trendigt en period. Trender skapas även av subgrupper, menar Linda. Ofta 
är det någon som lägger märke till dessa subgruppers beteende eller stil, snappar upp det och 
ser till att sedan synliggöra detta nypåfunna ännu mer, med syftet att sprida en trend. Det är så 
som många av de trendsättande företagen arbetar. Bland annat så gjorde sportföretaget Nike 
sportmodet till högsta mode efter att ha fått influenser från olika gäng i USA, enligt Linda.   
 
Ännu en grupp människor som kan bidra till skapandet av trender är människor som finns i 
”ytterkanten” och som har en förmåga att tolka känslor som finns i en viss tid, exempelvis 
etniska och romantiska känslor eller sådant som härstammar från en historisk tid. Genom att 
titta på vad människor med fria yrken inom kulturen (musiker, konstnärer) gör, så kan denna 
insikt leda till att nya trender skapas.  
 
Linda tycker sig se två orsaker till varför trender skapas och det är dels att trender skapas till 
följd av förändrade behov och dels för att det finns företag som har ett syfte med 
trendskapandet. Exempel på det första är att behovet av säkerhetsprodukter ökade efter 
terrorrattacken den 11/9 2001. Även Tsunamikatastrofen ledde till en förändring, sett i 
människors resande till Thailand som nästan avtog helt.  
 
En trend uppstår, enligt Louise, av att det är några som följer vad andra gör och här tycker sig 
Louise se ett historiskt mönster och ger exempel på att modetrender var viktiga redan på 
sjuttonhundratalet. När Louise pratar om trendskapande så gör hon det med undermeningen 
att det är designers som skapar det som så småningom blir en trend. En trend växer fram då 
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designers börjar imitera det någon annan designer redan gjort och Louise beskriver här 
Sverige som ett ”ketchup-land”. Hon menar att vi inte är så trendiga som många har 
uppfattningen om att vi är. Svenskar saknar mod och vågar inte vara annorlunda och sticka ut 
från mängden – detta gäller svenskar i allmänhet samt även designers, menar hon. Att 
svenskar uppfattas som ett trendmedvetet folk handlar snarare om att då något blir trendigt, så 
blir det trendigt med besked och ”alla” tar efter och hakar på trenden. 

3.1.5 Viktiga faktorer för att något ska bli trendigt 
Joakim menar att viktiga kriterier för att någonting ska kunna sprida sig mellan människor, är 
att detta något måste vara synbart och märkbart. Detta är viktiga faktorer och ett exempel där 
denna synlighet varit påtaglig är på sättet som Apple’s mp3-spelare ipod spreds. Det blev 
otroligt trendigt att äga och bära en ipod och denna popularitet låg på en mycket högre nivå än 
för mp3-spelare generellt sett. En anledning till den stora populariteten var att det syntes på 
människor att de ägde en ipod, detta då spelarens signum var vitt och det som verkligen 
utmärkte ipod’en var dess vita hörlurar. Produktens popularitet blev ett faktum av att ”rätt” 
personer började använda spelaren och att detta sedan uppmärksammades av fler, som såg 
upp och beundrade dessa coola och trendiga människor. De blev till förebilder – förebilder 
som resten av befolkningen ville härma. För att statuera med ett jämförande exempel som inte 
blev lika lyckat berättar Joakim om Blue tooth-headsetet, som inte skapade samma effekt på 
marknaden. De sattes på ”fel” typ människor och gav produkten något av en töntstämpel, 
vilket inte gynnade produkten ur trendskaparsynpunkt. För att nära en trend och få den att 
växa är det otroligt viktigt att ”rätt” typ av människor kopplas till trenden, menar Joakim. 
 

”För att något ska bli trendigt, så krävs det att någon driver på trenden och 
fungerar som trendsättare. Trendsättare kan både vara medveten eller omedveten 
om konsekvensen av sina handlingar. Till de medvetna trendsättarna kan räknas 
organisationer och personer som kändisar och artister. De sistnämnda har ofta en 
manager eller stylist som på ett avsiktligt sätt vill skapa en speciell image eller stil 
på artisten, vars stil sedan sprids till allmänheten.”  Linda, trendanalytiker 

 
De trendsättare som är mer omedvetna om att deras beteende och stil kan skapa trender är 
subgrupper av olika slag, menar Linda. De har aldrig avsikten att sprida en trend, utan det är 
ofta andra trendsättare som snappar upp något och medvetet väljer att sprida det vidare. Linda 
tar återigen upp Nike som exempel, då företaget utgick från gängen i USA och skapade en 
trend att sportmode var tufft och coolt.  
 
Linda har även uppfattningen att många saker i samhället blir trendiga på ett mer spontant och 
slumpartat sätt. Hon menar till exempel den hysteri som skapats kring Harry Potter-böckerna 
och som lett till att en stor Harry Potter-trend har skapats. Här fanns ingen specifik 
trendsättare, utan på något sätt så blev böckerna populära av sig själv och då menar Linda att 
det kan bero på att de kom ut rätt i tiden. Det var en perfekt ”timing” och den typen av böcker 
passar bra just idag - just för dagens barn. Det handlar alltså här om att lansera rätt produkt i 
rätt tid, för att den ska få en så pass stor genomslagskraft att det skapar en trend, anser Linda. 

3.1.6 Inspirationskällor 
Inspiration och nya idéer till sitt arbete som trendanalytiker får Joakim främst av att studera 
olika subkulturer som intresserar honom samt av andra intresseområden. Ofta finns tendenser 
på vad som eventuellt kan komma att bli populärt och då kan han välja vilken trend han tycker 
verkar extra intressant att fokusera på.  
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”Trender går ofta omvägar via olika grupper och subkulturer, vilket innebär att 
dessa grupper initierar trender. Exempel på detta är hiphopkulturen och 
gaykulturen som på olika sätt skapat trender i samhället de senaste åren.” 
Joakim, trendanalytiker 

 
Joakim betonar vikten av att som trendanalytiker ta intryck av så mycket som möjligt så ofta 
det går. Bland annat brukade han själv en gång i månaden köpa diverse tidningar och magasin 
och skumma igenom, för att skaffa sig en så bred referensram som möjligt. Det kunde vara 
alltifrån livsstilstidningar för homosexuella till extrema hiphopmagasin. Joakim menar att det 
inte går att förstå allt i världen, men att genom att hålla sig lite a jour med vad som händer i 
olika subkulturer så skapas en viss insikt och ens kunskaper breddas. Detta gav honom ofta 
tips till nya idéer och han förklarar också att trendanalys innebär att okända områden 
utforskas till skillnad från omvärldsanalys, där mer kända faktum analyseras.  
 
