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Syfte: Den textila klädmarknaden har under senare år expanderat och 

idag har mode en helt annan betydelse än vad det tidigare haft. 

Trender kommer och går allt snabbare och det blir allt viktigare 

för konsumenten och därmed företagen att följa med i rådande 

trender. Syftet för vår uppsats är att ta reda på hur en trend 

faktiskt skapas idag och vilka faktorer som är med och påverkar. 

 

Metod:  Vår uppsats är byggd på kvalitativa intervjuer med respondenter 

som verkar på den berörda marknaden. Uppsatsen bygger på ett 

hermeneutiskt synsätt där vi valt att ta fram olika teorier som 

ligger till grund för att svara på vår frågeställning. I vår studie 

valde vi att beröra ämnet från olika vinklar där både det 

psykologiska och sociologiska fick spela en stor roll samt om det 

finns ekonomiska drivkrafter bakom trenders uppkomst. 

 

Teori: Mode tillhandahåller extra adderat värde till kläder men vilket 

endast existerar i människans fantasi och föreställning. 

Sociologer studerar mode ur en samhällssynvinkel, men med 

fokus på att mode påverkas av människor som agerar i grupper. 
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Psykologer däremot studerar mode utifrån enskilda individers 

instinkter och behov. Om man använder det psykologiska 

aspekterna som underlag till att studera mode kan man se mode 

som en del av personligheten inte som ett materiellt ting. Därför 

har vi valt att närmare studera, Kimball Young, Sigmund Freud 

och Abraham Maslow. 

 

Det sociologiska synsättet angriper ur en grupp- och 

samhällssynvinkel. För att förstå processen kring hur trender 

skapas och betydelsen av dem kan det underlätta att utforska 

den historiska utvecklingen av mode- och textilindustrin. 

Genom att identifiera de drivande krafterna förr och idag är det 

lättare att förstå trendernas roll idag 

  

Empiri:  I det här avsnittet presenteras vår empiri, uppdelat på varje 

respondent och indelat efter fem huvudområden med. Varje del 

inleds också med en kort presentation av respondenterna, Maud 

Källqvist, Li Gadd Dackås, Jan Alsén samt Svenska moderådet, 

för att klargöra relevansen för dennes medverkan samt syntsätt 

och bakgrund.  

 

Slutdiskussion:  Trender föds genom olika livsstilar, musik, kultur och 

folkgrupper och blir till trender per definition när aktörer inom 

textilbranschen vill föra ut dessa influenser och inspiration till 

den stora massan. Då modebranschen, liksom alla branscher 

styrs av en ekonomisk bakomliggande drivkraft har 

konsekvensen blivit en dynamisk, snabbt föränderlig och 

ombytlig miljö. Således kan man diskutera huruvida den kreativa 

process och det kreativa behov som en gång givit liv åt 

modevärlden fått ge plats för kalkyler, försäljningssiffror och 

börsnoteringar. 
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Abstract 

 

Type of exam:  Diploma theises 15 högskolepoäng 

Title: How does a trend arises - A creative process or an impact from 

a strategic economic momentum?  
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Purpose: The textile clothing market has in the recent years expanded and 

fashion today has a completely different meaning than it ever 

had. Trends come and go faster, and become increasingly 

important for the consumer and the related companies to keep 

abreast of current trends. The aim of our study is to find out 

how a trend actually is created today and the factors that feeds 

into it. 

 

Method:  Our thesis is based on qualitative interviews with respondents 

who work in the relevant industry. The essay is based on a 

hermeneutic approach, where we have chosen to highlight 

various theories as the basis for answering our main question. In 

our study, we chose to approach on the subject from different 

angles, in which both the psychological and sociological had to 

play a major role, and if there are economic drivers behind the 

emergence of trends. 

 

Theory: Fashion provides an additional added value to the clothes, 

which exists only in a person’s fantasy and imagination. 

Sociologists are studying the fashion from a social standpoint, 
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with focus on fashion that is influenced by people who act in 

groups. Psychologists on the other hand are studying fashion 

based on individuals' instincts and needs. If you use the 

psychological aspects as a basis for studying fashion, you can see 

fashion as part of the personality and not as a substantive thing. 

We have therefore chosen to study, Kimball Young, Sigmund 

Freud and Abraham Maslow. 

 

The sociological perspective approaches it from a group and 

community perspective. To understand the process of how 

trends are created and the significance of them, it could be 

helpful to explore the historical evolution of fashion and textile 

industry. By identifying the driving forces in the past and today, 

it is easier to understand the significant of trends today 

  

Empiri:                                This section presents our empirical data, divided by each 

respondent and by the five main areas. Each part also begins 

with a brief presentation of the respondents, Maud Källqvist, Li 

Dackås Gadd, Jan Alsén and The Swedish Fashion Council, in 

order to clarify the relevance of the involvement and their 

background.  

 

Summary discussion:  Trends occurs from different lifestyles, music, culture and ethnic 

groups and the trends are, by definition, when actors in the 

textile industry bring these influences and inspiration to the 

masses. When the fashion industry, like all industries, is governed 

by an economically-driven force behind the consistency has 

become a dynamic, fast moving and changeable environment. 

Thus, one can discuss whether the creative process and the 

creative needs that once gave life to the fashion industry had to 

make way for the calculations, sales figures and quotations the 

economics requires. 
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Förord 
 
 

 

 

Trender är något som berör oss alla och som vare sig vi vill eller ej påverkar det våra beslut 

och handlingar varje dag. Det finns i musiken vi lyssnar på, maten vi äter, kläderna vi bär 

och i sättet vi umgås. Den textila klädmarknaden har under senare år expanderat och idag 

har mode en helt annan betydelse än vad det tidigare haft. Modetrender kommer och går allt 

snabbare och det blir allt viktigare för konsumenten och därmed företagen att följa med i 

rådande trender. Vi tyckte att det var intressant att undersöka detta fenomen utifrån 

klädbranschens synvinkel, där vi själva kommer att verka.  

 

Vi vill tacka de personer som har hjälpt oss i vårt uppsatsarbete och ett extra stort tack riktas 

till vår interna handledare, Johan Heinerud, som har hjälpt oss under resans gång med 

kritiskt granskande av rapporten, synpunkter, nya idéer och vägledning. Vi vill även ta 

tillfället i akt och tacka vår externa handledare, Maud Källqvist, som med sin expertis har 

gett nyttiga råd och vägledning om hur branschen fungerar. Vi vill även ge ett stort tack till 

de respondenter som tagit sig tid och ställt upp och delat med sig av sin kunskap.  

 

 

Borås, juni 2010 

 

Linn Alsén och Linda Wilén  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens problembakgrund och en problemdiskusson. Vidare beskrivs 

syftet med uppsatsen samt dess avgränsningar vilket till slut leder till uppsatsen problemformulering.  

1.1 Bakgrund 

Beklädnadstextilier har tillverkats sedan urminnes tider och har kommit att spela en allt 

större roll i vårt samhälle, där att klä sig är mer av ett kulturellt sätt att uttrycka sig på än ett 

fysiologiskt behov.  Kläder används inte längre bara för att hålla kroppen varm, utan det har 

även blivit ett sätt att visa sin identitet, en tillhörighet och ett sätt att uttrycka sig på. 1  

 

Modet är föränderligt och förändras hela tiden, det ligger i själva definitionen av begreppet 

mode och trender. Genom de senaste seklerna har mode gått från att vara en statussymbol 

för aristokratin och kungahusen, till att vara ett fenomen i samhället som alla kan ta del av. 

Under det senaste seklet har modevärlden utvecklats genom haute couture, prêt-a-porter och 

masstillverkning till vad mode är idag. Det finns ingen direkt definition på vad ordet mode 

exakt är, men man kan säga att det är ideal och kroppsuppfattningar, en symbol för tidens 

etik och moral. För att förstå modet idag är det viktigt att veta vad som influerat och 

påverkat genom historien för att komma dit vi är idag.  

