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Sammanfattning 
 
Efter att ha sett trender komma och gå, vissa som hänger kvar länge och andra som 
försvinner lika snabbt som de kom, började vi fundera på hur trenderna egentligen 
skapas och vilka faktorer som påverkar deras uppgång och fall. Genom framförallt 
intervjuer med personer som aktivt arbetar med trender har vi försökt finna klarhet i 
detta och presenterar resultatet i följande uppsats.  
 
Trender för livsstilsprodukter är i ständig förändring och vissa menar att de snurrar 
allt fortare och fortare. Trender avlöser varandra och går hand i hand med 
förändringar i det samhälle vi lever i.  
 
Företaget Wolverine i USA hade under många år tillverkat en sko med namnet Hush 
Puppie. I början av 90-talet var efterfrågan marginell, skon hade sett sina glansdagar, 
och företagsledningen funderade på att lägga ner produktionen. Men plötsligt hände 
något och efterfrågan började öka. Skon blev plötsligt högsta mode på Manhattans 
gator och trenden spreds snabbt vidare. 
 
Hush Puppie skon är ett exempel på en livsstilsprodukt. Livsstilsprodukter är 
produkter som speglar personliga egenskaper, motiv och värderingar d vs beskriver 
ett konsumentbeteende. Trender startar oftast genom att någon tolkar och reagerar 
på samhällsförändringar och skapar symboler och produkter som förmedlar ett 
budskap. Symbolerna fångas upp av så kallade experter och kommuniceras ut till 
flera människor. Om budskapet tilltalar och ger mening sprids det vidare med en så 
kallad viruseffekt. Olika social-psykologiska faktorer förklarar vilka grupper i 
samhället som genererar dessa symboler, hur vi bedömer experten som sprider ut 
budskapet och hur människors behov av grupptillhörighet gör att trender kan få så 
stor genomslagskraft.
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Definitioner 
 
Trend (eng.”riktning”, ”tendens” av trend, tendera, svänga av)  
en stabil långsiktig förändring i samhället, avseende tex. ekonomi, demografi, 
värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (inom tex. mode. Särskilda företag 
(sk. trendinstitut) har specialiserat sig på  att i långsiktiga prognoser förmedla 
information som deras kunder sedan kan analysera i syfte att anpassa sin 
verksamhet till pågående eller förväntade förändringar i omgivningen. Större 
förändringar i en trend benämns ”trendbrott”. Inte sällan görs prognoser genom 
trendframskrivning dvs. genom att man förutsätter en utveckling som en förlängning 
av konstaterad och/eller pågående trend”1  
 
Modefluga (am. fad) ”Oförutsägbar och kortvarigt fenomen, utan någon social, 
ekonomisk eller politisk betydelse”2.  
  
Megatrend ”Omfattande sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska förändringar 
som först skapas långsamt, men sedan påverkar oss under en lång tidsperiod, 
mellan sju till tio år, eller längre”3. 
 
Livsstilsprodukter ”Term ursprungligen lanserad av Alfred Adler för att beteckna 
beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar. 
Termen används ofta vid beskrivning av konsumentbeteende som grund för 
utformning av konsumentprodukter och reklam. Exempelvis ”yuppien” för en 
uppmärksammade livsstil under 80-tlaet. Inom resurs- och miljöforskning är 
människors livsstil en viktig faktor att med i beräkningarna”4 
 
Nischade media Media som förmedlar information inom ett special område och riktar 
sig mot subkulturer. 
 
Massmedia Medel för enkelriktad och lättillgänglig kommunikation med många 
mottagare, mest om press, radio, TV5.  

                                                 
1 Nationalencyklopedin nr.15 (Bokförlaget Bra Böcker 1995) 
2 Celente Gerald, Trend Tracking (New York: Warner Books, 1991) 
3 Naisbitt John and Patricia Aburdene, Megatrends 2000 (New York: Avon Books, 1990) 
4 Nationalencyklopedin nr.12 (Bokförlaget Bra Böcker 1995). 
5 Bonniers lexikons ordbok 
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1. Inledning 
 
Uppsatsens första kapitel inleds med ett exempel på hur en gammal omodern 
sportsko plötsligt blir hetaste mode på New Yorks gator. Exemplet ger oss inblick i 
hur en trend kan starta och spridas vidare och leder oss sedan vidare till vår 
forskningsfråga. Kapitlet följs sedan av en redogörelse för vilken metod och 
tillvägagångssätt som vi använt oss av i vårt arbete med uppsatsen. 
Det andra kapitlet är en redogörelse av insamlat datamaterial och i det tredje kapitlet 
analyseras materialet med hjälp av teori, som sedan åtföljs av en slutsats i kapitel 
fyra.    
 
 
1.1 Bakgrund 
Hush Puppies klassiska mockasko blir plötsligt hetaste mode efter många år av dålig 
försäljning. Den brukade säljas i små upplagor till lågpriskedjor i småstäder och 
företaget Wolverine, som producerade skon övervägde att lägga ner produktionen 
helt och hållet. Men plötsligt hände något. Företaget fick höra att Hush Puppie hade 
blivit inne på Manhattans barer och klubbar och ”att det i East Village och Soho fanns 
secondhandbutiker som sålde skorna, och köpte upp dem. Folk gick till de 
småbutiker som förde skorna och köpte upp dem”, berättar Baxter som var direktör 
på företaget Wolverine. Stora modedesigners som John Bartlett, Anna Sui och Joel 
Fitzgerald började ringa och be att få använda skorna på deras visningar.  
Försäljningen ökade från 30 000 par om året i början av 1990-talet till 450 000 par år 
1995 för att sedan fyrdubblas året därpå och ännu mer de följande åren. 
Bolagsstyrelsen förstod knappt vad som hände. Allt började med att några ungdomar 
på Manhattan använde skorna just för att ingen annan gjorde det. Några 
modeskapare fick syn på dem och använde dem på modevisningar som accessoarer 
och plötsligt ville alla ungdomar ha dem och efterfrågan var enorm.6 
 
Historien om Hush Puppie är ett illustrerande exempel på hur en trend för 
livsstilsprodukter kan växa fram. Termen livsstilsprodukt används ofta vid 
konsumentprodukter som speglar personliga egenskaper, motiv och värderingar d vs 
beskriver ett konsumentbeteende.7 Exempel på livsstilsprodukter är kläder, skor och 
inredning. 
 
Som framgår av exemplet med Hush Puppie är det en rad faktorer som tillsammans 
påverkar trenders framväxt. Vi ska i följande uppsats försöka förklara vilka faktorer 
som är viktiga i processen för trenders framväxt och på vilket sätt de samverkar, 
vilket leder oss fram till nedanstående forskningsfråga. 
 
 

                                                 
6 Malcom Gladwell, Den tändande gnistan, Bokförlaget Prisma 2003 s.13 
7 Nationalencyklopedin nr.12 (Bokförlaget Bra Böcker 1995). 
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1.2 Forskningsfråga 
Hur växer trender för livsstilsprodukter fram och vilka är de viktigaste faktorerna som 
påverkar trendernas framväxt? 
  
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en fördjupad kunskap om trender för 
livsstilsprodukter. Genom att få förståelse för hur trender startar och växer, kopplat till 
ett teoretiskt underlag, vill vi skapa förutsättningar som kan minska osäkerheten vid 
planering och produktion av livsstilsprodukter. Designers pratar ofta om en 
”magkänsla” inför nya trender som akademiker kan har svårt att sätta tilltro till. Syftet 
med uppsatsen är att skapa en förbindelse mellan det konstnärliga och 
ekonomiska/akademiska. I näringslivet måste dessa båda grupper förstå och stödja 
varandra och vår förhoppning är att denna uppsats kan vara ett redskap  
 

 

2. Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I kapitel två ska vi redogöra för det vetenskapliga förhållningssättet i uppsatsen. Därefter 
följer ett avsnitt där vi förklarar hur vi gått tillväga i undersökningen, hur respondenter valts 
för intervjuerna samt kritik av metoden. 
 