Utöver att få inspiration från olika kulturer och tidningar, så inspireras Joakim även av tv-
program, Internet och framför allt av att resa.  
 
Fenomen och tendenser, som kan komma att bli trender är något som Linda ständigt är öppen 
för;  
 

”Precis som människor som arbetar i skoaffärer bara ser skor överallt, så ser jag 
tendenser överallt och trendspanar hela tiden. Detta är inget jag tvingar mig till, 
utan det sker intuitivt.  Efter många år i branschen så har jag utvecklat en 
fingertoppskänsla för vad som är viktigt och vad som inte betyder något alls.”  

 
Inspiration får Linda genom att läsa allt från dagstidningar till olika magasin, bara det ger 
henne koll på vad som sker. Beroende på kunduppdraget och vilken bransch det är hon ska 
förstå, så blir det att litteraturen varierar. Hon får många nya uppslag från media och då främst 
internationell sådan, eftersom vissa trender som finns i andra länder har en tendens att sprida 
sig till Sverige. Att spana på olika områden, som ungdomar och andra subgrupper, leder även 
det till att nya idéer kan födas och att leta igenom databaser och studera statistik är även det 
utmärkta sätt att få nya idéer och uppslag ifrån, menar Linda. Hon påverkas också av sådant 
hon läser på bloggar och får även information genom att göra expertintervjuer. Att åka på 
konferenser och bevaka framtidsfrågor är viktigt för hennes arbete och något som ofta bidrar 
med nya idéer.  
 
I början av hennes karriär var trendanalytikern Faith Popcorn en stor förebild. Hon förutsåg 
många trender och myntade många nya begrepp – hon var en riktig trendskapare! Idag är det 
inte så många personer som påverkar henne, utan det är mer organisationer, som till exempel 
olika framtidsforskningsinstitut. I övrigt intresserar hon sig mycket av vad sociologer och 
socialantropologer forskar fram om samhället, då det ger en bra helhetsbild i hennes arbete.  
 
Louise anser att vad som helst kan vara en källa till inspiration. Nya idéer får hon bland annat 
genom att titta på vad som är trendigt idag, för att analysera hur dessa trender kan utvecklas 
till andra trender längre fram i tiden. Ofta besöker hon lite mindre och udda butiker, för att få 
inspiration och nya uppslag. Ser hon något speciellt och annorlunda och detta skapar en tanke 
om att något kommer att bli populärt, så är det väldigt vanligt att hon fortsätter att se små 
tecken i omvärlden som ytterligare bekräftar det hon först lade märke till; 
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”Det blir ungefär som de som missionerar – att jag ser och uppmärksammar det 
jag vill se, för att bekräfta det jag redan sett är en ny tendens.”  

 
En väldigt stor inspirationskälla är att resa och se nya platser, människor och kulturer. Då ges 
möjligheten att besöka nya butiker, spana på folks stilar, promenera i intressanta kvarter och 
besöka olika restauranger och barer. Alla dessa ställen och offentliga miljöer är oändliga 
källor till inspiration och nya idéer och väldigt viktigt för Louise i hennes arbete. Att följa det 
som händer på de stora catwalkscenerna är även det inspirerande. Detta för att de stora 
modeskaparna har en budget som gör det möjligt för dem att ta ut svängarna ordentligt – de 
har stora resurser att vara kreativa med, helt enkelt. Detta gör att kreativiteten flödar hos bland 
annat Galliano och yrket som modeskapare blir att likna vid artisteri.    
 
Inspiration får hon även från innovativa personer och organisationer. Även den offentliga 
miljön bjuder på många rika inspirationskällor.  

3.1.7 Relationer 
I Joakims arbete på Camouflage Consulting var ungdomar källan i hans arbete och arbetet 
handlade främst om att hjälpa organisationer att förstå denna stora grupp. De kontakter han 
skapade med ungdomarna i nätverket var oerhört viktiga för hans arbete att upptäcka och 
förmedla nya trender till företagen som då var hans kunder. Beroende på vilka frågor han 
arbetade med, så var olika personer i hans kontaktnät mer eller mindre viktiga. Ett exempel är 
då han arbetade med Nokia i samband med lanseringen av en ny mobiltelefon, då en av de 
viktigaste frågorna från Nokia var hur de skulle lansera telefonen. En rad kärnvärden som 
design, urban och trendig ledde fram till att klubbkulturen var rätt område för en första 
lansering och genom att rekrytera en referensgrupp med ungdomar som var djupt insatta på 
detta område, så skräddarsyddes en lansering som med stor säkerhet skulle nå ut med rätt 
budskap till dessa ungdomar. Lanseringen skedde i samband med en klubbkonsert där den 
kända artisten Roger Sanchez gjorde sin första spelning i Sverige. Det blev således väldigt 
lyckat och Joakim menar att det var tack vare nyttig feedback från fokusgruppen med 
ungdomar som många misstag kunde avstyras. För även om han ansåg sig ha bra koll på vad 
som gick hem hos ungdomarna, så blev han ofta förvånad av att det alltid var någon sak som 
ungdomarna protesterade emot och sågade helt. 
 
Att ha ett bra kontaktnät var viktigt för Joakim, för ju tydligare rekryteringsprocessen var, 
desto bättre resultat genererade fokusgrupperna och detta ledde i sin tur till att kvaliteten på 
det han levererade till kund blev bättre. 
 
I Lindas arbete har hon en ständig kundkontakt och beroende på vilken bransch som skall 
undersökas närmare, så är bra kontakter alltid viktigt. I sitt informationssökande arbete så 
vänder sig Linda till, för ändamålet, relevanta aktörer och intresseorganisationer, till exempel 
utredningsinstitut och forskare. Flera av hennes kontakter sitter i utlandet och dessa tar hon 
ofta kontakt med när det gäller framtidsfrågor. 
 
Det viktigaste i hennes arbete är framför allt att kunna ta kontakt, menar Linda. Att kunna 
skapa nya relationer och ta kontakt med nya människor som på olika sätt kan hjälpa henne är 
viktigare än att ha bra, stabila kontakter. Visst är färdiga nätverk bra, men Linda betonar 
vikten av att hela tiden söka nya nätverk för dynamikens skull.  
 