  

Under 1900 talets början fick industrialismen sitt genombrott vilket ledde till en förändring i 

ekonomin. Det blev allt vanligare att konsumera vilket ledde till en ökad produktion av 

varor. Välfärden förde med sig nya arbetsvillkor som ledde till att man fick mer fritid vilket 

man ofta spenderade på nya aktiviteter som tennis, cykla och rida. Detta innebar att man nu 

behövde kläder som var praktiska och bekväma istället för det som tidigare varit mode till 

exempel korsetter, krinoliner och turnyrer. Det var även här haute couture fick sitt uppsving.  

 

Under första världskriget fanns det inga resurser till att göra påkostade kläder. Männen var 

ute i kriget och kvinnorna fick börja jobba inom industrin, lantbruket och transportväsendet. 

Detta gjorde att kvinnorna nu började bära mer maskulina kläder för att lättare kunna utföra 

de nya arbetssysslorna. Borta var vadderade höfter och smala midjor, istället var det byxkjol 

som gällde. Här är en vändpunkt för modet för kvinnorna då det nu var accepterat av 

samhället att inte behöva bära långkjol som det tidigare hade varit. Det var tufft för många 

                                                           

1 Gradén, Lizette & Magdalena  Petersson McIntyre, Modets Metamorfoser – den klädda kroppens identiteter och 
förvandlingar (2009) 
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av modehusen, bland annat för Coco Chanel, som tillfälligt tvingades att stänga under 

krigsåren.  

 

Efter kriget återhämtade sig ekonomin och man kunde återigen öppna upp modehusen. 

Haute couture upplivades trots att kriget hade medfört en brist på material och tillbehör. 

Man började nu förmedla modet genom modemagasin som påverkade hur män och kvinnor 

skulle klä sig. Nu var det vanligare att man hade el vilket underlättade produktionen och man 

kunde nu tillverka flera modeller under kortare tid. Detta var grunden för det vi idag kallar 

massproduktion med många plagg, låg materialkostnad och snabbare tillverkning. Man 

började under slutet av 30-talet även att använda smink med produkter från Max Factor, 

Elisabeth Arden, Helena Rubienstein med flera i spetsen.  

 

Under 30-talet drabbades världen av den stora börskraschen som fick till följd att många 

förlorade arbetet. Många av de rika förblev rika och de sociala klyftorna ökade vilket 

sedermera ledde till andra världskriget. Under denna tid blev det allt vanligare med film och 

många av de stora modeskaparna såsom Coco Chanel och Elsa Schiaparelli klädde 

filmstjärnorna. Nu började man även använda billigare material i plaggen, de nya 

syntetmaterialen var billiga, moderna, lätta att både färga och tvätta. När man märkte att 

man kunde producera billiga och moderiktiga plagg satte massproduktionen större fart, 

vilket ledde till lägre prisklasser som tog modet till låginkomsttagare. 

 

Under andra världskriget fick konfektionsbranschen tillverka uniformer istället för kläder. 

Kvinnorna fick nu återigen sköta industrin då männen var ute i krig. Det var under andra 

världskriget som t-shirten började produceras. Andra plagg som uppkommit från kriget är 

bomberjackan och chinos. I England införde man direktiv på hur mycket modeattiraljer som 

fick användas i tillverkningen. Även under detta krig fick de stora modehusen stänga då det 

inte fanns några kunder.  

 

Under efterkrigstiden fick människorna en ökad levnadsstandard och krigets inverkan på 

industrin resulterade i en standardisering, effektivisering och kostnadsmedvetenhet. 

Kvinnorna fick nu återgå till att vara hemmafru och i reklam visade man den perfekta 

kvinnan som tvättade, lagade mat och dammsög. Det var här uttrycket kärnfamilj grundades. 

Ungdomarna som växte upp ville att modet skulle visa en grupptillhörighet och en identitet. 

Man lanserade barbiedockan som blivit en ikon världen över. Under 50-talet kom Elvis 
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Presley att bli rockstjärna och trendsetter. Här fick syntetmaterialet sitt riktiga genomslag då 

det var lättvättat och torkade snabbt. Nylonstrumpbyxor var numera en vardagslyx och 

passade utmärkt då längden på kjolarna blev allt kortare.  I Paris föddes idé om att visa upp 

sina säsongsvisningar på podier, det vi idag kallar för catwalk, för att få modet att nå ut till 

flera. Det var under den här tiden som Chanel skapade den tidlösa ”Chanel-look” och Dior 

hade sin New Look. Dior var även den första designern som visade två kollektioner under 

ett år med helt skilda modeller och snitt.  

 

När 60-talet kom, växte arbetsmarknaden för unga i samband med att utbudet av 

utbildningar ökade. Detta gav ungdomarna både mer pengar och valmöjligheter. Dock valde 

de unga att ifrågasätta det konsumtionssamhälle de upplevde att de levde i. Man protesterade 

mot orättvisorna i världen och engagerade sig stor i frågor som rörde tredje världen. Genom 

de ungas makt förändrades musik, mode och konst drastiskt under denna tid. Man myntade 

även uttrycket ”peace, love and understanding”. Kläder var inte längre en statussymbol utan 

ett sätt för varje individ att uttrycka sig på och förmedla ett budskap. Modet skapades på 

gatan av de unga, vilket även influerade haute couture. Dior och Yves St. Laurent är några av 

modehusen som influerades av det unga gatumodet och började föryngra sina prêt-à-porter 

kollektioner. 

 

Under 70-talet försämrades ekonomin då världen drabbades av oljekrisen. Det var under 

denna tid som utsvängda byxor, lager-på-lager och platåskor hade sin stora era. När 

arbetslösheten steg, minskade även behovet av att konsumera. Det blev nu viktigt att 

engagera sig i miljömedvetenheten och protestera mot miljöförstöring. Unisex blev det nya 

modet där män och kvinnor bar kläder med likadana snitt och färger. En av modeflugorna 

var jeans och helst skulle de sitta så tight som möjligt. Ready-to-wear kläder var nu vanligt 

och man visade upp två kollektioner per år ett par månader innan modet skulle finnas i 

butik. Det var även nu som man började få konkurrens inom konfektionsvärlden från 

mellanöstern som massproducerade billiga kläder.  

 

80-talet var karriäristernas era, man skulle nu visa upp sin rikedom och status genom kläder 

och materiella ting. Man skapade sig sin förmögenhet på börsen och det var viktigt att klä sig 

trendigt efter det rådande Power dressing modet som rådde. Med breda och vadderade axlar 

fick den dubbelknäppta kavajen att utstråla rikedom och styrka. Nu introducerades shop-in-

shop i varuhusen så att konsumenten kunde finna alla märken under samma tak. Det var 
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under denna tid som fenomenet supermodell fick sitt genomslag med namn som Naomi 

Campbell och Linda Evangelista. Det var nu inte bara kläder som skapades utan även en 

livsstil, där kläder, reklam och konsumenter spelade en stor roll.  

 

Minimalism kan beskriva slutet av seklet bra. Det är början på det kommunikationssamhället 

som vi nu lever i, internet, sms och e-post har gjort det möjligt att veta vad som händer 

världen runt. Reklamen fick en ny innebörd när man nu kunde se stora reklamannonser med 

supermodeller från stora företag överallt. Anorexi och uttryck som ”heroin chick” var det 

utseendet som nu var idealet i samhället. Det blev allt billigare och lättare att förändra sitt 

utseende från en dag till en annan. Märkesdesignerna blev allt fler samtidigt som 

lågbudgetkedjorna började växa.2 

1.2 Problemdiskussion 

Genom marknadsföring, bloggar och journalism har mode idag fått en allt viktigare roll i 

samhället. Media har kommit att spela en allt större och viktigare roll för att förmedla 

rådande trender men framförallt kommande trender, såväl inom konst, kultur, musik, 

inredning, träning och mode.  Som konsument läggs större vikt vid att vara rätt, att passa in 

men samtidigt vara unik. Mode och trender blir allt snabbare och mer dynamiska. På Gina 

Tricots hemsida pratar man i termer om dagsfärskt mode och man får in nyheter varje 

vecka. Detta gör att konsumenten alltid ska kunna få en ny och spännande 

shoppingupplevelse. 3 

 

Som en konsekvens av det informationssamhälle vi lever i idag samlar konsumenten mycket 

information med stor medvetenhet. Det har blivit allt viktigare för företagen att snabbt 

kunna möta konsumenternas efterfrågan. För att företagen ska lyckas vara 

konkurrenskraftiga gentemot de andra på marknaden måste man hela tiden förnya utbudet 

för att locka konsumenterna. Modet har idag väldigt kort livstid om man jämför med hur det 

var förr, då företagen vanligast presenterade två större kollektioner per år. 4 

 

Enligt trendanalytikern Cay Bond utgörs trender av ständigt pågående strömningar. 