Det dominerande förhållningssättet som vi har använd oss av kallas för hermeneutik. 
Detta innebär att ha tolkning och förståelse som främsta kunskapsform8.  Ett 
argument för valet av metod är att materialet vi samlade in under arbetets gång 
främst bestod av meningsfulla fenomen i form av texter, intervjuer och observationer.  
 
De fyra grundpelarna inom hermeneutiken är förståelse, tolkning, förförståelse och 
förklaring. Förståelse är att begripa något, fatta något och få insikt9. Insikt och 
förståelse spelar en stor roll i processen av identifiering av vem trendanalytikerna är, 
hur de arbetar och vad som skapar gynnsamma förutsättningar för trendernas 
uppkomst. Informationen vi fått är redan tolkad av respondenterna utifrån deras 
förståelse för sig själva, samhället och omgivningen. Engelske sociologen Anthony 
Giddens beskriver denna process som dubbel hermeneutik10. Genom språket och 
våra personliga föreställningar tolkar och förklarar vi för oss själva vad respondenten 
säger. Som stöd i vårt tolkande arbete har vi även använt oss av olika teoretiska 
modeller och begrepp för att få en ökad förståelse och kunna göra en rimlig tolkning 
av materialet.  
Vår förförståelse är den erfarenhet vi har vid arbetets början vilken vi fått genom att 
tidigare ha arbetat med mode på olika sätt. Förförståelsen kan vara både ett hinder 
och en tillgång då tidigare lärdomar, erfarenheter och föreställningar påverkar 

                                                 
8 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2004 
9 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2004 
10 Gilje Nils, Grimen Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, 2004 
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tolkning, förståelse och förklaring.11 Det sista momentet är förklaringen. För att kunna 
förklara måste vi förstå och i tolkningen ligger ofta en förklaring.  
 
Per-Johan Ödman beskriver den hermeneutiska processen som ”en pendling mellan 
närhet och distans, förklaring och förståelse”12. Rörligheten och dynamiken mellan 
del och helhet är en av de viktigaste aspekterna inom hermeneutik. Han skriver 
vidare att ”tolkningen blir på detta sätt syntesen mellan förklaring och förståelse, och 
förförståelsen utgör det fundament på vilket den hermeneutiska processen vilar”13 
För att kunna beskriva och förklara trendernas uppkomst som en process är det 
därför viktigt att kunna förklara faktorer och moment som ingår i helheten dvs hela 
processen för trenders framväxt. 
 
 
2.1 Tolknings- och förståelseprocessen 
Inom hermeneutiken pratar man om två kriterier för korrekt förståelse, det holistiska 
kriteriet och aktörskriteriet. Det holistiska kriteriet innebär att alla detaljer ska 
harmonisera med helheten och aktörskriteriet innebär överrensstämmelse mellan 
tolkningen och aktörens avsikt14. Trots en strävan att uppfylla båda dessa kriterier 
kan vi inte påstå att det finns en absolut korrekt förståelse för vårt undersökta 
fenomen(läs trender). Tolkningar påverkas alltid av egna bedömningar, erfarenheter 
och trosuppfattningar och måste ständigt vara reviderbar när ny information kommer 
fram. Metodologisk tolerans är en viktig aspekt och innebär att man aldrig ska vara 
”alltför säker på att ens egna tolkningar nödvändigtvis är de bästa, och man bör ge 
tolkningsförslag tid på sig att visa vad de duger till”15. Med detta menas dock inte att 
man inte ska argumentera för sina tolkningsförslag, utan snarare att man ska vara 
öppen för andra alternativa tolkningar. Kriterierna kan dock utgöra en hållpunkt för att 
avgöra om tolkningen är bra eller dålig.16 

 
 

                                                 
11 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2004 
12 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 
13 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 
14 Gilje Nils, Grimen Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, 2004 
15 Gilje Nils, Grimen Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, 2004, s. 204 
16 Gilje Nils, Grimen Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, 2004 
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 Creative 
subsystem 

Managerial 
subsystem 

Culture 
production 
subsystem 

Communications 
subsystem 

Cultural Gatekeepers 
Formal Gatekeepers                              Informal gatekeepers 
Casting directors  Opinion leaders 
Radio programmers  Friends 
Textbook authors  Spouse 
Retal buyers  Family members 

Consumer 

Symbol pool 

2.2 Tillvägagångssätt 
Empirin samlas främst genom intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med 
trender och trendanalysering. Som grund för empiriinsamling och arbetets upplägg 
har vi använt oss av Michael Solomons modell ”The Culture Production 
Process”(CPS)17.  
 
Processen grundar sig på olika subsystem, de så 
kallade creative subsystem som genererar nya 
symboler och produkter, till exempel 
konstnärer och designers och managerial 
subsystem som väljer ut och distribuerar 
dessa symboler och produkter, exempelvis 
nishad media. Culture production subsystem 
skapar en kultur av dessa båda subsystem och 
communication subsystem ger symboler och produkter 
mening och kommunicerar detta till konsumenterna, till 
exempel massmedia. Subsystemen interagerar och 
påverkar varandra. Därutöver filtreras allt genom så 
kallade cultural gatekeepers, företag gör informationen 
mer lätthanterligt för konsumenterna.  
Vi har valt att intervjua personer som kan ses 
som representanter från de olika 
komponenterna i modellen, dvs designers, 
inköpare och tidningsskribenter men även 
trendspanare som har som yrke att 
analysera, förutspå och kommunicera ut 
budskapet om trender.   
 
De intervjuade är Lars Wallin, en stor svensk designer som blivit mest känd för sina 
aftonklänningar som är vår representant från creative subsystem. Från managerial 
subsystem har vi valt Åsa Lundin, som arbetar som trendanalytiker och 
modekoordinator på Svenska Moderådet men även frilansande designer och 
illustratör och vårt intresse väcktes genom ett reportage om henne i tidningen 
Damernas Värld. Magnus Lindkvist arbetar även han som trendanalytiker och VD på 
företaget Pattern Recognition, där han håller föredrag och trendseminarier och har 
blivit mycket efterfrågad av företag på senare år. På Trend Union i Paris träffade vi 
Nicolas Dubost som är marknadschef.  På Trend Unions kontor i Paris arbetar 6 
personer med Li Edelkoort i spetsen, men de har utposter i flera olika länder som de 
har tät kommunikation med. Åsa, Magnus och Nicolas har fått representera 
managerial subsystem då de för vidare nya idéer som de snappat upp från bland 
annat creative subsystem. Sofia Hedström är frilansande modeskribent och skriver 
artiklar för tidningar och Moderådet. Hon har även jobbat på Sveriges Television med 
olika TV produktioner och representerar communication subsystem. Eva Lindström är 
vd och ägare av butiken Gucci i Stockholm representerar cultural gatekeepers.   
 

                                                 
17 Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 
2002) 
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De flesta intervjuer skedde genom ett personligt möte, men på grund av avståndet 
blev vi tvungna att genomföra en telefonintervju med tidningsskribenten Sofia 
Hedström, som arbetar i New York. 
 
Varje intervju varade ungefär en till en och en halv timme och genomfördes i form av 
ett samtal där vi inte använde oss av ett färdigt frågeformulär utan öppet ställda 
frågor. Frågorna anpassades efter den intervjuade och dennes arbete och erfarenhet 
men syftet var alltid att försöka kartlägga hur deras arbete går till och deras syn och 
tankar kring trender. Intervjuformen har som syfte att få samtalsdeltagarna att öppna 
sig och förmedla sina faktiska tankar och huvudmålet är att samla subjektiva data – 
att få en heltäckande bild av subjektiva verkligheter.18 
 
Intervjuarens uppgift kan ses som en metafor ”att fiska”. Vi använde oss av en så 
kallad cirkelansats vilket betyder att intervjuaren ställer öppna frågor som inte styr 
respondentens svar utan lämnar utrymme för improvisationer. Denna intervjuform är 
mer krävande för intervjuaren då denne måste få deltagaren att öppna sig och 
förmedla sina tankar och samtidigt försäkra sig om att få relevant information för 
ämnet.  
 