Viktiga kontakter i Louises arbete är exempelvis säljavdelningar på företag, av den 
anledningen att de ofta har stort inflytande i de interna beslutsfattarprocesserna. Hon menar 
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emellertid att det stora inflytandet beror på att de ofta förlitar sig på försäljningsstatistik, för 
att stödja sina åsikter om vad företaget ska satsa på och då genom att påvisa att en viss typ av 
produkt eller tjänst sålt bra tidigare. För Louise är det viktigt att kunna påverka dessa 
människor och få dem att inse vikten av att se framåt istället för att se bakåt och hon menar på 
att designers intuition och känsla för vad som kommer att bli trendigt är viktigt att ta hänsyn 
till. Louise strävar efter att få en bättre dialog mellan de olika disciplinerna företagsekonomi 
och design, för att på så sätt kunna hjälpa sina kunder att bättre anpassa sig till de trender som 
kommer i framtiden.  
 

”Bra kundrelationer och kunder som går att föra diskussioner med driver fram 
utvecklingen. Det är viktigt för mig att kunna anpassa mig till dem och att arbeta i 
team med kunderna. Att ha kontakter i näraliggande branscher som konsten och 
artisteribranschen ger inspiration och att kunna vara nära mina trendpartners, 
som är delaktiga i det som ColourHouse säljer vidare, är också självklart otroligt 
viktigt.” Louise, trendanalytiker 

3.2 Intervju med Klara Hansson 
En lite kortare intervju har även genomförts med Klara Hansson, som tidigare har arbetat på 
Bon Magazine med att utveckla och genomföra varumärkesbyggande event, samt med 
marknadsföring av magasinet. Idag arbetar hon på Lowe Plus Brindfors samt är en av 200 
trendspanare åt det New York-baserade företaget Lowe Counsel. Nätverket bestående av 200 
personer bevakar sammanlagt 52 städer. 
 

”Arbetet går ut på att informera om sådant som är nytt och håller på att hända 
inom leading edge cultures det vill säga sådant som inte har hunnit bli populärt i 
större kretsar, utan mer attitydförändringar och tendenser. Detta bevakar jag 
genom att prata med vänner och bekanta inom dessa kulturer och olika 
subkulturer, samt genom att läsa allt ifrån bloggar till små magasin och 
fanzines.” Klara, trendspanare 

Klara har uppfattningen att trender uppstår bland diverse människor i olika kulturer och 
subkulturer i olika städer. Sedan finns det människor som är bra på att fånga upp trender och 
göra dem kommersiella, såsom till exempel modehus, men även H&M och olika magasin. 
Klara tror även att en trend skapas som en mottrend till en tidigare trend. Hennes erfarenhet 
från Bon Magazine och inom Lowe Counsel är emellertid att dessa organisationer inte 
försöker att skapa trender medvetet. På Counsel bevakas trender som är i sin linda, medan 
Bon skriver om nya och intressanta saker i samhället, som ibland sedan visar sig bli trender. 

Klara får inspiration genom att läsa enorma mängder tidningar och magasin - Wired, Business 
2.0, Dansk, Vogue, SvD, Art Review för att nämna några. Att tala med människor med olika 
bakgrund, yrken och perspektiv samt genom att besöka gallerier, utställningar och intressanta 
platser ger även det inspiration och idéer om nya trender. TV-program som inspirerar henne är 
exempelvis Sex in the city, kulturmagasin, vissa dokumentärer och filmer av alla de slag.  

Det finns en hel del personer i hennes omgivning som påverkar henne, men främst är det 
människor från andra länder med nya perspektiv och tankar, och människor med andra och 
oväntade perspektiv, som intresserar och influerar - människor som hon vanligtvis kanske inte 
skulle umgås med.  
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3.3 Medverkan på trendseminarium 
Förmiddagen den 16 december besöktes ett trendseminarium, där tre designers från London, 
Milano och New York presenterade sina tankar och visioner om trender 2007. Seminariet 
ägde rum i Spårvagnshallarna i Stockholm och anordnades av företaget ColourHouse. De 
designbyråer som deltog var D.Cipher fm från London, A+A Trendstudio från Milano samt 
ESP Trendlab från New York. 
 
Seminariet startade klockan 8.30 med att en representant från designbyrån D.Cipher 
presenterade byråns tankar och idéer om hur de såg på de rådande trenderna sommaren 2007. 
Därefter var det en paus med fika, samt visning av trendböcker och trendmaterial som 
exempel på tyger, material och färger. Efter pausen höll A+A Trendstudio sin presentation 
och efter det var det en till paus där besökarna återigen fick möjlighet att titta i olika 
trendböcker, som dessa även gick att köpa via ColourHouse. Slutligen höll ESP Trendlab sin 
presentation och precis som tidigare presentationer så låg fokus på vilka färger, mönster, stilar 
och trender som enligt dem kommer att bli stora sommaren 2007.  
 
De inbjudna företagen kom från spridda verksamhetsområden, men många av dem var 
verksamma i klädesbranschen. Representanter fanns även från medieföretag, smyckesföretag, 
modegallerier och modecenter, färgföretag samt form- och designföretag (se Bilaga 2). Av de 
tjugoen deltagande företagen var flera av dem kända svenska varumärken och trots att de kom 
från olika branscher, så var deras gemensamma nämnare att alla blivit inbjudna av 
ColourHouse. Då dessa företag tackat ja hade de alla ett intresse av att lyssna på vad design- 
och trendbyråerna kommit fram till i sina analyser och arbeten.  
 
Varje presentation var ca en och en halv timme lång och inleddes med att representanten från 
respektive trend- och designbyrå gjorde en kort beskrivning av vad just de sysslar med och 
hur de arbetar. Lägg in beskrivning här.  Sedan bestod resterande tid av att presentera deras 
syn på kommande trender sommaren 2007. Åhörarna lyssnade samt tog anteckningar. Innan 
seminariets början hade varje besökare fått material i form av penna och anteckningsblock 
samt folders och broschyrer som beskrev designbyråerna och vad de hade att erbjuda (se 
Bilaga 4-7).  
 
ColourHouse arrangerade förutom detta seminarium även ett liknande i Göteborg dagen 
innan. Det var samma designers som deltog där som i Stockholm, men de inbjudna företagen 
var fler till antalet och representerade ytterligare några branscher, som exempelvis 
fastighetsbranschen, skobranschen, livsmedelsbranschen, hotellbranschen och bilbranschen, 
för att nämna några (se Bilaga 3).   
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4. ANALYS 
4.1 Trender skapas i systemet - i produktionsfält  
Tidigare i uppsatsen resonerades det kring att det kan tänkas finnas ett system av olika aktörer 
som arbetar för att nya trender ska uppstå och spridas till konsumenterna. Detta system av 
aktörer kan beskrivas i enlighet med Bourdieus fältteori, det vill säga, att det finns aktörer 
som, på trendskapandets fält, agerar med huvudsyftet att skapa och sprida framtida trender.  
 