Eftersom trender påverkar utvecklingen under en längre period är de också betydelsefulla 

                                                           
2
 Hedén, Anders & McAndrew, Jane, Modefabriken – kreativt affärsmannaskap (2005) 

 

3Gina Tricot, http://www.ginatrciot.com/sverige /foretaget/om-oss/csecontent-csecoporate-cseabout-
p1.html ,  2010-04-10 
4 Hedén, Anders & McAndrew, Jane, Modefabriken – kreativt affärsmannaskap (2005) 
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inom ekonomi, kultur, politik o s v. Vare sig vi vill det eller ej så påverkas vi av det mode 

och framförallt av de trender och tendenser som råder för tillfället. Vissa modetrender går 

inte att undvika och andra passerar knappt obemärkta förbi. Trender kan likställas med en 

prognos och genom att identifiera trender kan man alltså få en uppfattning om framtiden. 5  

1.3 Syfte 

Som studenter inom den textila branschen har vi fått inblick i den textila värdekedjan och 

hur textila produkter kommer ut på marknaden. En marknad som städigt växer och vilken 

läggs allt större vikt vid, både av konsumenter och i media. Vi ville ta reda på vad som ligger 

bakom och driver på denna dynamiska bransch. I uppsatsen kommer vi att med hjälp av 

litteratur och intervjuer att undersöka, beskriva och analysera hur trender skapas.  

 

Det finns det ett antal aktörer och faktorer som kan påverka att en trend skapas och 

etableras. En kugghjulseffekt kan komma att bildas när flera företag, designers, 

trendanalytiker, inköpare, media och konsumenter verkar och reagerar.6 Vilka är det som 

bidrar till att en trend skapas eller har alla ett litet finger med i spelet? Vilka andra faktorer 

kan spela in?  

 

Syftet blir således att med den svenska modebranschen som undersökningsfenomen nå ökad 

förståelse för trenders uppkomst.  

1.3.1 Problemställning  

Ovan diskussion och syfte leder oss fram till uppsatsens huvudfrågeställning: 
 

• Hur skapas en trend skapas idag?  
 
Uppsatsens ambition är även att besvara de underliggande frågeställningarna: 
  

• Hur påverkar olika faktorer och aktörer i textilkedjan varandra för att en trend ska skapas? 

• Spelar de psykologiska aspekterna kring köpbeteende någon roll i hur en trend skapas? 

• Finns det en ekonomisk strategisk drivkraft bakom att trender skapas? 

• Vilka sociala aspekter finns runt fenomenet trender och hur påverkar de uppkomsten av trender? 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna för uppsatsen är begränsade till beklädningsmodet och dess trender. 

Marknaden som undersöks är den svenska marknaden.  

                                                           

5 Bond, Cay, Bordel de mode - kläder som kultur och personligt uttryck (2002) 
6 Perna, Rita, Fashion Forecasting (1995)  
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1.5 Målgrupp/uppsatsens bidrag 

Uppsatsen riktar sig till aktörer både inom och utanför akademin. Målgruppen för denna 

uppsats är främst studenter inom textil och personer inom inköp och design i den textila 

industrin. Innehållet kan även vara till hjälp för aktörer inom näringslivet som är intresserade 

av att få en djupare insikt och få en större kunskap av hur denna del av den textila 

marknaden fungerar.  Allmänt modeintresserade kan se uppsatsen som underhållande 

läsning och en informationskälla. 

 

Med hänsyn till ovanstående målgrupp väntas fundamentala modetermer och begrepp vara 

allmänt kända och lämnas därför utan vidare förklaring.   

1.6 Disposition 

För att läsaren lättare ska kunna följa upplägget och tanken på uppbyggnaden av vår 

undersökning presenterar vi här en förenklad disposition.  

 

1. Inledande kapitel 

Det inledande kapitlet beskriver den problembakgrund och problemdiskussion kring vårt 

valda ämne som uppsatsen kommer att beröra. Sedan presenteras även uppsatsen 

problemformulering, syfte och avgränsningar.  

2. Metodkapitel 

I metodkapitlet presenteras och motiveras uppsatsens metodologiska referensram. 

3. Teori 

I teorikapitlet tar vi upp olika teorier som kan komma att vara relevanta för ämnet. 

4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras resultatet av de olika intervjuer vi har gjort med olika aktörer 

inom marknaden. 

5. Analys 

Kapitel fem analyserar den insamlade empirin med hjälp av de olika teorierna som 

presenterats. 

6. Slutdiskussion  

I kapitlet diskuteras uppsatsens resultat och dess trovärdighet. Det ges även förslag till vidare 

forskning inom området. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Hermeneutisk 

All forskning som inriktar sig på att beskriva, tolka och utveckla förståelse är hermeneutisk, 

vilken utförs i flera steg. Den första tolkningen innebär att man tar del av det empiriska 

materialet och försöker skaffa sig en helhetsbild. I den andra tolkningsomgången söker man 

efter mönster. Och i det tredje jämförs tolkningar med mönster som andra forskare funnit. I 

den fjärde tolkningsomgången återgår man till sina egna mönster med fördjupad förståelse 

som leder vidare till en slutsats för hela undersökningen. 7   

2.1.2 Positivism 

Positivism är en vetenskapssyn som utgår från att all information som tas fram kan 

fastställas som sant och det bygger på en empirisk bakgrund. Detta är en vanlig metod inom 

naturvetenskap där man kan mäta sig fram till att fastställa säker fakta. Forskare som 

använder sig av det positivistiska förhållningssättet hävdar att den hermeneutiska 

forskningen som ägnar sig till att tolka undersökningar som bygger på teoretiska och 

filosofiska undersökningar inte är vetenskap. 8 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Då uppsatsen bygger på djupintervjuer som vi sedan kommer att försöka att tolka med hjälp 

av vetenskapliga teorier och forskning kommer vi att använda oss av en hermeneutistisk 

analysmodell. Varför vi valt att använda oss av djupintervjuer för att få in vårt empirirska 

material, är att få en djupare dialog med de respondenter vi valt ut. En enkätundersökning 

passar inte vår forskning då vi behöver få en djupare kunskap, snarare än en kvantitativ. De 

respondenter vi valt ut tror vi kan ge oss en bred bild av ämnet då de verkar inom olika delar 

i det tänka uppsatsområdet.  

2.2 Val av teorier  

I teoriavsnittet har vi lyft fram teorier och litteratur inom det filosofiska, sociologiska, 

ekonomiska synsättet. En åsikt idag är att mode är en konsekvens av en konspiration där en 

industri vill få oss att spendera mer pengar. Att det är designers, klädleverantörer och 

affärsmän som påtvingar oss nytt mode för att stimulera marknaden och öka handeln. I en 
                                                           

7 Rosenqvist, Mia –Maria & Andrén Maria, Uppsatsens Mystik – om konsten att skriva uppsats och examensarbete 
(2006) 
8
 Rosenqvist, Mia –Maria & Andrén Maria, Uppsatsens Mystik – om konsten att skriva uppsats och examensarbete 
(2006)  
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del av teoriavsnittet går vi igenom just detta och vill svara på frågan om det är designers 

kreativitet eller ekonomi som är den största drivkraften bakom att nya trender skapas. 9  

 

Enligt en av de teorier som vi läst av Yuniya Kawamura är detta kanske en ekonomisk 

förklaring men inte en sociologisk. Byggandet av modekulturer kan inte bero på hur mycket 

som spenderas på kläder utan endast bistå med en miljö där de kan frodas.10 I nästa del i 

teoriavsnittet förklaras därför teorier om mode ur en sociologisk synvinkel och hur trender 

och mode är en del av vår kultur.  