Det finns delade meningar om huruvida man ska dokumentera intervjuer på band för 
återkontroll eller inte. Vi beslutade oss för att inte spela in intervjuerna utan förde 
anteckningar som sedan renskrevs direkt efter intervjun. Valet gjordes med tanke på 
att koncentrationen under intervjun kan sjunka om man förlitar sig på en bandspelare 
och med den valda intervjuformen är det viktigt att ställa följdfrågor och se till att man 
verkligen får den information man söker. 
 
För att försäkra oss om att vi inte felciterar eller återger fel information har vi istället 
låtit respondenterna ta del av uppsatsen för att kontrollera överrensstämmelsen.  
 
Teorin är hämtad från litteratur och vetenskapliga artiklar och har till syfte att skapa 
ett teoretiskt underlag och förklara empirin.  
 
 
2.3 Metodkritik 
Att genomföra en undersökning med ett hermeneutiskt förhållningssätt är förknippat 
med vissa nackdelar. Undersökaren är unik i sin förförståelse och förmåga att se 
poänger och nyanser i data, vilket gör att exakt samma undersökning inte kan göras 
om. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan göras om och 
generera samma resultat19. I en kvantitativ undersökning är det lättare att säkerställa 
reliabiliteten. Om samma respondenter svarar på samma frågor är sannolikheten 
större att materialet får samma resultat, oavsett vem forskaren är. I en kvantitativ 
undersökning är forskarens person inte lika dominerande som i en kvalitativ 
undersökning. 
 

                                                 
18 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2004 
19 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 
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I en statistisk undersökning använder man sig av variabler och svaren representeras 
av olika siffror som kan formulera samband och mäta styrka dem emellan. I en 
kvalitativ metod är detta inte möjligt utan slutsatserna beror på undersökarens egen 
förmåga att se samband. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt finns risken att 
motsägande data avfärdas om undersökaren inte tycker att det ”passar in” eller 
omformuleras så att endast data som bekräftar teorin används i undersökningen. Allt 
detta gör det svårare för läsaren att bedöma trovärdighet och relevans i slutsatserna 
av en kvalitativ och hermeneutisk undersökning jämfört med en kvantitativ 
undersökning. 
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3. Fakta om trender 
 
I detta kapitel presenteras sekundär data, dvs. tryckt litteratur, och primär data i form 
av sammanfattningar av utförda intervjuer. Med hjälp av sekundär data förklaras 
främst skillnader mellan megatrender och fads, och en beskrivning av hur 
trendspanare arbetar. Kapitlet har till syfte att ge en grundläggande förståelse och 
inblick i hur trender fungerar.  
 
3.1 Trender, megatrender och fads 
Begreppet trend kommer från engelskan och beskriver en långsiktig stabil förändring 
i samhället inom till exempel ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller 
konsumtionsmönster. Trender återspeglar våra personliga egenskaper, motiv och 
värderingar. Man brukar skilja på två olika typer av trender, dvs. megatrender och 
fads. 
 
Ett exempel på megatrender är Faith Popcorns tio samhällstrender. Dessa 
identifierade megatrender är resultatet av en analys av de stora 
samhällsförändringarna. Popcorn identifierar handlingsmönster som olika individer 
väljer för att antingen anpassa sig till förändringar eller helt acceptera dem.  
De megatrender som nämns är bland annat Kokongliv, Dagdrömsäventyr, 
Smånjutningar, Ergonomi, Friköpning, Ålderstänjning, Överlevnad, Den Trotsiga 
Konsumenten, Nittionio Liv, SOS (Rädda samhället).  

 
Kokonglivstrenden förutspåddes av Popcorn redan i mitten av sjuttiotalet. Popcorn 
och hennes team menade att det fanns en stark impuls i samhället att dra sig inåt när 
det helt enkelt blev för tufft och skrämmande ute i verkligheten. ”Kokonglivet handlar 
om isolering och undvikande, frid och beskydd, hemtrevnad och kontroll – ett slags 
långt drivet bobyggande”20. Vi är rädda för överfall och skapar kokonger i hemmet 
och bilen. Nyckelorden är tryggt, hemtrevligt och välutrustat. Ökningen av livvakter, 
privata säkerhetsföretag, larm och vakthundar är ett tecken på att vi vill skapa 
trygghet och säkerhet i livet. Människor uppskattar mera och på ett annat sätt 
hemtrevnad och nämner allt oftare som svar i undersökningar att de var hemma 
under helgen och tog det lugnt.     
 
Ur megatrender föds mindre trender, så kallade fads. Ett exempel på fads skulle 
kunna vara de virkade sjalarna, broderier och annat hantverk som blivit populärt på 
senare tid. Megatrender ar djupgående samhällsförändringar som återspeglas på 
flera plan, till exempel i vår livsstil och i våra värderingar. Ur dessa megatrender föds 
det fads som är mer kopplade till enskilda produkter och är ofta mer kortlivade än 
megatrenderna. Trenderna befinner sig i ett helhetssammanhang och förändras på 
ett holistiskt sätt. 

                                                 
20 Faith Popcorn, Popcornrapporten (Månpocket), s. 40 
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3.2 Hur man spanar trender 
Trendgurun Faith Popcorn påstår hennes förutsägelser inte baseras på någon ockult 
förmåga utan på en sund logik som hennes team har utvecklat och finslipat under 
årens lopp. Hon anser att den kanske viktigaste egenskapen for en trendspanare är 
nyfikenheten. Popcorn menar även att det är viktigt att ”leta efter öppningarna. Jag 
underlåter aldrig att fråga människor jag stöter ihop med – taxichaufförer, folk på 
flygplatser eller i kön till biografen – vad de anser om de bilar eller kakor eller datorer 
vi råkar arbeta med för tillfället”21.   
 
Framtiden är en kollektiv verksamhet. Eftersom vi inte kan skapa framtiden ensam, 
kan vi inte analysera den ensam heller. Många trendanalytiker har skapat ett team av 
medarbetare. Faith Popcorn rekommenderar att samla de mest begåvade människor 
– någonting i stil med hjärntrust. Det är viktigt också att kunna blanda åldrar, 
utbildningar, personligheter. Popcorn beskriver sitt arbete på ett följande sätt: 
”Framtidens konsumtion uppstår inte ur blotta intet utan genom ett sammanflöde av 
psykologiska, sociologiska, befolkningsmässiga och ekonomiska faktorer. Experter 
inom varje enskilt område kan se en eller ett par glimtar av det som är på väg. Om 
man sammanför de här experterna faller pusselbitarna på plats. Man kan känna 
energin, kraften, sammanhanget. Framtiden tar form”, säger hon och numera 
omfattar hennes team tvåtusen personer.     
 
Faith Popcorn söker nya trender genom att exempelvis läsa artiklar om, exempelvis 
alla helt nya produkter som introduceras, vare sig de är framgångsrika eller inte, 
förändringar i familjestrukturen, på arbetsplatserna. De koncentrerar sig på frågor om 
människor är motiverade för förändringar, hur stor rädslan är o s v. Hon berättar att 
hennes team läser cirka 300 tidningar och tidskrifter och följer dessutom de 20 
viktigaste underhållningsprogrammen på teve. De följer även de populäraste 
filmerna, de bästsäljande böckerna, hit-låtarna, och trendsöker alla slags butiker 
(både i Amerika och utomlands) för att hitta nya produkter. Dagens kultur hjälper att 
hitta spår av morgondagens.  
Popcorn jobbar med hjälp av en metod som de kallar för ”galenskap”: ”vi sätter upp 
hypoteser och finslipar idéerna genom att testa dem mot våra tre huvudsakliga 
informationskällor – de Tio Trenderna, ”reserven” av kreativa tänkare och 
konsumentundersökningar (mer än tretusen över hela landet årligen)22.  
 