I inledningen behandlades olika aktörer, som eventuellt skulle kunna vara en del i skapandet 
av nya trender i samhället. Då nämndes designers som en möjlig trendsättande aktör, något 
som empirin också påvisar. Designers plockar upp tecken i tiden och skapar sedan något utav 
det och, enligt trendanalytikern Louise, så skapas trender genom att designers börjar imitera 
det någon annan designer redan gjort. Detta visar på att det som designers skapar kan vara 
grunden i produktionen av kommande trender. Detta kan besöket på trendseminariet också 
förklara. 
 
Ett sådant seminarium kan ses som en viktig del i spridningen av trender och även skapandet 
av nya trender. De designers som deltar förmedlar sina åsikter om vad de tror kommer att bli 
framträdande inom modet och vilka färger och material som kommer att vara betydande. 
Representanterna från de olika modeföretagen som deltar på seminariet får influenser från 
designbyråernas profetior. De kan i sin tur ta med sig det som de tycker är relevant eller 
passande för sitt respektive företag, vilket kan få effekten att en del av de - av designbyråerna 
förutspådda trenderna - kommer att förverkligas. Detta då de har uppmärksammats av de 
deltagande företagen, som i det här fallet var stora kända svenska modeföretag.  
 
Hur skulle då ett sådant här seminarium kunna vara en del i ett medvetet trendskapande? 
Något som alla tre designbyråerna var eniga om var vilken färgskala som skulle komma att 
dominera sommaren 2007. Då alla tre designers, oberoende av varandra, beskrev färgskalan 
sommaren 2007 som bestående av neutrala och beiga toner med färgen gul som accentfärg, 
ökar chanserna att det kommer att bli så. Detta är i varje fall en slutsats som de deltagande 
företagen kan antas komma fram till. De har deltagit i ett seminarium som behandlar en viktig 
del av ett modeföretags frågor, det vill säga, vilka färger, stilar och former som kommer att 
dominera modet en tid framöver. Seminariet väcker frågor, men bidrar även med svar på olika 
funderingar kring vilka satsningar som ska göras, för att på bästa sätt kunna skapa en 
kollektion som är rätt i tiden – om ett och ett halvt år. Det råder en stor osäkerhet i deras 
bransch, som i de flesta andra branscher, då ingen med säkerhet kan veta vad som kommer att 
hända. Om då alla tre designbyråer siar om samma sak när det kommer till färgskalorna, så 
kan detta upplevas som relativt säkert att det kan komma att bli så. Med denna information 
går sen sedan representanterna från modeföretagen tillbaka till sina arbeten, för att arbeta fram 
en ny kollektion inför sommaren 2007, där färgskalan är neutral och den dominerande 
accentfärgen är lysande gul.  
 
Om det sedan blir en trend av detta eller inte, kan förklaras genom ett exempel. Om det, låt 
säga, är färgen gul som spås bli en trend på kläder och accessoarer, och att trendens framgång 
exemplifieras av hur många människor som anammar den och väljer att bära gula kläder, så 
krävs det, enligt Gladwell (2003), att budskapet som sänds ut har en viss klibbighet. 
Modeföretagen måste sända ut ett budskap som är smittsamt och som når så många som 
möjligt samtidigt som budskapet stannar kvar. Genom att annonsera i media – en viktig kanal 
för spridningen av nya innovationer (Rogers, 1962) – och där fokusera på färgen gul, samt 
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gynnas av medias intresse av att göra modereportage med säsongens trendfärger, så kan 
modeföretagen medvetet bidra till att accentfärgen gul blir en stor trend sommaren 2007.  
 
Besöket på trendseminariet konstaterar att det finns organisationer som på ett medvetet sätt 
arbetar med att ta fram och skapa framtida trender. Det visar att det finns ett system av 
designers, trendanalytiker och en mängd tillverkande företag som alla arbetar med trender och 
är beroende av att trenderna blir stora och anammas av marknaden. Aktörerna i detta system 
är beroende av varandra, detta då de samarbetar samt tar intryck av varandra. Designers tittar 
gärna på vad andra designers gör och trendanalytikerna har en viktig roll i och med att de 
ideligen spanar på nya tendenser och tecken i samhället, för att upptäcka nya trender och hitta 
ny information som de sedan vidarebefordrar till företagen de arbetar med. Dessa företag får 
värdefull information av trendanalytikerna och denna information kan de sedan göra något 
konkret utav, något som trendanalytikern Joakim beskriver: 
 

”Idag får företag se vilka möjligheter det finns, vilka frön det finns som kan 
vattnas och ge näring till, så att de växer upp och blir till en stor trend. Genom 
trendspanare och trendanalytiker kan organisationer få idéer om vilka olika 
framtidsscenarion det finns, som med rätt strategi kan förverkligas, så att de 
förväntade trenderna blir verklighet.”  

 
Även om aktörerna ovan arbetar med trender i sitt dagliga arbete, så är emellertid inte 
trendskapande organisationernas grundläggande mission. Detta är viktigt att uppmärksamma, 
särskilt då fokus i denna uppsats ligger på trendproduktion. Såväl trendanalytikerna som de 
deltagande organisationerna på trendseminariet är alla vinstdrivna företag som i grunden 
arbetar för att kunna sälja sina produkter och tjänster till sina kunder. Oavsätt vilken bransch 
det gäller så sker en ständig kamp för överlevnad och chanserna för detta ökar för 
organisationer som hela tiden arbetar med att utveckla sina produkter och arbeta innovativt 
och med nytänkande. Att ligga i framkant och hela tiden uppdatera sig kring det som händer i 
sin bransch, andra branscher och i övriga samhället är starkt kopplat till anammandet av 
trender och trendskapande.  
 
Enligt Bourdieus fältteori, går det att urskilja olika fält i detta system. Fält där individer 
samlas kring något gemensamt som de tror på och strider om (Bourdieu, 1994). Designers av 
olika slag utgör ett fält, media ett fält, trendanalytiker ett fält och modeskaparna ett fält. 
Empirin visar att aktörer på dessa fält samarbetar och söker kontakt med varandra över 
fältgränserna, för att chanserna att deras produkter ska säljas på marknaden ska öka. 
Trendanalytiker följer det som händer på de stora catwalkscenerna och tittar samtidigt på vad 
människor med fria yrken inom kulturen, som musiker och konstnärer, gör. Detta visar på en 
samverkan mellan trendanalytikernas fält och modeskaparnas, musikernas och konstnärernas 
fält. Ovanstående analys visar också att organisationerna arbetar med trender på ett indirekt 
sätt, i den mening att trendskapande inte är det primära, utan det primära är istället att driva en 
vinstgivande verksamhet. 