 

Vidare har vi hittat teorier som kan förklara trenders uppkomst ur en psykologisk synvinkel, 

det vill säga konsumenternas drivkraft och sökande efter tillfredställelse. Teorier som vi tagit 

upp där kommer bland annat från Kimball Young, Sigmund Freud och Abraham Maslow. 

Det sista avsnittet i teorikapitlet kallar vi omvänd trendspaning där vi tar upp teorier kring 

trendspaning och hur man tittar bakåt för att se framåt.  

2.3 Intervjuer  

För att få en verklig insyn i ämnet trender har vi valt att intervjua ett antal människor med 

den gemensamma nämnaren att de berör och analyserar ämnet dagligen i sitt arbete.  

 

Vår första respondent, som också är extern handledare för uppsatsen, Maud Källqvist är 

frilansdesigner för ett antal varumärken och kedjor i Sverige och Norden. Källqvist arbetar 

med olika företag och segment där det ofta som första del i uppdraget är att hitta, analysera 

och utvärdera trender. Vi har träffat Källqvist ett antal gånger allt eftersom arbetet fortskridit 

och diskuterat både fritt och efter vår intervju guide. 

 

Därefter intervjuades Li Gadd Dackås som vi kom i kontakt med genom Maud Källqvist 

som rekommenderade denne som en av Sveriges bästa trendspanare. Gadd Dackås 

representerar ett kommersiellt synsätt efter många år på olika kedjor i Sverige och idag på 

som design- och inköpschef på Joy. Intervjun ägde rum på Joys huvudkontor i Göteborg 

och tog en och halv timma. Vi hade ett väldigt trevligt möte och vi diskuterade ämnet med 

intervjuguiden som verktyg.  

 

                                                           

9 Kawamura, Yuniya, Fashion-olgy- an introduction to fashion studies (2005) 
10

 Kawamura, Yuniya, Fashion-olgy- an introduction to fashion studies (2005) 
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Ytterligare en intervju skedde med Helena Mellström på Svenska Moderådet. Svenska 

moderådet är ett fristående samarbetsforum för den svenska mode- och textilbranschen där 

Helena arbetar som marknadschef. Denna intervju skedde snabbt via telefon på grund av 

tidsbrist från respondenten. Då ett möte inte ägde rum så blev svaren rakare och kortare. 

Tyvärr hann vi heller inte med frågorna som berör området trendcykler. Den intervjun har i 

uppsatsen fått fungera som ytterligare en bekräftelse och referens till de andra 

respondenternas svar. 

 

Med syftet att även få en mer okonstlad och kanske mer genuin syn på trender intervjuades 

en designer på ett mindre varumärke. Ett varumärke där kanske design, äkthet och intresse 

har större betydelse än marginaler, låga priser och snabbt mode. Vi intervjuade Jan Alsén, 

chefsdesigner på egenstartade Morris med lång erfarenhet bland annat på Peak Performance, 

JC samt i leverantörsledet.  

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Tillförlitlighet och trovärdighet 

När man arbetar efter en kvalitativ studie kan det vara svårt för intervjuaren att bedöma om 

det finns bakomliggande orsaker som kan påverka respondenten. Därför är det viktigt att 

noggrant analysera och tolka intervjumaterialet så att inga förhastade slutsatser dras. 

Intervjuaren kan aldrig heller riktigt frigöra sig från kunskap som fåtts från till exempel 

litteratur som har studerats innan intervjuerna genomförs. Respondenternas svar kan därför 

tolkas undermedvetet så att det passar in i de valda teorierna. Det är alltså svårt att avgöra 

huruvida intervjuaren eller respondenterna påverkar intervjuns utfall vilket gör att det inte 

går att tala om sanning i en kvalitativ undersökning. Målet blir inte att komma fram till en 

absolut sanning utan snarare försöka komma fram till den bästa möjliga tolkningen av 

fenomenet. 11 

 

Vissa av våra respondenter är personer i vår omgivning vilket också kan ha påverkat utfallet 

av våra intervjuer då de är positivt inställda till uppgiften. Alla personer som intervjuades 

visste också om premisserna kring vår uppsats samt vår bakgrund vilket kan ha haft effekt 

på svaren samt att de förberett sig. Det faktum att vi är nybörjare vad gäller intervjuer och 

upplägget av dem kan också ha påverkat.   

 

 
                                                           

11 Merriam, Sharan, B. Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
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2.5.2 Källkritik 

Vi har utgått från relevant litteratur som på berör de frågeställningar som arbetet grundar sig 

på. Vi har använt både svenskt och utländsk litteratur för att få en så bred inblick som 

möjligt i fenomenet trender. Vi har försökt hitta uppdaterade och aktuella teorier skrivna av 

författare med stor auktoritet.   

3. Teori 
I detta teorikapitel presenterar och redogör vi för de olika teorier som understödjer syftet med uppsatsen. Vi 

behandlar varje teori i syfte att förankra och inrymma vår problemformulering i en teoretisk referensram. 

Kapitlet är utformat så att det ska kunna fungera som ett verktyg för vår analys. 

3.1 Konsumentens drivkraft – trender ur en psykologisk synvinkel 

Mode tillhandahåller extra adderat värde till kläder men vilket endast existerar i människans 

fantasi och föreställning. Konsumenter föreställer sig att de behöver det extra värderade 

värdet och köper moderiktiga kläder.12  Sociologer studerar mode ur en samhällssynvinkel, 

men med fokus på att mode påverkas av människor som agerar i grupper. Psykologer 

däremot studerar mode utifrån enskilda individers instinkter och behov. Om man använder 

det psykologiska aspekterna som underlag till att studera mode kan man se mode som en del 

av personligheten inte som ett materiellt ting.  

 

Ett synsätt står psykologen Kimball Young för, han påstår att det finns tre underliggande 

psykologiska anledningar för att man tar på sig ett visst plagg, men bara två av dessa är 

relaterade till mode. Den mest basala anledningen är att man vill skyla kroppen, vilket enbart 

ger en fysisk tillfredställelse. Den andra anledningen är vår blygsamhet, vilket är en moralisk 

och social konstruktion som definierar hur vi på ett lämpligt sätt framställer oss själva. Den 

tredje anledningen är en generell teori gällande mode och kläder, den anser att det är 

fåfängan som driver oss att uttrycka vår sexualitet genom de kläder vi har på oss.  

 

Vad som anses vara erotiskt kontra vad som är blygsamt flyter lätt samman och ändras i 

samband med vad som är modernt och samhällets acceptans. Genom att endast tillfredställa 

de fysiska behoven tappar vi det viktiga i att tillfredställa den fåfänga som finns hos 

individen. I samhället idag är det viktigt med hur man framställer sig själv och det är viktigt 

att följa med i modet. 13 

                                                           

12 Kawamura, Yaniya, Fashion-ology – an introduction to fashion studies (2005) 
13

 Lynch, Anette & Strauss, Mitchell D, Changing fashion – a critical introduction to trend analysis and meaning (2007) 
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Ett annat synsätt som vi vill belysa är de psykologiska teorierna av Sigmund Freud, som är 

en av de största.  Enligt Freud är vår personlighet uppdelad i tre olika delar: Egot, superegot 

och vår identitet. Han påstår att vårt ego är den del som har ett rationellt tänkande och en 

medvetenhet, men är även den del av personligheten som löser problem som uppstår. Egot 

förhandlar också med de två andra olika delarna, när superegot och identiteten står i 

konflikt. Till skillnad från identiteten har superegot en medvetenhet, och den lagrar 

informationen om etik och moral, vilket kan vara avgörande i om ett plagg uppfattas som till 

exempel utmanande, erotiskt eller blygsamt. Identiteten är skild från resten av delarna då det 

är en praktisk verklighet och fungerar endast på ett omedvetet plan som drivs av en 

lagringsenhet som innehåller psykologisk energi.  