Ett ytterligare sätt att arbeta kan observeras hos, exempelvis, Janine Lopiano-
Misdom och Joanne de Luca. De har grundat en amerikansk trendbyrå med namn 
Sputnik som profilerar sig på att spana trender hos unga individer. Trendanalytiker på 
Sputnik arbetar med att förstå unga människors trosuppfattningar och tolkar hur 
tankar och värderingar påverkar den unga masskulturen. Allt material samlas in med 
hjälp av unga människor som tillhör subkulturen. Dessa korrespondenter använder 
videokameror för att observera och intervjua de så kallade progressiva ”thinkers” och 
”doers”: unga designers, club promoters, DJs, web developers, regissörer, musiker23. 

                                                 
21 Faith Popcorn, Popcornrapporten (Månpocket, 1992), s.35 
22 Faith Popcorn, Popcornrapporten (Månpocket, 1992), s.115 
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Det enorma flödet av information som kommer från unga insamlas inte bara från 
MTV, tidningar eller web-sidor utan framför allt från gatulivet. 
 
 
3.3 Intervjusammanfattningar 
 
3.31 Intervju med Nicolas Dubost 
marknadsföringsansvarig på Trend Union i Paris 
  
Jämfört med våra konkurrenter t ex Peclers (som är mycket franskt) strävar vi att 
vara internationella. Vi söker olika trender och tendenser i hela världen. Vi tycker att 
det är mycket viktigt att se och höra vad som händer i andra länder. Vi har agenter i 
andra länder och vi kommunicerar tillsammans. 
För oss är det viktigt ”to get idea of the world”. 
 
Den princip som vi använder oss av kallar vi för parti-pris. Det innebär att när vi fattar 
ett beslut, fortsätter vi att arbeta just i detta spår. Vi ändrar oss aldrig, även om dessa 
idéer kan uppfattas som galna, konstiga eller för tidiga för att bedöma.  
 
Vi får idéer från hela omgivningen, från allting. Mycket kommer från olika resor som 
Li Edelkoort gör.  Därefter genomförs analysarbetet här i studion. 
Resultatet av denna analys kan användas endast som en riktning, vilken andra 
personer (t ex designers, marknadsförare) kan arbeta i. Vi rör oss inom en stor frihet.  
Olika böcker skapas för olika branscher och ändamål. Dessa böcker kan användas 
som inspirationskällor och användas ofta av personer med att kreativt arbete. Ingen 
marknadsföring, bara idéer!  
 
Det är viktigt att inte tappa fokus på den långsiktiga utvecklingen av trender.  
Trend Union jobbar som en stor familj (endast sex personer jobbar i studio i Paris, 
resten jobbar utomlands). 
 
”Inspiration comes from intuition.” Vi använder oss inte av statistiken eller 
marknadsundersökningar. Detta arbete kräver en mycket utvecklad intuition!  
Vi observerar alla möjliga input från att vad vi köper, vad vi ser, tidigare erfarenheter. 
Många prognoser är mycket vaga och kan uppfattas som konstiga, men vi har redan 
jobbat på det här sättet i mer än 20 år. Och det funkar! 
 
Vi stävar efter att ge något extra. Vi vet att vi ligger lite för högt. Samtidigt är vi 
medvetna om att människor vill hela tiden få någonting nytt. Speciellt rika personer 
befinner sig ständigt i sökandet efter nya idéer. 
 
Personer som jobbar med Li Edelkoort har en mycket kreativ bakgrund. Utbildningen 
är oftast franska/holländska konstskolor. De närmaste medarbetare läste även filosofi 
som ett huvudämne. Främst unga människor. De flesta är kvinnor.  
 
Li Edelkoort är en mycket nyfiken och öppen person. Ett stort intresse för design. 
Tycker att design är viktigare än modet. Design ska vara en ny stor trend.  
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Nytt material kommer från olika håll: tidningar, böcker, marknader, butiker.  
Utställningar, mässor och event kan ge en stor insikt i framtidsutvecklingen! Vi brukar 
även diskutera vissa frågor med experter inom olika branscher. Det är viktigt att ha 
en stor bekantskapskrets! Och återigen, unga människor! 
Många trender utvecklar sig på följande sätt: art galleri -> skola -> trend!  
 
 
3.2 Intervjun med Eva Lindström 
vd och ägare av butiken Gucci i Stockholm 
 
Hur skapas trender? 
 
- kändisar (produktplacering). Nytt fenomen. Fast det beror på vilka kändisar! Det 

är viktigt att t ex kläder passar till personen, att det är personbundet. Ingen given 
succé, viktigt med personlig stil. Ex: ”Madonna Bomber” skinnjackan24 . 

- En annan viktig grupp är unga. Sprider märket och skapar trend. Tyvärr, är 
damerna med stora plånböcker är mindre viktiga för trendsättandet jämfört med 
ungdomar. Viktigt för märket är de som bär budskapet. Har vi inte unga med oss 
då är vi ute från marknaden. 

- Media har en viktig roll. I Sverige kan man styra det. Kontakter med 
moderedaktörerna är viktiga. Vi tittar noga även vad vi lånar ut för fotograferingen. 
I vissa sammanhang vill vi inte synas.  
Men den avgörande reaktionen kommer strax efter huvudvisningen t ex i Milano 
och innan inköpet. Den kan man inte styra.  

 
Hur tänker ni när ni gör inköp av nästa kollektionen? 

- Vi är mycket öppna. Brukar fråga vad köper Paris, London. Lite fegt. Som 
representanter för märket är det viktigt för oss att skapa känslan av Gucci. 

- Samtidigt man ska vara lite provocerande. Titta noga på visningar och 
annonskampanjer. Vi kan ta med något av det som jag gillar, även om det är inte 
säkert att det fingerar. Med erfarenhet vet vi ibland vad som kommer att slå på vår 
marknad. Vi känner ju till vissa komponenter som man förväntar sig från Gucci. 

 
Om rika kunder 
- Det finns en stor skillnad mellan nyrik och föddrik. De handlar på olika sätt. Nyrika 

är mycket mindre lojala och är mera benägna att följa trender och vara mera 
modemedvetna.  

 
Vem är trendsättare i Stockholm? 
- För att nämna några: prinsessor, Lars Wallin, Johan Åkerlund, Annika från SEB, 

skådespelerskan Lena Ahlin.   
 
 

                                                 
24 Madonna har deltagit i MTV show klädd i Gucci jackan. Strax efter har efterfrågningar strömmat in och 
företaget var tvungen att beställa flera exemplar (egna kommentarer). 



Marknadsakademien 
Företagsekonomiska institutionen 
Stockholms universitet 
Kandidatuppsats 10 poäng 
Ht-05 

 15

3.3 Intervjun med Sofia Hedström 
modeskribent och journalist 
  
Det handlar inte bara om modet. Det är en stor röra.  
För att spana trender: läsa dagstidningar, kolla vilka designers och butiker som är 
intressanta, kolla på gatumodet, tonåringar, vilka artister som är populära. Allt är en 
mycket komplex begrep.  
 
Trender finns i allting. 
Trender förändras mycket på sistone. Det har accelererat mycket. Kändisar har blivit 
duktigare på att både skapa trender och hacka på, jämfört med hur det var innan. 
Kändisar är superviktiga.  
 
Vilka personer är kändisar? 
 
Till exempel, de personer som deltar i Oscarutdelning. Olika kändisar för olika 
målgrupp. Det är svårt att jämföra och rangordna kändisar. 
 
Tidigare kunde trend existera i några år, nu även bara några månader. Sällan upp till 
två år. Även snabbare produktionen har påverkat.  
Trender går från modedesigners alt. från gatunivån -> kändisnivån -> massan  
Trender jobbar mot varandra. Det skapas ofta en motvikt, en motreaktion på trender 
och företeelser.  
 
Kan man förutse uppkommande trend? Om ja, hur pass stor sannolikhet? 
 
Att det kommer motreaktioner kan man vara ganska säker på, annars är det svårt att 
förutse.  
Ibland kombination av olika omständigheter/faktorer påverkar styrkan av en trend. 
Det går inte att skapa en trendkurva. Inte länge. Vissa trender kan man aldrig 
förutspå. 
Det är svårt att skapa något nytt inom modet. Vi har redan fått det mesta. 
 