4.2 Trender skapas likt epidemier 
En annan aspekt på trendskapande och uppkomsten av trender är att likna spridningen av 
trender vid spridningen av virusepidemier (Gladwell, 2003). Detta innebär att en trend blir till 
i en liten skala, för att sedan sprida sig och växa sig större ju fler anhängare som trenden får. 
Enligt empirin och i enlighet med Gladwell (2003), så är uppfattningen att trender initieras av 
subgrupper, för att sedan på olika sätt spridas till den stora massan. Trendens framväxt och 
spridning underlättas av att ett antal faktorer, där synlighet är en av de viktigaste. 
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En vanlig uppfattning hos respondenterna är att en trend föds genom att individer i en 
subkultur klär sig eller beter sig annorlunda, för att avvika från resten av befolkningen. Detta 
udda beteende uppmärksammas sedan av individer eller organisationer som i sin tur synliggör 
det nya, i syftet att agera trendsättare och skapa en ny trend. Enligt de intervjuade 
trendanalytikerna, så är gatan och vardagslivet på stan den vanligaste källan till inspiration 
och det är bland annat genom att resa och titta på människor på stan och i barer och på 
klubbar och genom att bläddra i diverse specialiserade magasin, som nya tendenser och 
framtida trender kan uppmärksammas.  
 
Synlighet är således en viktig aspekt, dels för att kunna se och upptäcka det nya inom olika 
subgrupper, dels för att sedan synliggöra detta utåt till en bredare publik. Trendanalytiker gör 
detta genom att försöka sälja sina idéer till andra företag. Även designers arbetar med att ta 
intryck från verklighetens gatuliv, för att sedan skapa säljbara produkter och idéer att 
presentera för andra företag på exempelvis ett trendseminarium likt det som besöktes. 
Designbyrån ESP Trendlab arbetar enbart med influenser från gatan, kombinerat med 
influenser från catwalkpodierna, för att visa på ett exempel. Andra organisationer arbetar på 
samma sätt, fast då kan kunden som köper trenden vara själva slutkonsumenten. På samma 
sätt kan individer – ofta kändisar som syns ofta i media – agera trendsättare genom att 
synliggöra något och starta en trend.  
 
En annan viktig faktor, som redan behandlats en del i analysen ovan, är behovet av en 
trendsättare. Trenden blir inte en trend utan att någon uppmärksammar och försöker att driva 
på den och sälja den vidare till andra (Gladwell, 2003). Denna trendsättare kan både vara 
medveten eller omedveten om konsekvensen av sina handlingar. Till de medvetna 
trendsättarna kan räknas organisationer och personer som kändisar och artister, som medvetet 
kan vilja skapa en trend. Denna medvetna spridning av en trend kan beskrivas i enlighet med 
Rogers (1962) centraliserade diffusionssystem, i vilket ett litet antal beslutsfattare i en 
organisation bestämmer när spridandet av en innovation ska börja och genom vilka kanaler 
den ska spridas (Rogers, 1962). Som författare anser jag att ”innovation” här går att ersättas 
med ordet trend, för att på bästa sätt förklara spridningen av trender.  
 
Det finns även decentraliserade diffusionssystem, enligt Rogers (1962), och i extrema 
varianter av dessa finns det inte en organisation bakom spridningen av trenden, utan 
spridningen sker enbart med hjälp av potentiella anhängare. Nya idéer kan växa fram ur den 
praktiska upplevelsen/erfarenheten hos särskilda individer i samhället, istället för att komma 
från organisationers formella R&D-aktiviteter (Rogers, 1962). Dessa ”omedvetna” 
trendsättare kan exemplifieras av de tidiga anammarna av en trend som, enligt 
trendanalytikern Linda, ”agerar ambassadörer för det som kommer att bli trendigt”. Enligt 
henne utgörs de av sociala personer med stora nätverk som har en förmåga att sprida nya 
idéer, tankar, begrepp och stilar till människor i sin omgivning. Denna beskrivning 
överensstämmer med Gladwells (2003) beskrivning av typen Förenare, som enligt honom har 
en viktig roll i spridandet av trender;  
 

”Ett fåtal individer kan genom sina sociala kontakter, energi, entusiasm och 
personlighet skapa uppmärksamhet kring något, som sedan anammas av fler 
personer” Gladwell, (2003).  

  
En annan viktig personlighetstyp är de Vetgiriga, de som samlar kunskap och har information 
om en mängd olika saker på marknaden. Vetgiriga delar gärna med sig av sin information till 
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andra och förbinder således andra människor till marknaden samt har insidertips om den 
(Gladwell, 2003) – en beskrivning som med tolkning stämmer överens med trendanalytikerns 
roll, som är att vara ständigt nyfiken och intresserad av vad som händer i samhället och sedan 
vidarebefordra den kunskapen till andra.  
 
Med dessa båda personlighetstypers hjälp, så kan en trend spridas likt en epidemi (Gladwell, 
2003). Spridningen som sker när trenden får fler och fler anhängare, kan förklaras genom 
Rogers diffusionsmodell. De fåtal individer som inledningsvis börjar med något nytt kallas för 
Innovatörerna. De är äventyrliga av sig. Den något större grupp som sedan påverkas av dessa 
innovatörer är de Tidiga anammarna. De är opinionsledare i sin grupp och beskrivs som 
eftertänksamma personer som iakttar och analyserar vad Innovatörerna gör, för att sedan följa 
efter. Denna grupp sprider i sin tur det nypåfunna vidare till den Tidiga majoriteten och 
därefter följer den Sena majoriteten, som beskrivs som den försiktiga och skeptiska massan. 
Denna grupp skulle aldrig pröva något som inte först någon annan, mer respekterad person 
anammat. Majoriteten sprider i sin tur den nya företeelsen vidare till Eftersläntrarna. De är de 
mest traditionsbundna som egentligen inte ser något tvunget skäl i att ändra sig (Rogers, 
1962).  
 
Genom att rita upp denna utveckling i ett diagram, så bildas en perfekt epidemikurva med en 
långsam start, en tändning när de Tidiga anammarna ansluter sig till det nya och en stark 
uppgång när majoriteten följer efter samt slutligen en återgång när Eftersläntrarna hakar på 
(Rogers, 1962).  
 
En innovation eller trend sprids emellertid inte friktionsfritt mellan dessa kategorier. Gladwell 
(2003) utgår från ovanstående modell och uppmärksammar detta problem, med svaret att 
dessa gruppers attityder är oförenliga med varandra. Det finns en klyfta mellan dem. Till 
exempel misslyckas många slags högteknologiska produkter, för att de aldrig kommer längre 
än till de Tidiga anammarna, eftersom företagen som tillverkar dem inte hittar ett sätt att 
omvandla en idé som är helt rimlig för en Tidig anammare till en som är det för en medlem av 
den Tidiga majoriteten (Gladwell, 2003).  
 