 

Dessa olika delar är viktiga, enligt Freud kan till exempel en klänning symbolisera någonting 

sexuellt, vilket triggar en psykologisk spärr att slå in. Här bildas då en konflikt mellan super 

egot och identiteten som har olika viljor och som behandlar olika delar av den information 

som plagget sänder ut.   

 

Enligt Freuds teori skapas det en konflikt mellan de olika delarna i vår personlighet när det 

kommer till att välja kläder. En del av vår personlighet drivs av att vilja vara attraktiv och 

vacker, en annan del drivs av att tänka praktiskt. I takt med att modet ändrar sig finns det en 

del i konsumenten som vill förnya sig och vara attraktiv. 14 

 

Till sist har vi studerat Abraham Maslows syn på människans behov. Maslow presenterar en 

behovshierarki eller en behovstrappa som består av fem olika behovsnivåer. För att kunna 

tillfredställa ett högre behov måste de tidigare nivåernas behov vara tillfredställda innan de 

högre målen blir viktiga för individen. 

 

De fem olika behoven enligt Maslow är: 

1. Fysiska behov: Dessa är de mest basala behoven som en människa behöver tillfredställa för 

att överleva. Behov såsom hunger, vatten, tak över huvudet och kläder på kroppen 

2. Trygghetsbehov: Behovet om att känna sig säker och trygg i sin omgivning och kunna leva 

utan att känna fara eller oro. 

                                                           
14

 Lynch, Anette & Strauss, Mitchell D, Changing fashion – a critical introduction to trend analysis and meaning (2007) 
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3. Sociala behov: Innefattar behov såsom kärlek, uppskattning och nära relationer med andra 

människor.  

4. Behov av uppskattning: Behov av självkänsla, självrespekt och att bli respekterad av andra. 

5. Självförverkligande: Att uppfylla de behov som man själv sätter upp som mål. Förverkliga 

det man vill eller förväntas att göra.  

Enligt Maslow har vi flera behov samtidigt, men som individ prioriterar vi dem olika. Om en 

människa saknar allt i livet är det inte trendriktiga kläder han saknar mest, utan mat, vatten 

och tak över huvudet blir viktigt. Hos någon som tillfredställt den första nivån av 

behovstrappan finns behov om uppskattning och självförverkligande där man vill leva och 

förverkliga de olika behov man har. 15 

3.2 Mode, en del av kulturen – trender ur en sociologisk synvinkel 

Om det psykologiska synsättet angriper mode ur en individs utgångspunkt, angriper det 

sociologiska synsättet mode ur en grupp- och samhällssynvinkel. 16 För att förstå processen 

kring hur trender skapas och betydelsen av dem kan det underlätta att utforska den 

historiska utvecklingen av mode- och textilindustrin. Genom att identifiera de drivande 

krafterna förr och idag är det lättare att förstå trendernas roll idag. 17  

 

Definitionen av mode har haft olika konnotation genom historien; meningen och betydelsen 

av ordet har ändrats för att passa sociala sed- och klädvanor hos människor i olika sociala 

strukturer. När man behandlar mode som ett klädföremål där det adderade värdet är ur en 

kvalitetsynvinkel så förvirrar det begreppet mode. Mode tillhandahåller extra adderat värde 

till kläder men vilket endast existerar i människans fantasi och föreställning. Mode kan 

definieras som det rådande användandet av kläder under en viss tid. Det är resultatet av 

acceptans för särskilda kulturella värderingar som är mottagliga för förändring. 18  

 

Allt eftersom konceptet mode har ändrats historiskt sett, så också fenomenet mode ändrats. 

Konceptet skulle inte finnas om fenomenet inte existerade. Mode under 1400-talet är väldigt 

annorlunda från mode under 1900-talet. Under 1400-talet var mode en indikator på social 

status och nästan uteslutande något som existerade för aristokratin. Innan mode och trender 

                                                           
15

 Lynch, Anette & Strauss, Mitchell D, Changing fashion – a critical introduction to trend analysis and meaning (2007) 
16

 Kawamura, Yaniya, Fashion-ology – an introduction to fashion studies (2005) 
17  Diane, Tracy & Cassidy, Tom, Colour Forecasting (2005) 
18

 Kawamura, Yaniya, Fashion-ology – an introduction to fashion studies (2005) 
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blev ett erkänt forskningsområde för akademiker och samhällsvetare togs ämnet ofta upp av 

filosofer och moralister. Under början av 1800-talet gick moralisk kritik och kritik mot mode 

ofta hand i hand där mode var fördömt på grund av sin extravagans.  Mode var privilegiet av 

överklassen och drog tydliga linjer mellan människor av olika rank. Under 1800-talet skedde 

stora förändringar bland de sociala klasserna och förmöget folk utanför aristokratin började 

långsamt invadera på den sociala scenen.  

 

Samtidigt gjorde industrialismen mode tillgängligt för alla och mode blev mer och mer 

demokratiserat vilket i sin tur ändrade människors syn på fenomenet. Alla, oavsett rank eller 

status, fick rätten att vara fashionabla 19 Paris blev för tillverkare viktigt att besöka och 

fenomenet ”copy & sell” fick en innebörd. 20 Mode har alltid varit ett hjälpmedel för folk att 

skapa sig en plats inom givna sociala hierarkier. Men förr var hierarkierna mycket mer 

fastlåsta. Men särskilt efter andra världskriget har allt det här luckrats upp, för att efter 1960-

talet lösas upp helt och hållet. I dag är modet något som berör alla.21 

 

Vissa sociologer menar att mode och trender är synonymt med imitation, att mode är en 

social relation och att det är nödvändigt att förstå när man pratar om kultur och samhälle. 

Detta synsätt menar att socialt underordnade avundas de överlägsna och imiterar för att få 

igenkännande och till och med kunna få inträde i deras privilegierade grupp. Mode tjänar till 

förena en klass och segregera den från andra klasser. En annan sorts imitation sociologer 

pratar om imitation genom vördnad. Begrepp som man pratar om då är ”trickle-down”, 

vilket inträffar när till exempel en kung bär ett plagg som sedan sprids neråt i hierarkin. 

Eliten initierar en trend och när massan imiterar så överger de den för en nyare trend, en 

process som snabbar upp ökandet av välstånd.    

 

Oavsett vilken tidsperiod i historien man pratar om så är den avgörande innebörden av 

mode, förändring och mångfald. Man kan sammanföra mode med en ideologi om social 

förändring i en situation där förändring är möjlig och något man strävar efter. I samhällen 

där man är emot social förändring och utveckling kan inte mode existera. Önskan om 

                                                           
19

 Kawamura, Yaniya, Fashion-ology – an introduction to fashion studies (2005) 
20

 Diane, Tracy & Cassidy, Tom, Colour Forecasting (2005) 
21 Jarrick, Arne, ”Mode handlar om mycket mer än kläder” 
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr42007/intervjumodehandlarommycketmeranklader.4.5ec4ab911161e
bf14dc80005555.html (2010-05-18) 
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förändring är karaktäristiskt när man pratar om kulturellt liv i den industriella kapitalismen, 

där man drivs av skapa, inte bara av nyheter, utan önskan av ändlösa behov och mångfald. 22 

3.3  Strategiskt skapande – trender ur en ekonomisk synvinkel 

Vissa akademiker angriper mode från ekonomisk synvinkel. För att kunna driva en 

verksamhet och för att den ska kunna utvecklas krävs att företaget ska vara lönsamt och 

helst ge en vinst. Vinst kan betecknas som den absolut viktigaste drivkraften i det 

ekonomiska systemet, för företagets självt, dess anställda samt externa intressenter. Det blir 

därför nödvändigt att ett ekonomiskt tänkande genomsyrar hela verksamheten, från idé till 

färdig produkt. Det vill säga produkter produceras med ett slutgiltigt syfte att säljas, helst 

med vinst. 23 En åsikt idag är mode är en konsekvens av en konspiration där en industri vill 

få oss att spendera mer pengar. Att det är designers, klädleverantörer och affärsmän som 

påtvingar oss nytt mode för att stimulera marknaden och öka handeln. Enligt Kawamura är 

detta kanske en ekonomisk förklaring men inte en sociologisk. Byggandet av modekulturer 

kan inte bero på hur mycket som spenderas på kläder utan endast bistå med en miljö där de 

kan frodas. 24 

 

Som en konsekvens av det informationssamhälle vi lever i idag samlar konsumenten mycket 

information med stor medvetenhet. Konsumenterna idag är mer medvetna om modet då 

informationen är oerhört lätt att få tag på genom flera olika kanaler. Trender får lättare en 

hype när den lanseras stort i bloggar, modemagasin och i övrig media. Det har alltså blivit 

viktigare för företagen att kunna möta den efterfrågan som bildas när modet skiftar snabbt. 