Finns de några regler eller principer för trendutveckling? 
 
Det finns inga regler. Men det finns hela tiden reaktioner. Ex. nu var det mycket 
detaljer -> nästa steg är minimalism! 
Det globala har blivit mycket viktigare. Fysiska gränser suddas med hjälp av t ex 
Internet. Lokalt modet håller på att försvinna. Samtidigt vill man vara mer unik.  
Trend är en långgående förändring. 
 
Det är viktigt inte bara att fånga trenden utan även att övertyga konsumenterna att 
klä sig på det här sättet. 
 
Vem avgör om en trend kommer att slå? Finns det en viktig aktör i denna process? 
  
Det är konsumenterna som avgör om trenden kommer att slå. Absolut! 
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3.4 Intervjun med Åsa Lundin 
trendspanare/modekoordinator på Svenska Moderådet och frilansade 
designer/illustratör. 
 

Om trendspaning: vad är det och hur gör man? 
 
Registrera samtid 
Tjuvlyssna vad andra pratar om  Lyssna på vad människor samtalar om  
Titta noga på olika grupper ex tonåringar. Hur de imponerar på kompisar 
Skumma allt! Ex: bra och mycket info från TV, men inte själva tittandet utan utbudet 
av program. 
  

En tendens kan delas senare i flera trender. 
Trend är en rörelse, utveckling. Reaktion 
 
Hur pass sannolikt att det blir en trend? Kan man se det? 
 
Det är viktigt att signaler kommer från olika håll. Man blir säkrare om dessa signaler 
observeras vid olika tillfällen. Då Ökar sannolikheten att man lyckas att fånga 
trenden. 
Undersöka vad avantgardistiska personer jobbar med. Ex Konstnärer, Artister, 
Designers, 
  
Följa media, t ex vad de fokuserar sig på. Media är med och bestämmer väldigt 
mycket nuförtiden.  
 
Ibland kan konstnärer, designers mfl vara långt före sin tid, då kan man söka svaren 
bakåt i tiden. Både nutidens kända personer och de som levde tidigare är därför 
aktuella. 
 
Företag försöker knyta kändisar till sig för att påverka massan. 
  
Trendanalys kan se helt olika ut i olika säsonger. 
I slutet märks att alla kommer till samma slutsatser, eftersom samma signaler 
spanas. Och alla trendanalytiker observerar ändå samma omvärlden. ”Har man koll 
på omvärlden, kommer man fram till samma slutsatser”. 
 
Vad påverkar trendskapandet? 
 
Det finns inga prioriteringar bland olika faktorer som påverkar trendskapandet. Det 
finns ingen klar lista som du kan checka. Det gäller att skapa en kedja.  
 
Som en trendspanare har man alltid sin egen åsikt om de observerbara signalerna, 
men självklart brukar vi diskutera det i teamet! Det brukar vara många diskussioner. 
 
 
Hur samlas materialet? 
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Resa är viktigt, men inte alltid nödvändigt. Vi har ju hela världen här! Det gäller bara 
att ha ögonen öppna.  
När man reser, är det viktigt att kolla nya spännande butiker, kaféer, utställningar. 
Besöka trendiga kvarter, observera människor.  
Det krävs mycket spontanitet. Viktigt att fråga! 
 
Vi använder oss även av experter och personer som är mycket insatta i ett visst 
område, t ex film. Bra att fråga folk runt omkring sig. Samlande nav. Men det är 
fortfarande mycket som man måste ha i huvudet. Ha koll på det som förändras. 
 
Åsa om sig själv:  
 
Erfarenhet och utbildning hjälper mig. Man lär sig mycket med tiden.  
Jag är en lyssnare! Och så stänger jag aldrig av! 
       
3.5 Intervjun med Magnus Lindkvist 
Trendspanare/föredragshållare, Pattern recognition  

Föreläsningarna han ger om trender är generella trender, endast på uppdrag 
anpassar han dem till kunden behov (ex. mat, musik, film etc). 
Föreläsningarna används som inspiration och verktyg för andra företag. 
”We used to sell what we produced, now we produce what we sell” VD Electrolux 
(Hans Ströberg) 
Vad händer I världen? Ska vi följa eller göra något annorlunda? 
Rikedom av information!   
 
Magnus tittar mycket på anomalier = det som förändras.  
Man kan aldrig förutsäga framtiden!! Man kan bara se det som händer NU. 
Motsatsförhållanden. 
 
Läser ständigt media (vad står det utöver det vanliga?), fotar, är nyfiken. 
”Inspiration är som ett virus” – om man får för mycket (ex antibiotika) reagerar 
kroppen med motsatt effekt, men vid lagom dos får vi önskad effekt.  
Lätt anpassade och provocerande, intryck, lagom annorlunda, koden, idéer vanliga 
men även lite ovanliga. 
 
Magnus presenterade en modell, där han illustrerade hur trenderna skapas: 
1. Grogrund (gräsrotsnivå, ofta akademiker) 
Det ideella, man gör det inte för att tjäna pengar.  Det händer mycket i Stockholm, 
mycket händer nära studenter tex Beckmans, Handels, Konstfack. 
 
2. Etablissemang  
IVA(ingenjörsvetenskapsakademi,  Svensk Form, Moderådet 
 
3. Media 
Från nishade media –> massmedia –> trend skapas (det händer alltid väldigt mycket, 
viktigt att filtrera och ha fingertoppskänsla). 
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4. Omvärld 
Företagen – i-pod 
Kommun 
Stat – Design året  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grogrund Etablissemang nishade media Bred media Företag Staten 

 

Konstnärlig 
integritet 

Kommersialism 
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I följande modell presenterade Magnus de mest inflytelserika samhällsgrupper inom 
trendskapandet: 
 

Tonåringar: 
Söker efter sin egen identitet. Minst benägna för modernistiskt 
 

Rika: 
Pengar spelar ingen roll, det är själva grejen som räknas. Viktiga trendsättare! 
Alla vill vara rika! 
 

Fattiga: 
Innan var det bara rika som satte trenden, nu är det fattiga och rika (ex. virkad 
halsduk). 
 
2) Viktigaste gruppen för trender:         
           
  Fram till 1990   Från 1990-2005    
  Konservativa Progressiva    

    

 
 
      

  
 

         
          
ärvda       "self-made" money 
pengar          
  Rika   Rika    

    
 
      

         
         
         
  

 

       
  Sociala klättrare   Ny Svensson    
       
       
       
       
       
  

 

  

 

   

  
Traditionella 
Svensson   Core(?) culture    

           
                  
 
Exempel: 
Virkade halsdukar kommer ursprungligen från de hemlösa  -> hiphop –> gothrock –> 
massan. 
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3.6 Intervjun med Lars Wallin 
designer 
 
Lars säger att han inte låter sig styras av trender i sitt skapande utan går sin egen 
väg. Använder ett fast formspråk för att vara tydlig mot kunden. 
 
Har aldrig annonserat, människor och kunder är hans levande reklampelare. 
Han jobbar ständigt med att ”scanna”. Allt inspirerar men kanske främsta 
inspirationen kommer från tyger. 
Hans längtan efter utvecklig leder ofta till motreaktioner tex efter kort kommer långt 
och efter smalt blir det mycket vidd. 
Ständig förändring. 
 
På frågan om han använder sig av trendanalyser: 
 
Har prövat att köpa trendböcker men tyckte inte att det gav honom något, han vill 
”hitta” hellre trenderna själv. T ex: om senaste ryska influenser i modet: broderier är 
typiskt i det ryska modet och broderier har alltid legat honom varmt om hjärtat. Lars 
egna tolkning har blivit att kombinera en rysk mössa med en chiffongklänning. 
 
Till visningar låter han sin egen fantasi och inspiration flöda, då är han inte beroende 
av att anpassa klänningen för en speciell person. 
 
Det är viktigt vilka som bär hans klänningar, det har hänt att han inte vill göra 
klänningar åt en person som han anser är ”fel” för honom (dålig marknadsföring), 
kunderna är levande reklampelare. 
 