I Lagen om det få beskrivs hur personer med särskilda egenskaper och sociala gåvor kan 
tända epidemier. Dessa personer kallas Förenare och Vetgiriga. Det är dessa som, enligt 
Gladwell (2003), gör det möjligt för innovationer att klara problemet med klyftan. De är 
översättare i den mening att de tar idéer och information från en högst specialiserad värld och 
översätter dem till ett språk som andra kan förstå (Gladwell, 2003). Detta visar än en gång hur 
trendanalytiker arbetar, då de tar idéer och information från subgrupper och översätter dem till 
ett språk som andra kan förstå. Således kan konstateras att personlighetstyperna Förenare och 
Vetgiriga inte bara behöver beskriva individer, utan även kan beskriva organisationer. Det 
finns alltså organisationer, exempelvis trendanalysbyråer, som tack vare att de agerar i 
enlighet med Gladwells (2003) Förenare och Vetgiriga, hjälper till att sprida trenden likt en 
virusepidemi i samhället. 
 

4.3 Trender skapas likt evolutionsteorier 
Förutom att trender kan sägas skapas i enlighet med ovanstående analyser, så kvarstår 
emellertid ett intressant område. I inledningen ställdes frågan huruvida trender skapas 
medvetet eller uppstår slumpmässigt. Fokus i uppsatsen har legat på att identifiera det 
medvetna trendskapandet i samhället. De två första underrubrikerna i analysen behandlar 
detta område. I denna del ska den spontana uppkomsten av trender analyseras. 
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Inledningsvis liknades trender vid produkter, vilka som helst och precis som produkter och 
tjänster på dagens marknad utsätts för konkurrens, så kan således även trender utsättas för en 
hård konkurrens sinsemellan. En faktor som avgör om produkter och tjänster kommer att 
klara sig på marknaden, är huruvida de är anpassade till kundernas rådande behov (Baker, 
1987). För att bli framgångsrika måste de lanseras i rätt tid och på rätt sätt och därför kan 
timing sägas vara en annan viktig faktor (Baker, 1987). Detta resonemang över produkter och 
tjänsters överlevnad på en alltmer konkurrensbetonad marknad, kan användas för att beskriva 
uppkomsten av trender. Genom att se på uppkomsten av trender som ett konkurrensproblem, 
kan en annan aspekt på trendskapande lyftas fram.  
 
Ett område där konkurrens råder är inom ekologin. Individer i en population konkurrerar med 
varandra i kampen om överlevnad och möjlighet till fortplantning (Bohlin, 2000).  
Dessa individer kan i vår analys få utgöras av alla de trender som finns i vårt samhälle. Enligt 
Bohlin (2000) uppstår konkurrens när resurserna som krävs för överlevnad blir knappa och 
konkurrensen bland trender kan då sägas utgöras av de medel och vägar som en trend behöver 
för att sprida sig och växa i ett samhälle, till exempel människors uppmärksamhet och 
mottaglighet, mediekanaler, förenare och vetgiriga. Dessa är resurserna som är knappa och 
som en trend behöver för att spridas.   
 
En av trendanalytikerna, Linda, menar att många företeelser i samhället blir trendiga på ett 
mer spontant och slumpartat sätt. Enligt henne så finns det inte alltid en given trendsättare, 
utan trender kan skapas kring en produkt eller idé eller liknande, för att objektet kommit ut 
rätt i tiden.  
 
I ett samhälle finns det riktningar, värderingar, stämningar och tendenser, som skapar en 
tidsanda karaktäristisk för den rådande tidsperioden (Svensk ordbok, 1986). Denna tidsanda 
gör samhällets invånare mer mottagliga till särskilda trender. De trender som har egenskaper 
som passar in i denna rådande miljö – den tidsanda som råder – det är de trender som kommer 
att slå igenom och växa sig stora. Enligt Darwin (1976), så är det de bäst anpassade arterna 
som kommer att överleva och som kan fortsätta fortplanta sig. På samma sätt är det de trender 
som passar bäst in i den rådande tidsandan, som ges möjlighet att spridas vidare i 
samhällssystemet.  
 
Tidsandan kan definieras som stämningar och dylikt som existerar under en viss tidsperiod 
(Svensk ordbok, 1986). Det är inget konkret, utan något som finns i luften och som gör att 
vissa saker och företeelser blir populära. Således blir timingen en viktig aspekt. Det finns 
mängder av tendenser i samhället, som kan sägas vara latenta trender som väntar på att någon 
ska upptäcka dem och göra dem synliga, enligt Gladwells (2003) teori. Det är emellertid bara 
en del av dem som blir tydliga trender. En förklaring kan vara att just dessa trender har 
egenskaper som gör de extra mottagliga hos samhällets individer. Den rådande miljön och 
tidsandan styr över vilka trender som är bäst lämpade och dessa trender växer då deras 
egenskaper är anpassade till den rådande tidsandan.  
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5. DISKUSSION 
5.1 Trendskapande och trendsättare 
I analysen identifieras tre olika aspekter som var och en, med utgångspunkt från den 
insamlade empirin, beskriver hur trender skapas i vårt samhälle.  

5.1.1 Produktionsfält 
Den första aspekten är att trender skapas i ett system av aktörer, där aktörerna på olika sätt 
bidrar till att skapa och sprida trender. I detta system har olika produktionsfält identifierats, 
där designers bildar ett fält, media ett fält, trendanalytiker ett fält och modeskaparna ett fält. 
Frågan är emellertid om det finns ett fält enbart för trendskapande, i enlighet med Bourdieus 
fältteorier? Det finns ett system av aktörer som arbetar med mode och dess trender, men kan 
det kallas för ett trendskapandets fält? En sådan fråga måste avgränsas för att kunna besvaras, 
detta för att ett sådant fält inte bara skulle innefatta modetrender, utan även trender inom 
andra områden, vilket gör att antalet eventuella aktörer i ett sådant fält skulle bli enormt.  
 