Företagen måste hela tiden lyckas att locka konsumenten med nya varor och måste därför 

vara uppdaterad på vad som kommer att bli till en trend.25 

3.4  Omvänd trendspaning – trender ur ett tidsperspektiv 

Modeskapare hittar sin inspiration från många olika ställen, men för att lättare kunna tolka 

och förstå dagens trender är det en fördel om man har insikter i design- och modehistoria då 

trender oftast går i cykler där man kan ta till vara och återupptäcka trender som man sedan 

anpassar efter dagens mode. Detta kan man kalla en omvänd trendspaning, man tittar bakåt 

för att kunna se framåt.  
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Modekreatörer hämtar inspiration och får impulser från många olika källor. För att kunna 

läsa, tolka och förstå nutidens trender underlättar det om man har insikter i designhistorien 

och kunskap om svunna tiders designfundament. Oavsett vilka trender, tendenser och 

tidsströmningar som mänskligheten kommer att få uppleva så kan man vara säker på att allt 

går igen. Vivianne Westwood uttryckte fenomenet så här; ”Jag använder det som redan finns 

i historien. Elementen finns redan och originaliteten ligger endast i min tolkning.”26

                                                           

26 Hedén, Anders & McAndrew, Jane, Modefabriken – kreativt affärsmannaskap från insidan (2005) 
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4. Empiri 

I det här avsnittet presenteras vår empiri, uppdelat på varje respondent och indelat efter fem huvudområden 

med syftet att lättare kunna anföra svaren på våra frågeställningar. Varje del inleds också med en kort 

presentation av respondenten för att klargöra relevansen för dennes medverkan samt syntsätt och bakgrund.  

4.1 Maud Källqvist 

Maud Källqvist har bakgrund både inom reklam- och modevärlden, med start som student 

på Berghs School of Communication till idag som frilansdesigner för ett antal stora 

modeföretag i Sverige och Norden. Däremellan har hon arbetat med bland annat JC, Gina 

Tricot, Cubus, Morris, Svea, Joy, ELLOS och Urban Outfitters. Som frilansdesigner varierar 

aktiviteterna mycket mellan de olika företagen, där Källqvist för vissa gör hela kollektioner 

och i andra endast vissa varugrupper. I vissa fall arbetar Källqvist som konsult i projektform 

för att identifiera och utveckla svaga punkter. Arbetsuppgifterna varierar också från att göra 

trendcollage, plaggskisser, färgkartor, mönster, grafik till plaggidentifiering.   

4.1.1 Centrala verksamheter för framtagandet av en trend 

Källqvists trendspaning börjar med resor till Tokyo, London och även helst New York där 

det mest väsentliga är att titta på folk på gatan givetvis kompletterat med butiker. Till 

skillnad från många säger Källqvist att hon inte köper så mycket prover utan snarare fotar 

och samlar intryck. För att komplettera och konfirmera sina egna funderingar tittar Maud på 

trendinformation på Internet och trendmagasin samt går på trendföreläsningar. De är viktiga 

men fungerar inte som ensam källa. Källqvist pratar om ”VGSN-sjukan”, under några år har 

många företag köpt trendboken VGSN från New York och många fall gått ifrån att resa för 

att endast används sig av denna. Vilket lett till alla tittar på samma saker och därmed också 

gör samma saker och modet har blivit mer likriktat. Viktigt är också att titta på generella 

ekonomiska trender, kulturella händelser och framför allt livsstilar vilket inkluderar museum, 

barer, mat och filmer. ”Är cubansk mat populärt återspeglar det sig i modebilden. Är vampyr- och 

fantasyfilmer aktuellt syns det på färger, mönster och snitt. ” 

4.1.2 Vad är en trend 

Enligt Källqvist är en trend något som en större massa vill ha under viss tid. På grund av att 

Maud arbetar med olika sorters företag, kedjor och mindre varumärken, blir synsättet 

mycket olika mellan dem. På de mindre varumärkena hon samarbetar med tittar man mer på 

olika livsstilar och mer på generella tendenser i samhället då det tar längre tid att få ut 

produkter och trenderna håller i sig längre. På kedjorna är modet snabbare och det är 

viktigare att fånga de kortare trenderna – peak produkterna. ”Har Kate Moss stövlar och jeans 
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shorts på en festival, måste de snabbt tas upp i sortimentet.” På de mer profilerade varumärkena 

handlar det mer om att skapa ett tryggt formspråk och fånga upp en viss konsuments livsstil, 

trenderna är här oftast mer trygga i sitt uttryck. En fråga om timing skiljer även de olika 

sorternas företag åt. Det blir viktigt att förstå var i produktlivscykeln man befinner sig för att 

veta när det är dags att lansera vissa trender och produkter. Här kan en symbios skapas 

mellan erfarenheter mellan de olika verksamheterna.  

 

När vi diskuterar förändringar i modebranschen de senaste åren pratar Källqvist om hur 

världen blivit mycket mindre och att information sprids mycket fortare. Som designer har 

man en mycket mer global inspiration från många olika kulturer. Konsumenterna har blivit 

mycket mer medvetna och konkurrensen har växt betydligt i och med Internet.  

 

I många fall växer trender fram ur gatulivet och har en historia och ett syfte. Till exempel att 

det för några år sedan blev trendigt för killar att ha häng på byxorna kommer ifrån att 

gängmedlemmar i USA bar byxorna utan skärp efter sin första fängelsevistelse. Polisen tog 

skärpen och skosnörena från brottslingarna när de sattes i fängelse och det blev en prestige 

symbol för att visa makt utåt.  

 

Enligt Källqvist är det de stora modehusen som framför allt skapar trender, eller i alla fall 

ligger först i ledet att föra ut det till den vanliga konsumenten. Sin egen del i framtagande ser 

Källqvist att hon själv och andra designers neråt i kedjan tar upp dessa tendenser och för ut 

det till massan. Då en trend är definierbart med att den större massan använder det under en 

viss tid kan man se dem som en viktig del. För att skapa storsäljare och höga volymer krävs 

det att plaggen har hög bärbarhet och passar till olika kroppstyper och åldrar.   

4.1.3 Konsumentbeteende 

När vi pratar om huruvida det finns faktor, beteenden och behov hos konsumenten som 

kan ses som relevant när man pratar om trender menar Källqvist att det är existentiellt för att 

fenomenet trender en gång bildats. Självklart är det grundläggande att människan använder 

kläder av rena fysiska behov men som allt eftersom blivit något mycket mer komplext.  Allt 

handlar om att människor vill förverkliga sig själva och känna tillhörighet i en flock. Genom 

att klä sig efter de dresskoder som sig bör blir man accepterad i sociala sammanhang och 

karriär situationer i det forum man valt. Man vill känna sig trygg i sitt uttryck och kunna 

hänföra det till ett ursprung och en livsstil.  
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Detta är viktigt när det kommer till att identifiera sin målgrupp och därmed kunna attrahera 

den. Genom att skapa produkter och identifiera de trender som denna målgrupp åtrår skapar 

det självklart en merförsäljning. Rör man sig utanför dessa ramar förlorar man trovärdighet 

och därmed kunden.  