Den egna känslan är alltid viktigast, även om det inte stämmer överens med 
tidsandan, magkänslan!!! Annars tappar man personligheten. 
 
Visningar ska överraska, reagera och inspirera, men han är ej ute efter effektsökeri. 
 
Gästspelen: viktigt att förmedla samma känsla som övriga kollektioner, kunden ska 
känna igen sig, men haute couture är fortfarande imageskapande. 
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 Creative 
subsystem 

Managerial 
subsystem 

Culture 
production 
subsystem 

Communications 
subsystem 

Cultural Gatekeepers 
Formal Gatekeepers                              Informal gatekeepers 
Casting directors  Opinion leaders 
Radio programmers  Friends 
Textbook authors  Spouse 
Retal buyers  Family members 
 

Consumer 

Symbol pool 

4. Analys  
 
I följande kapitel har vi tagit hjälp av modellen som presenterades i kapitel 1. The 
culture production process förklarar samarbetet mellan aktörerna i den process som 
skapar kultur, eller som i vårt fall trender. Trender skapas inte av en enskild person 
utan växer fram ur ett samspel mellan många olika aktörer och organisationer. Alla 
aktörer är inte nödvändigtvis varse om varandras inverkan, medan andra aktörer har 
ett aktivt och medvetet samarbete med varandra för att uppnå sina mål. 
  
  
 The culture production process 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 

 Källa:Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren 
Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 2002) 
 
 
 
 
4.1 Creative subsystem 
Creative subsystem skapar nya symboler och produkter. Trender börjar oftast genom 
ett konstnärligt uttryck från människor som reagerar och tolkar sin samtid och sitt 
samhälle och uttrycker detta genom att skapa symboler och produkter. Teoretiskt sett 
kan trender uppstå i vilken samhällsgrupp som helst, men det finns några som 
utmärker sig och brukar observeras med extra noggrannhet av trendanalytiker. I de 
intervjuer vi genomfört har några grupper utmärkt sig extra mycket och kan beskrivas 
som ett creative subsystem. Dessa grupper är avantgardister, konstnärer, rika och 
unga människor. 
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4.11 Avantgardister och konstnärer 
Avantgardister är personer som ses som en förtrupp eller som de mest avancerade 
bland konstnärer, vars konst är experimentbetonad25. Vår svenska konstnär Ernst 
Billgren skulle kunna stå som exempel för avangardisterna. Lars Wallin är en av 
Sveriges största konstnärer/designers och en viktig trendsättare för framför allt 
festkläder och accessoarer. Han använder sig aldrig av de så kallade trendböckerna 
som trendanalytiker producerar som inspiration och vägledning, utan låter skapandet 
utgå från sin egen intuition genom att observera sin omgivning. Den egna 
magkänslan är avgörande för att inte tappa personlighet och förtroende som 
konstnär, även om det inte ligger helt rätt enligt rådande trender.26  
 
Magnus Lindkvist på Pattern recognition menar att grogrunden är det icke 
kommersiella. Konstnären måste få skapa fritt och inte styras av pengar och 
lönsamhet. Han ser konstnärlig integritet i ett motsatsförhållande till kommersialism, 
ju mer kommersiellt desto mindre konstnärlig integritet och han illustrerar detta med 
en modell:  
 
 

Konstnärlig integritet kontra kommersialism 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grogrund         Etablissemang          Nishade media Massmedia          Företag                   Stat 
 
    Källa: Magnus Lindkvist/Pattern recognition 
 
I grogrunden är pengar inte en styrande faktor utan kreatören skapar utifrån en egen 
inspiration och magkänsla. I etablissemanget för han in organisationer som till 
exempel Svensk Form och Svenska Moderådet. Dessa är mer kommersiella och har 
därmed inte samma konstnärliga integritet. Nishade media, massmedia, företaget 
och slutligen staten är stegvis mer beroende av kommersialism och den konstnärliga 
integriteten minskar i samma takt.  
 

                                                 
25 Sten Malmström, Iréne Györski, Peter Sjögren, Bonniers Lexikons ordbok (1991) 
26 Lars Wallin/Designer 
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4.12 Rika människor 
För tillräckligt rika människor är pengar inte en avgörande faktor vid val av produkter 
och symboler utan det är produkten i sig och dess innebörd som är viktigast. Rika 
människor har möjlighet att välja exakt det som stämmer överrens med deras sätt att 
tolka samhället. Magnus Linkvist ser också två olika grupper av rika människor. Dels 
de konservativa rika, som ofta värderar traditioner och vårdar sin historia, och dels de 
progressiva rika som ständigt söker nya uttryck och nyskapande. Tidigare var de 
konservativa rika en viktig grupp för trendskapande men på senare år kan man ana 
ett skifte och idag menar Magnus att det är de progressiva rika som övertagit 
dominansen som trendsättare. I detta instämmer även Eva Lindström på Gucci i 
Stockholm, som menar att denna grupp är mindre lojal mot ett enstaka varumärke 
men en viktig grupp att få som kund på grund av deras modemedvetenhet.27  
 
The trickle-down theory (av George Simmel 1904) hjälper oss att förstå varför rika 
och avantgardister har en viktig roll för trender. Underordnade grupper försöker 
adoptera statussymboler från de överordnade grupperna i samhället för att på detta 
sätt försöka klättra på den sociala samhällsstegen. Symboler från överordnade 
klasser rör sig nedåt i samhället medan den motverkande faktorn är att överordnade 
grupper ständigt vill försäkra sig om att de inte är imiterade av underordnade grupper 
och motverkar detta genom att adoptera nya symboler.28 Detta bildar en spiral som 
driver trenderna framåt i en ständig rörelse.  
 
4.13 Unga människor 
Dagens ungdomar är en unik generation, inte bara för att de är många, utan också 
för att ”deras uppväxt råkar sammanfalla med utvecklingen av ett nytt interaktivt 
kommunikationsmedium”29.  
Framtidsforskare nämner flera särdrag hos dagens ungdomar. Exempelvis, dagens 
unga har mognat tidigare och har debuterat sexuellt tidigare, de har vid tjugo års 
ålder sett en massa timmar på TV och flera tusen timmar reklam, de saknar vuxna att 
se upp till och vänder sig i stället till kompisar och media, många är skilsmässobarn, 
många har vuxit upp med ett materiellt överflöd och är den första generation som har 
ett verkligt globalt perspektiv30.  
Trendanalytiker från trendbyrå Sputnik jobbar med trendanalysering hos unga 
konsumenter. De hävdar att en viktig förklaring till varför just ungdomar skakar om 
gamla regler och provocerar stora förändringar inom samhället är ungas 
kollektivistiska tänkande31. Kollektivism32 gynnar ackumulerandet av nytänkande och 
driver den vidare till den breda massan. Grupptillhörighet anses vara en mycket 
utvecklad egenskap hos unga individer. Detta leder till att det progressiva tänkandet 

                                                 
27 Eva Lindström, vd Gucci, Stockholm 
28 Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 
2002) 
29 Lundblad, s.118 
30 N. Lundblad, Fönster mot framtiden (Uppsala Publishing House, 2000), s. 172-174 
31 J. Lopiano-Misdom, J. De Luca, Street trends: How todays alternative youth cultures are creating 
tomorrow’s mainstreamsmarkets. Harper Business, 1997, s. 13-14 
32 Kollektivism, åskådning som innebär att samhällets intressen måste sättas före individens. Bonniers Lexikons 
Ordbok, 2000 
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växer genom oftast stora nätverk med input från olika individer som tillsammans 
samlar sin kreativitet.   
 
Ungdomar är inte bara snabba att haka på nya idéer, de är också skickliga på att 
tolka trender och mode och anpassa nya influenser till sin identitet. Nya trender 
används för att förstärka personlighet och social status. Många modevarumärken 
som används av unga konsumenter växer till mer än ”bara” mode, det blir ett helt 
”modekoncept”.    
 Enligt trendbyrån Sputnik är det gatutrender som dikterar vad som kommer att vara 
”hip” eller ”alternativt” under nästa år33.  För att försvara sina påståenden använder 
Sputnik sig av sådana exempel som örhängen för killar, body piercing, japanska och 
indiska influenser, 60-talet och 70-talesretro osv. Alla dessa influenser har redan 
blivit upptäckta på gator hos unga människor och studenter världen runt långt innan 
denna trend kom till masskulturen. 
 