Då arbetet med trender och trendskapande genomsyrar så många olika branscher och 
yrkesområden, kan det vara svårt att urskilja ett fält enbart för trendskapande – om 
definitionen för ett fält ska efterlevas. Att det skulle finnas ett tydligt fält för trendskapande är 
svårt att se enbart med utgångspunkt i empirin. Det saknas bevis över aktörer som har 
trendskapande som endaste mission. Det som istället framkommer är att trendsättandet är ett 
resultat av organisationers strategiska plan, det vill säga, uppkommer som en följd av den 
vinstdrivande verksamhetens arbete. Representanter från de olika identifierade fälten 
designers och trendanalytiker samarbetar och har kontakt med varandra över gränserna, för att 
deras produkter ska kunna säljas på marknaden. Trendanalytikerna hävdar att de influeras av 
diverse olika saker och områden som konst, musik, litteratur och teknik. Trendseminarium 
blir ett slags forum där ett spridande av designers arbete, analys och trendspaning äger rum. 
Jag vill inte beskriva detta som ett enskilt fält för trendskapande. En bättre och tydligare 
förklaring är att se att det är olika fält som samverkar med varandra och i dessa fälts 
skärningspunkter skapas en produktion, som leder fram till nya trender. 
 
Det är således svårt att utskilja ett gediget trendskaparfält där det primära målet är att skapa 
trender. De flesta organisationer i samhället har främst ett ekonomiskt vinstintresse och det är 
den primära orsaken till varför organisationen existerar (Wonnacott & Wonnacott, 1982). Att 
ständigt arbeta med att studera omvärlden och iaktta vilka tendenser som finns och vad som 
skulle kunna bli stora trender i framtiden, hjälper organisationer att hänga med i utvecklingen 
samtidigt som de själva ser till att styra denna utveckling.  
 
Dessa aktörer arbetar således med trender på ett indirekt sätt, i den mening att trendskapande 
inte är det primära, utan det primära är istället att driva en vinstgivande verksamhet. Visst kan 
syftet vara att arbeta långt in i framtiden och vara trendsättande inom sin bransch, men 
anledningen till varför organisationer väljer att arbeta så är inte för att de ser trendskapande 
som något mål i sig. I dagens samhälle skapar bland annat media en stress som leder till att 
konsumenter kräver en ständig förnyelse av produkter och tjänster. Detta gör tidshorisonterna 
för företag kortare, menar trendanalytikern Louise, vilket driver företag till att tvingas 
fokusera på forskning och utveckling eller att i alla fall ha en bra koll på vad som kommer 
härnäst. Detta manar på en snabbare utveckling av trender, som löser av varandra i en allt 
snabbare takt. 
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5.1.2 Subkulturer 
En annan aspekt som framkom i analysen är att frön till trender uppstår i samhällets 
subkulturer, där individer som utan syfte att skapa en trend, gör något som blir 
uppmärksammat av andra individer/organisationer som inser potentialen i detta nya beteende 
och gör någonting utav det som får samhälleliga konsekvenser i den mening att det skapas 
någonting konkret och visuellt, som då sprids till fler än den lilla grupp som var först med 
beteendet.  
 
En trend har på så sätt skapats, men vem är den verklige trendskaparen? Utan det första fåtalet 
bärare av trenden så skulle den inte existera och växa sig till en allmängiltig trend och utan att 
upptäckarna av företeelsen inser dess potential och säljer den vidare så skulle inte heller 
företeelsen spridas och växa till en stor trend (Bourdieu, 1994). Enligt Rogers (1962) så går en 
trend igenom olika stadier i form av en normalfördelningskurva, där den plockas upp och 
identifieras av olika typer av användare på sin väg till att slutligen nå toppen på kurvan och då 
nå den stora massan. En trend kan således påstås vara en riktig trend först när fler grupper än 
ursprungsgruppen har anammat den. Genom att bara vara en företeelse som existerar i en liten 
subgrupp så är det således ingen trend som har producerats, varför man skulle kunna hävda att 
de första bärarna av en viss företeelse inte kan ses som en trends skapare eller producenter. 
Om det inte finns en vilja eller ett syfte att sprida företeelsen vidare, går det då att kalla någon 
för en medveten trendsättare? Upptäckarna av företeelsen som inser att detta är något att 
sprida vidare, de inser potentialen i det nya och försöker på ett medvetet sätt att sprida det 
vidare, så att det får vida konsekvenser. De öppnar upp allmänhetens ögon för den nya 
trenden och försöker på ett medvetet sätt att skapa en växande trend. Dessa individer eller 
organisationer möjliggör en vidare spridning av trenden (Gladwell, 2003). 

5.1.3 Anpassning till rådande tidsanda 
Den sista aspekten på trendskapande är den spontana uppkomsten av trender. Trenders 
ursprung är ibland svårt att bestämma och det upplevs ibland som om de dyker upp från 
ingenstans och får en enorm genomslagskraft i vårt samhälle. En förklaring kan vara att det 
endast är de trender som är anpassade till den rådande tidsandan, som tack vare den 
anpassningsförmågan kan sprida sig så snabbt i ett samhälle. Det är de företeelser, produkter 
och tjänster, idéer, beteenden och så vidare, som har kvaliteter och egenskaper som passar för 
den tidsanda som råder för tillfället, som kommer att synas och märkas mest. Dessa trender 
vinner kampen om de knappa resurserna och har styrka nog att sprida sig i den existerande 
omgivningen.  
 
När en viss trend upplevs ha uppkommit spontant, blir det svårt att identifiera en konkret 
trendsättare bakom den. Bourdieu (1994) menar att konsumtionen av tillgångar förutsätter ett 
tillägnelsearbete och han förklarar detta med att konsumenten bidrar till att producera den 
produkt som han konsumerar, vilket sker genom ett identifierings- och dechiffreringsarbete. 
Den rådande tidsandan bestäms bland annat av de riktningar och värderingar samt den 
stämning som finns i ett samhälle – det vill säga faktorer som bestäms av de individer som 
lever i samhället. Med detta som bakgrund kan slutsatsen dras att det är individerna i 
samhället som är med att skapa den rådande tidsandan. Då spontana trender uppstår har de 
egenskaper som passar in i den rådande tidsandan, som formats av individerna i samhället. 
Dessa trender blir trender för att samhällets individer anammar dem och möjliggör en 
spridning. Anledningen till varför de anammas och sprids är för att de har egenskaper som 
individerna efterfrågar, då de passar in tidsmässigt. Individerna själva bidrar således till att 
producera de trender som de sedan konsumerar, detta då de kan identifiera sig med dessa 
trender, i enlighet med Bourdieus identifieringsarbete.  



    

 35

 
Tidsandan är även avgörande för att medvetet skapade trender ska anammas av en bred 
publik. Som organisation är det viktigt att vara medveten om den rådande tidsandan, för att 
kunna skapa anpassade produkter och tjänster som med större sannolikhet än annars kommer 
att passa in och skapa ett begär hos folk. Här är viktigt att poängtera att företag inte skapar 
trender utifrån ingenting – det måste alltid finnas ett litet frö från början – det vill säga, ett 
tecken eller en tendens om att något kan komma att bli ännu populärare i framtiden. 