4.1.4 Ekonomiska drivkrafter 

Modebranschen drivs liksom alla branschen med ett vinstsyfte och i många fall har vi gått 

ifrån den kreativa delen, att påstå något annat vore naivt, säger Maud Källqvist. För vissa är 

detta fortfarande självklart viktigt men många designers kan inte ens rita idag. Att köpa 

prover och kopiera VGSN har tyvärr kommit att ta allt större plats, menar Källqvist. I sitt 

eget skapande erkänner Källqvist att faktorn pengar är en ganska viktig del; ”klart man vill 

tjäna pengar, det är kul när det går bra för företagen jag jobbar med”. Dock motiveras hon av att göra 

kläder folk gillar och blir glada av. Att också kunna påverka och förbättra miljön och 

arbetsvillkor motiverar också.  

 

Källqvist menar dock att det kommer komma en flashback på den slit och släng kultur vi 

haft de senaste åren. Den största trenden framåt tror designern kommer att ligga i produkter 

där man kan se en äkthet och en kunskap, produkter med mycket kärlek i. Det måste finnas 

en story bakom, det känner konsumenten. Källqvist pratar om hur miljö, återanvändning 

men framför allt byten av plagg mellan vänner kommer att bli aktuellt.  

 

Ekonomi har också en del i skapandeprocessen, i sämre tider anpassar man sig och 

producerar efter att folk har mindre pengar. Det påverkar utsvävningar i en kollektion och 

val av plagg, säger Källqvist.  

4.1.5 Trendcykler 

Enligt Källqvist är trendcykler absolut något som kan vara värt att studera när man pratar 

om trenders uppkomst och att allting kommer igen. Det kan vara värt att kunna sin historia 

för att förstå bakgrunden och snabbare kunna identifiera trender när de kommer igen. Om 

något varit stort en gång kan man vara säker på att de kommer igen. Att också veta hur det 

gick förra gången och hur länge trenden höll i sig kan vara bra ur design och 

inköpssynpunkt. Källqvist menar också att trendcykler kan avbrytas av externa händelser. 

Ett army-mode kan avbrytas av ett krig och ett preppy-mode kan avbrytas av en ekonomisk 

kris.  
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4.2 Li Gadd Dackås 

Li Gadd Dackås har arbetat med mode och trender under större delen av sitt 

yrkesverksamma liv. Idag är hon design- och inköpschef på klädkedjan Joy vilket innebär 

ansvar för hela sortimentet genom hela kedjan från trendspaning till butik. Gadd arbetar 

med kollektionen samtidigt som budget, vilket går hand i hand. På så sätt for hon möjlighet 

att påverka designen men med ett kommersiellt synsätt. Joy finns idag i 55 helägda 

Joybutiker runt om i Sverige med både ett dam- och herrsortiment där de enligt sin affärsidé 

säljer ett brett urval av moderiktiga kläder med känsla för detaljer och passform.27 Tidigare 

har Gadd arbetat som designer för både JC och Gina Tricot, även där i ledarpositioner.  

4.2.1 Centrala verksamheter för framtagandet av en trend 

Materialinsamlingen och inspirationen till en ny kollektion börjar för Gadd med tygmässan 

Première Vision i Paris. Där tar man del av vad tygtillverkarna tolkat och tagit fram som det 

nya vad gäller kvalitéer och färger. Samtidigt går man på stan i Paris och inspireras av de 

klassiska modehusen. Detta måste sedan kompletteras med vad som ”händer på gatan”. Li 

åker därför alltid också till Tokyo två gånger per år, där allt händer enligt Gadd.  Där får man 

helt andra influenser och ser en helt annan kreativitet. Paris bidrar med sitt klassiska city chic 

och Tokyo med sitt tokiga nyskapande – det skapar en bra mix. Paris och Tokyo 

kompletteras därefter med nätet, visningar från modehusen, tidningar, trendböcker och 

färgkartor. Genom dessa bekräftar man att den känslan man fått från stan är rätt. Vad gäller 

trendböcker jobbar Gadd helst med ESP från New York Trend Lab. Denna analyserar alla 

visningar, hittar gemensamma drag och presenterar tyger och kvalitéer. Varje trend förklaras 

också med sitt ursprung. Gadd tittar också på Moderådets material samt VGSN. CPH 

Vision besöks också varje år för att se hur Norden ser ut och att man håller sig inom rätt 

ramar. Att alla åker till samma ställen och letar inspiration hos samma källor bidrar till att en 

trend skapas.  

 

Efter denna materialinsamling åker Gadd och Joy till tygmarknader i Kina och Indien där 

stora delar av världens produktion sker och därav också mycket att titta på. Man hittar tyg 

och tillbehör man vill ha och åker därefter till sina producenter och pusslar ihop sin egna 

kollektion med ditt egna formspråk. Mycket sätts ihop på plats tillsammans med tillverkarna.  

 

                                                           

27 Joy Shop AB, http://www.joyshop2.se/index.php?id=8 (2010-05-10). 
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4.2.2 Vad är en trend 

Enligt Gadd är en trend något där man kan se ett samband och också ett ursprung. Det 

kommer från att vilja känna grupptillhörighet och ursprunget skapas långt innan det tas upp 

av modeindustrin. Sedan är det en fråga om huruvida massan av konsumenterna tar till sig 

den. Enligt Gadd har hon själv och andra designers och inköpare en framträdande roll vad 

gäller att en trend skapas. Inspirationen hämtas på gatan och producenterna tar upp det och 

gör det möjligt att en trend skapas. Li tar upp ett exempel från tiden på Gina Tricot och en 

kofta hon hittade på en liten designer butik i Tokyo. En vanlig kofta men utan knappar och 

två flikar som man kunde drapera och slänga upp på axeln. Genom att Gina trodde på den 

och pumpade ut volymer tog konsumenten till sig den och andra företag hakade snabbt på – 

en trend hade skapats. För att något ska bli en trend att det är nytt och annorlunda och att 

finns en referens. För att det ska bli riktiga storsäljare och volymprodukter krävs det att det 

finns stor bärbarhet, alla ska kunna ha den. Trebarnmamman från landet och karriärstjejen o 

storstaden ska båda kunna ha den men tolkar den på olika sätt. Återigen är koftan ett 

utmärkt exempel, som kunde bäras av alla. Enligt Gadd är yngres förebilder en central del i 

att trender skapas. Mediabilden och personer som Elin Kling är i många fall sent i ledet och 

påverkar försäljning snarare än att en trend skapas. Trenderna finns redan från modehusen, 

inköparna, trendanalytikerna, drakarna (H&M) och de stora modemagasinen.  

4.2.3 Konsumentbeteende 

På frågan om det finns faktorer/beteenden/behov hos konsumenten som uppmuntrar till 

att nya trender skapas menar design- och inköpschefen att konsumenten vill känna 

tillhörighet och uppleva förändring. Något som företagen utnyttjar för att kunden att handla 

mer. I slutet av varje säsong tittar man på vad som finns i butik och reflekterar över vad man 

ska ta in för att kunden ska få köpsug. Hela modebranschen handlar och utnyttjar begreppet 

”att vara rätt”, vilket är existentiellt för att branschen ens existerar i sådan utsträckning.  

4.2.4 Ekonomiska drivkrafter 

När vi diskuterar hur modebranschen ändrats de senaste åren säger Gadd att det idag går så 

mycket snabbare och att det finns mycket större krav på kedjorna att det ska visa samtidigt 

som modehusen. Det ska också komma nyheter mer än varje säsong, till exempel Gina med 

släpp varje vecka. Konsumenten är inte lika trogen då man på grund av nätet idag tävlar mot 

hela världen. Konsumenten är också mer upplyst, till exempel genom bloggar och nätet 

finns det en helt annan möjlighet idag att ta del av mode mycket snabbare och i större 

utsträckning. Ytterligare en dimension i dagens modevärld som Gadd pekar på är 

konsumtionsbeteendet ”slit och släng” trots att resten av världen med miljöbilar, lågenergi 
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och återvinning talar emot. Gadd tror på en motreaktion med ”slow fashion” där man vill få 

tillbaka värdet på produkterna.   