Unga individer ses delvis som ett oskrivet blad och delvis som en stor blandning av 
allt som existerar i omgivningen. Det finns en oändlig mängd information som unga 
kan få tillgång till. Oftast är det svårt att välja vilka budskap som ska prioriteras. I 
många fall handlar det om att experimentera, prova, testa allt som är nytt och 
spännande.    
 
Trendanalytiker Magnus Lindqvist menar att högskolestudenter ar den mest 
intressanta gruppen bland unga manniskor. Tonåringar söker fortfarande sin egen 
identitet och bildar inga nya trender. I Stockholm nämner han skolor som Beckmans 
Designhögskola, Handelshögskolan och Konstfack som viktiga platser där nya 
trender har sin grogrund. Trendgurun Li Edelkoort instämmer och hävdar att 
trenderna ofta utvecklas från gallerier, genom skolor och ut till massan34. 
 
4.14 Trendsättarens personlighet  
I föregående avsnitt har vi beaktat de mera ”produktiva” subkulturerna i samhället 
vad gäller trendskapandet: ungdomar, rika och kända människor, avantgardister. 
Dessa grupper kan definieras som samhällets trendsättare. Deras gemensamma 
drag är att de alla är innovatörer. De är människor som vågar, vill avvika och låter sig 
inte styras av vad som är ”inne” just nu. De vågar helt enkelt gå sin egen väg och lita 
på sin intuition. De har en ständig nyfikenhet på världen och genom sin personlighet 
och sina sociala kontakter sprids budskapet vidare.35   Malcolm Gladwell menar att 
personligheten är avgörande för trendens tillväxt. I boken Social psychology av David 
G.Myers står det ”[….] a minority’s following the majority usually reflects just public 
compliance, but a majority’s following a minority usually reflects genuine 
acceptance”. Med andra ord kan samma budskap få helt olika konsekvenser 
beroende på vem som presenterar det. Deras oegennyttiga expertåsikt gör att 
människor stannar upp och lyssnar till deras budskap.   
 

                                                 
33 J. Lopiano-Misdom, J. De Luca, Street trends: How todays alternative youth cultures are creating 
tomorrow’s mainstreamsmarkets. Harper Business, 1997, s. 5-6 
34 Niklas Dubost, marknadsföringsansvarig, Trend Union  
35 Malcom Gladwell, Den tändande gnistan (Bokförlaget Prisma 2003) 
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4.2 Managerial subsystem 
Nya symboler och produkter fångas upp av till exempel nishade media och experter, 
så kallat managerial subsystem. Managerial subsystem har rollen av att sålla och 
”välja ut” bland allt som produceras i samhället, med andra ord det som konstnären 
och avantgardisten producerat. Nishade media kan till exempel vara musik- och 
modetidningar som håller ögonen på vad konstnärer inom de olika områdena skapar. 
De gör en första sållning och ”summering” av skapade produkter och symboler.   
 
4.21 Experter 
Nishade media fungerar som experter och tillskrivs ofta trovärdighet i sina uttalanden. 
För en trendspanare är alltså nischade media mycket viktiga att hålla sig à jour med. 
”Framtidens konsumtion uppstår inte ur blotta intet utan genom ett sammanflöde av 
psykologiska, sociologiska, befolkningsmässiga och ekonomiska faktorer. Experter 
inom varje enskilt område kan se en eller kanske ett par glimtar av det som är på 
väg. Om man sammanför de här experterna faller pusselbitarna på plats….”36.  
 
Även kända personer kan fungera som experter. Fotomodellen Kate Moss och 
sångerskan Madonna har till exempel fått omdömet av många människor att vara 
stilbildande ikoner. Många tittar på bilder för att se vilka kläder de sätter på sig och 
försöker sedan göra det samma.   
 
Inom social psykologi pratar man om credibility37. Vi människor sätter högre tilltro och 
tillit till experter som uttalar sig inom sitt ämne jämfört med andras uttalande om 
samma sak. Om ett trovärdigt musikmagasin skriver om en ny artist eller musikaliskt 
uttryck värderas det högre av publiken än om till exempel en tabloidtidning påstår 
samma sak. Att vinna trovärdighet och få omdömet expert erhålls ofta genom 
uttalanden som publiken ansett vara riktiga. Genom att vara känd för sin kunskap 
inom ett ämne, till exempel medicin ger läkaren trovärdighet för sina uttalanden.  
Trovärdigheten är också starkare om publiken tror att ”talaren” eller experten inte 
försöker övertala dem eller argumenterar för något som ligger i ens eget intresse38. 
En undersökning om detta gjordes bland studenter på University of Massausetts och 
man kom fram till att när en expert argumenterar mot vedertagna åsikter tillskrivs han 
större trovärdighet39. 

 
 

4.22 Budskapet 
Trendsättarens budskap är naturligtvis också av stor vikt. Malcom Gladwell kallar 
detta för budskapets klibbighet och syftar på att budskapet verkligen fastnar hos 
människor, stannar i minnet och sporrar någon till handling. Om budskapet inte är 
tillräckligt klibbigt fastnar det inte hos människor. Det passerar obemärkt förbi och blir 
därmed ingen trend.  

                                                 
36 Faith Popcorn, Popcornrapporten (Månpocket, 1992), s. 25 
37 David G. Myers, Social psychology (Mc Graw-Hill College 6th edition 1999) s.256-258 
38 David G. Myers, Social psychology (Mc Graw-Hill College 6th edition 1999) s.256-258 
39 David G. Myers, Social psychology (Mc Graw-Hill College 6th edition 1999) s.256-258 
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En trend kan ses som en virusmetafor enligt Gladwell som även menar att viruset 
smittar. Några få innovatörer på Manhattan började använda de gamla Hush Puppie-
skorna och sände därmed ut ett budskap som klibbade fast hos människor och fler 
och fler smittades. Väsentligt för att ett virus ska spridas är även att sammanhanget 
är rätt. Hush Puppie-skorna hade burits av människor långt tidigare och trots detta 
inte växt till en ny trend. Men det perfekta sammanhanget och med rätt person som 
bar dem blev det plötsligt inne att ha Hush Puppie-skor och efterfrågan ökade 
lavinartat.  
 
 
4.3 Communication subsystem 
Bred media, det så kallade communication subsystem fångar upp trender från 
nishade media och kommunicerar ut detta till en bredare publik. Enligt Åsa Lundin 
har medias påverkan ökat i betydelse de senaste åren och man använder ofta kända 
ansikten för att övertyga publiken att följa en trend. Den så kallade halo effekten40 
visar hur människor helst vill att alla dimensioner av en person ska vara enhetliga. En 
fysiskt attraktiv person vill vi även gärna tillskriva sidor som snäll och trevlig och får 
även större inflytande över oss41.  Även människor som liknar oss själva ges större 
inflytande.  

 
Olika kända personligheter används till olika målgrupper och budskap för ett större 
inflytande. I en artikel skriven av Roobina Ohanian (associated professor of 
marketing at Emory university) konstateras ”for celebrity spokespersons to be truly 
effective, they should be knowledgeable, experienced and qualified to talk about the 
product”42.  För Lars Wallin kan detta till exempel resultera i att han vid vissa tillfällen 
nekar en kund hans coutureklänningar på grund av att han kan missgynnas om de 
syns på ”fel” personer43. Det är alltså mycket viktigt att välja rätt person för att 
förmedla budskapet för att publiken ska övertygas. Dessa personer fungerar som 
opinion leaders, alltså en person som influerar andra människor i attityder och 
beteenden44.  De är ofta bland de första att köpa en produkt och deras erfarenhet 
reducerar risken för andra människor.  
 