5.2 Gamla produktionsbegrepp i ny tappning 
I inledningen liknades en trend med en produkt, vilken som helst. För att bättre förstå hur 
trender produceras och skapas i vårt samhälle, så kan gamla begrepp rörande traditionell 
produktion av en vara tillämpas i beskrivningen av trendproduktion.   
 
Traditionell produktion kräver en råvara av något slag. Vid skapandet av trender, som är en 
abstrakt företeelse, så är råvaran även den abstrakt, nämligen den rådande tidsandan. En 
producent, som i denna uppsats beskrivits som antingen en medveten eller omedveten 
trendsättare skapar sedan en trend av denna råvara. Vanligtvis är det tendenser och tecken i 
samhället som ligger till grund för vad som kommer att produceras och i många fall är det 
människor i subkulturer som inbjuder till en trendproduktion. Produktionen av trender kan 
även beskrivas som styrd av efterfrågan, precis som produktionen av vilken annan vara som 
helst på en marknad (Baker, 1987).  
 
Gränsen mellan produktion och marknadsföring av en trend är hårfin, detta då det vanligen är 
de som skapar trenden som även marknadsför den. En medveten trendskapare ser ju till att 
synliggöra trenden, för att den ska spridas till en bredare publik. Traditionell marknadsföring 
handlar om att föra ut ett budskap och informera, skapa en attitydförändring eller helt enkelt 
bara att synliggöra en produkt, för dess tilltänkta målgrupp (Baker, 1987). De som 
marknadsför en trend kan då sägas vara de som gör den synlig och sprider budskapet om dess 
existens, nämligen Gladwells Vetgiriga och Förenare. Dessa är individer eller organisationer 
som väcker uppmärksamhet kring trendens existens. 
 
Trenden distribueras sedan via olika kanaler ut till kunden. Dessa kanaler som synliggör 
trenden är mediekanaler som tidningar, radio och TV, men även individer som agerar 
trendsättare som exempelvis stilikoner och kända människor (Lindh, 1983). Oavsätt så står 
media för en stor del av synliggörandet av trenden och således även distributionen av den.   
 
Slutligen sker konsumtionen av trenden när samhällets individer och organisationer anammar 
trenden. Här ska även media nämnas, då media förutom att vara en distributör, även är en stor 
konsument av trender.   
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6. SLUTSATS 
 
I denna uppsats har syftet vara att undersöka hur trender uppstår samt om trender skapas på ett 
medvetet sätt. Finns det en medveten trendproduktion eller uppstår trender på ett spontant 
sätt?   
 
Analysen och diskussionen visar att uppkomsten och skapandet av trender är ett svårforskat 
område, då det inte exakt går att peka på en specifik process för trendskapande, som är 
applicerbart på trendskapande generellt. Detta eftersom trender uppstår och skapas på ett 
flertal olika sätt, där några sätt emellertid har identifierats och tolkats i denna uppsats.  
 

1. Trender skapas i ett system av aktörer, där aktörerna på olika sätt bidrar till att 
skapa och sprida trender. I detta system har olika produktionsfält identifierats, 
där designers bildar ett fält, media ett fält, trendanalytiker ett fält och 
modeskaparna ett fält. I dessa fälts skärningspunkter skapas en produktion, som 
leder fram till nya trender. Trendsättandet är ett resultat av organisationernas 
strategiska plan och uppkommer således som en följd av den vinstdrivande 
verksamhetens arbete. 

 
2. Trender uppstår i samhällets subkulturer, där individer som utan syfte att skapa 

en trend, gör något som blir uppmärksammat av andra individer/organisationer. 
Dessa inser potentialen i detta nya beteende och gör någonting utav det som får 
samhälleliga konsekvenser då det skapas någonting konkret och visuellt, som 
kan spridas till fler än den lilla subgrupp som var först med beteendet.  

 
3. Trender uppstår spontant, när deras ursprung är svårt att bestämma och det 

upplevs som om de dyker upp från ingenstans och får en enorm genomslagskraft 
i vårt samhälle. En förklaring är att det är trender som är anpassade till den 
rådande tidsandan, som tack vare den anpassningsförmågan kan sprida sig så 
snabbt i ett samhälle. Dessa trender vinner kampen om de knappa resurserna och 
har styrka nog att sprida sig i den existerande omgivningen.  

 
En slutsats är att den rådande tidsandan är viktig, för att både medvetet skapade trender samt 
spontana trender ska anammas av en bred publik. Som organisation är det viktigt att vara 
medveten om vad som ligger i tiden, för att kunna skapa anpassade produkter och tjänster som 
med större sannolikhet än annars kommer att passa in och skapa ett begär hos folk. Viktigt att 
understryka är emellertid att företag inte skapar trender utifrån ingenting, utan det måste alltid 
finnas ett litet frö från början i form av ett tecken eller en tendens om att något kan komma att 
bli ännu populärare i framtiden. 
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8. APPENDIX 
 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 

1. Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter.  
 

2. Hur arbetar du? Hur går du tillväga i ditt arbete? 
 

3. Hur ser du på din egen roll? 
 

4. Hur uppfattar du att trender skapas?  
 

5. Kan man säga att ditt företag/det ni gör, är en del av trendskapande. Skapar ni 
medvetet nya trender – är det målet? 

 
6. Hur får du nya idéer? Vad får du inspiration ifrån?  

 
7. Vilka tidningar läser du och vilka TV-program ser du på?  

 
8. Finns det andra personer i omgivningen som inspirerar och påverkar dig? 

 
9. Har du varit med att skapa någon specifik trend? 

 
10. Hur beskriver du en trend? Vad kännetecknar en trend, enligt dig? 

 
11. Vad krävs för att något ska bli trendigt? Finns det faktorer som kan urskiljas som alltid 

bidrar till att något blir trendigt? 
 

12. Hur ser ditt kontaktnät ut, det vill säga, vilka kontakter har du med andra människor i 
andra branscher eller organisationer och som eventuellt är viktiga i arbetet kring 
trendskapande? 

 
13. Vad är målet med ditt arbete? Långsiktiga och kortsiktiga mål? 

 
14. Hur viktigt är det med bra kontakter i ditt arbete? 

 
15. Hur mycket samarbetas det inom (team) samt utom ert företag (RM)?  

 
16. Vilka nyckelpersoner finns det som är centrala i framtagandet av nya trender?  

 
17. Vad tror du är den vanligast styrande orsaken till varför något blir trendigt? 

 
18. Vad är det som motiverar dig? Vad är det som motiverar organisationen du arbetar 

för? 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5. 
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Bilaga 6. 
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Bilaga 7. 

 
 
 
 
 