 
4.4 Cultural gatekeepers 
Cultural gatekeepers har rollen att filtrera all information och göra den mer hanterlig 
for konsumenten. Olika företag som till exempel butiker, restauranger och 
månadsmagasin förenklar och förklarar trenderna och gör dem mer lättkonsumerade. 
Plötsligt hittar vi den klassiska pälsmössan från Ryssland i alla modemagasin och de 
trendigaste butikerna. Modeföretag är ofta duktiga på att plocka upp koncept45 och 
                                                 
40 Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 
2002) 
41 David G. Myers, Social psychology (Mc Graw-Hill College 6th edition 1999) 
42 Roobina Ohanian, Theimpact of  celebrity spokespersons’ perceived image on consumers intention 
to purchase, Journal of advertising research-february/march 1991 
43 Lars Wallin, Designer 
44 Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 
2002) 
45 Magnus Lindkvist, Trendspanare/föredragshållare, Pattern recognition  
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visualiserar trender genom sina produkter. Den ryska pälsmössan uttrycker ett nytt 
intresse för central- och Östeuropa, en trend som konstaterats på senare tid och som 
alltså görs tillgänglig för konsumenter genom bland annat pälsmössan46. 
 
 
4.5 Konsumenter 
Enligt Sofia Hedström, frilansande modeskribent, är konsumenterna de sista att 
avgöra om en trend ska slå igenom. Även konsumenterna är en del av the culture 
production process och influeras av samma fenomen, och idéer som de övriga 
deltagarna i processen.  

 
Människors motivation för nya trender grundar sig på psykologiska faktorer som 
anpassning, variationssökning, personlig kreativitet och sexuell attraktion. Människan 
har ett behov av att vara unik, man vill vara annorlunda men inte för annorlunda. 
Konsumenten försöker anpassa sig till de grundläggande trenderna samtidigt som 
man strävar efter personlig improvisation.47 Konsumenten styrs av det sociala 
trycket, vilket innebär att vi väljer att köpa och göra det som vi tror förväntas av oss48.  
För att försäkra oss om att göra och köpa ”rätt” tittar vi på hur människor runt omkring 
oss agerar och följer deras exempel. Många annonsörer och försäljare informerar 
hellre kunderna om hur mycket de säljer av en viss produkt istället för att övertyga 
om produktens kvaliteter, det ger uppenbarligen större effekt på konsumenten.49 
Även Robert Cialdini, professor i psykologi på the University of North Carolina och 
Columbia University I USA, illustrerar detta med sitt exempel om hur skrattmaskiner 
används för att förstärka den positiva upplevelsen av ganska enkla komediserier på 
TV. Han menar att människor i stor utsträckning härmar skrattmaskinen, alltså 
skrattar mer och längre, vilket i sin tur ger ett bättre tittarbetyg av programmet. 
 
Människan agerar efter en social regel om att om många människor gör något måste 
det vara det rätta.50 Detta bidrar till den hastighet och den epidemieffekt som trender 
sprids med. Grupptillhörigheten är alltså en viktig faktor vid konsumtion. 
Konsumentens val beror på vilka möjligheter det ger till social interaktion och 
varumärken, kändisar och andra ikoner fungerar som totempålar som 
konsumenterna samlas kring för att dela passion, känslor och känna samhörighet 
med samhället.51 
  

                                                 
46 Magnus Lindkvist, Trendspanare/föredragshållare, Pattern recognition  
47 Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 
2002) 
48 Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Consumer behaviour (Prentice Hall 2nd edition 
2002) 
49 Robert B. Cialdini The psychology influence of persuation (rev.ed. Quill 1993) 
50 Robert B. Cialdini The psychology influence of persuation (rev.ed. Quill 1993) 
51 Artikel av Brendan Richardson New consumer and football fandom: the role of social habitus in 
consumer behaviour (Irish Journal of Management 2004, vol.25 issue 1) 
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5. Slutsats 
Trender är ett komplext fenomen och det kan vara svårt att överblicka helheten. 
Många olika faktorer samverkar och det är svårt att hitta universella regler som kan 
sägas alltid gäller. Alla olika subsystem som beskrivs i the culture production process 
påverkar och anpassar sig till varandra. Kreatören inspireras och reagerar på 
samhället och därmed även subsystem som nishade media, massmedia och 
konsumenten. Samtidigt reagerar konsumenten på samhället och symboler som 
kreatören genererar. Ingen kan därför sägas styra processen utan det är ett ständigt 
samspel mellan aktörerna.  
 
Varje trend är ny i sin karaktär och framväxt men trots detta kan man ändå se vissa 
gemensamma nämnare. Oftast startar trenden med att en kreatör reagerar mot och 
tolkar sitt samhälle och sin samtid. Kreatören förmedlar ett budskap genom att skapa 
symboler. Symbolerna uppfattas av någon eller några människor som sprider 
budskapet vidare. Genom en så kallad viruseffekt smittas fler och fler människor. 
Många symboler filtreras och rensas bort under vägen medan de symboler som 
ligger ”rätt i tiden” växer och kan senare definieras som en trend. 
 
De viktigaste faktorerna som vi har kunnat definiera och som återkommer i de flesta 
trender i någon form är kreatören, experten och människans inre motivation. 
  
Kreatören måste ha förmågan att generera symboler och produkter som 
konsumenten och samhället behöver, dvs uttrycker människors identitet och vad de 
har behov av att uttrycka och förmedla till sina medmänniskor. Genom att samhället 
är i konstant förändring skapas det ständigt ett behov av nya symboler i takt med att 
de gamla förkastas. 
 
Symbolerna måste även presenteras med trovärdighet och helst av en expert. Rätt 
person som presenterar symbolen är A och O för att det ska växa och bli en trend.  
 
Människans inre motivation att vilja anpassa sig till sin omvärld och samtidigt vara 
annorlunda och unik driver trenderna framåt. Ju fler som ”smittas” av en symbol 
desto attraktivare blir den för människor som vill komma in i den sociala 
gemenskapen som skapas kring symbolen. Den sociala gemenskapen består av 
olika grupper vilka präglas av en social hierarki. Människans strävan att nå högre i 
denna samhällstrappa är en viktig drivkraft för att symboler ska ”smittas” och få en 
viruseffekt. I takt med att efterföljarna hinner i kapp trendsättarna har dessa redan 
skapat nya symboler för att markera sitt avstånd till efterföljarna.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att trender och deras framväxt till stor del grundar 
sig i människans sociala psykologi. Den sociala psykologin är en komplex värld och 
man kan aldrig veta exakt hur människor kommer att reagera och vad som ska 
hända i framtiden. Men med kunskap, erfarenhet och ett stort mått av intuition kan 
man på ett tidigt stadium definiera trender som kan växa och bli stora, vilket kan vara 
värdefull information för företag och deras verksamhetsplanering.  
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11-16  
Åsa Lundin, Trendspanare/modekoordinator på Svenska Moderådet och frilansande 
designer/illustratör, intervju 2005-11-15 
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7. Bilagor 
7.1 Intervjufrågor 
Följande frågor har blivit skickade till några av intervjuade personer, nämligen 
Magnus lindkvist, Åsa Lundin, Sofia Hedström och Eva Lindström.  
Dessa frågor har vi haft i åtanke även när vi intervjuade Nikolas Dubost. Frågorna 
fungerade som utgångspunkt och vissa av dem blev ändrade vid intervjuer med Eva 
Lindström och Lars Wallin med hänsyn till deras verksamhet. 
 

Intervju underlag 
 

1. Vad gör han/hon i sitt arbete  
  
2. Hur skulle han/hon definiera en trend?  

 
3. Finns det några grundläggande faktorer som styr en trend? 

Vem/vad styr en trend? 
Vad tittar man på? 
Vilka faktorer är viktigast? 
 

4. Hur säker kan man vara på att en trend fortsätter växa och sprida sig? 
 
5. Hur lång tid brukar det ta från en begynnande till en mogen trend? 
 
6. Hur stora skillnader är det mellan lokala och globala trender? 

 
 
 
 
 