 

Enligt design- och inköpschefen finns det självklart en ekonomisk bakomliggande drivkraft 

till att trender skapas, det finns alltid en ekonomisk drivkraft. Men branschen bygger lika 

mycket på kreativa människor med en kreativ motivation som drivs framåt och skapar 

nyheter. Det går hand i hand med det kommersiella.  

4.2.5 Trendcykler 

Vad gäller trendcykler menar Gadd att de finns men att de aldrig ser likadant ut, det är alltid 

uppdaterat nästa gång det kommer. Folk på gatan tittar alltid tillbaka och tar upp gamla 

trender och på så sätt kommer de tillbaka, det är cykler men inte definitiva och påverkar inte 

bestämt skapandet.   

4.3  Jan Alsén  

Jan Alsén startade år 2005 herrvarumärket Morris efter många års erfarenhet från den 

svenska och europeiska modebranschen. I det egna varumärket utnyttjar Alsén den 

kompetens han samlat på sig i modebranschen under de senaste 30 åren och skapar ett 

genuint varumärke med en klassisk, preppy stil. Tidigare arbetade Alsén med design, 

produktutveckling, konceptualisering och export med varumärken som JC, Peak, 

Dobber, Boomerang och ett flertal egna företag samtidigt som han fördjupade sig i den 

organiserade detaljhandeln.  

4.3.1 Centrala verksamheter för framtagandet av en trend 

Vårt samtal kring trender inleds med att Alsén säger att han nog egentligen inte jobbar med 

trender, i alla fall inte i den bemärkelsen som andra i modebranschen gör: ”jag gör klassiska 

kläder som jag själv gillar och vill ha i min garderob, självklart går den typ av mode jag gör i cykler men det 

finns alltid med.” Alsén menar att han självklart går på tygmässor och åker på inspirationsresor 

för att hitta nya influenser och idéer, att det är viktigt att hänga med på vad som händer på 

marknaden men att det i slutändan inte är det som styr.  

 

Alsén åker till Paris samtidigt som tygmässan Première Vision varje säsong, dels för att titta 

på vad tygproducenterna tagit fram, dels för att titta på vad som hänt på stan. ”Jag inspireras 

av allt, staden, byggnader, atmosfären, restauranger och folk på stan”. Det är i Europas storstäder som 

idéerna för kollektionen tar form, viktigast Paris, London och Milano. Tillbaka i Sverige har 
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designteamet på Morris löpande kollektionsmöten där material från visningar och vissa 

trendböcker blandas med vad man har lust att utveckla för säsongen.  

4.3.2 Vad är en trend 

En trend, enligt Jan Alsén, är något som ett antal modeskapare och journalister skapar som 

sedan konsumenterna gillar och kan ta åt sig. Alsén påpekar igen att han har svårt att slänga 

sig med begrepp kring trender ”Egentligen tycker jag det här med trender är ett ganska konstigt 

fenomen, något som jag gärna står utanför. På något sätt är det bara något som en viss grupp bestämmer, 

blåser upp för att sälja på människor varor”. I det segmentet jag jobbar så handlar det snarare om 

att skapa en stilbildning, göra den riktigt bra med en egde som gör att vissa gillar att använda 

våra kläder, vi deltar endast i trenden utifrån våra egna premisser säger Alsén. Trender är 

alltså inte något som är pådrivande i Alséns design för det egna varumärket, även om 

företaget haft tur och lanserats i en period där det klassiska preppy modet och mycket färger 

är något som är populärt och på framfart. Det har gjort att varumärket på riktigt kunnat leva 

ut och som företaget självklart utnyttjat.  

4.3.3 Konsumentbeteende 

Trender och mode använder människor, enligt Alsén för att känna tillhörighet och trygghet. 

Framför allt handlar det för Alsén om att konsumenten ska känna trygghet i en stilbildning, 

där designen förstärker personens stil och självkänsla. Självklart utnyttjas detta av 

klädindustrin som får mycket hjälp av dagens mediebild. ”Mode är helt underbart men ganska 

groteskt när man tänker på det, stora delar av modeindustrin mer eller mindre tvingar en osäker konsument 

att köpa nya saker hela tiden bara för att man ska vara inne”.    

 

Dock vill Alsén tycka sig ske en skiftning bland konsumenterna och i 

konsumtionsbeteendet, där konsumenter blir säkrare i sin stilbildning och inte lika mycket 

slavar under trender. Han vill tro på individualism, där man vågar mixa och skapa sig en 

mycket mer personlig stil.  

4.3.4 Ekonomiska drivkrafter 

Alla varumärken är företag och företag är synonymt med ekonomi, så självklart är det en 

stor och viktig del av den här industrin, säger Alsén. Men menar också att det finns lika 

mycket kreativitet. Det är en kombination av varandra som går hand i hand. Men sen finns 

det självklart en massa individuella, duktiga designers där skapandet är det som är det enda 

viktiga. Dessa bär egentligen upp modet då de är mest öppna och ser nya infallsvinklar, 

berättar Alsén. ”De upptäcker liksom hjulet om och om igen.”  



 31 

När vi pratar om hur modet ändrats det senaste 15 åren menar Alsén att det idag finns så 

många olika spår och olika stilbildningar. Allt är så mycket mer upplyst av media som gjort 

att man kan få information från hela världen och att det för konsumenten finns helt andra 

valmöjligheter. Som en konsekvens av detta går också allt även så himla mycket snabbare, 

säger Alsén. Med hjälp av datorer skickas skisser och en leverantör i Kina kan börja 

producera dagen efter eller läsa trenderna från New York dagen efter en modevisning.  

4.3.5 Trendcykler 

Allt mode går i cykler, enligt Alsén och menar att vi under många år befunnit oss i ett svart, 

och mode som nu svängt till ett gladare och mer färgglatt mode. Marknaden blir alltid 

mättad efter ett tag och sen tar det ett tag innan det kan komma igen. Sedan finns de moden 

som aldrig är ”out of style”, som det Alsén försöker skapa med Morris, en stilbildning 

snarare än att följa trender.  

4.4 Svenska Moderådet 

Svenska Moderådet är ett samarbetsforum för den svenska mode- och textilbranschen och 

har sedan starten 1979 verkat för svenskt mode i Sverige och utomlands. De analyserar 

modets utveckling och producerar olika typer av trendinformation med inriktning på mode, 

livsstil och inredning för företag och organisationer med behov av omvärldsbevakning. 

Moderådet arrangerar också branschseminarier varje säsong, ger skräddarsydda 

konsultationer på uppdrag av näringsliv och samarbetar med institutioner, designskolor och 

museer. 28 

4.3.1 Centrala verksamheter för framtagandet av en trend 

Moderådet bevakar, analyserar och producerar trender och dess utveckling inom mode, 

inredning och livsstil samt nya trender inom trädgård. Man trendspanar genom 

trendkoordinatörer och genom frilansare som samlar inspiration runt om hela världen. 

Inspirationen kan hämtas från internationella mässor som till exempel garn och fiber mässor 

för att veta vad som är nytt på marknaden. Man bevakar även de stora modeveckorna för att 

ha koll på modet och se hur trenderna tagit form. Trendspanarna tar även influenser från 

museum för att kunna fånga upp trender inom andra genrer.  Detta material sammanställer 

man sedan för den nordiska marknaden i olika trendanalysböcker. Moderådet skiljer sig från 

andra trendbyråer i Sydeuropa då de har typiska säsongcykler som vår, sommar, vinter och 

höst. Självklara städer där man hämtar inspiration från är London, New York men också 

från Asien eller Sydamerika, beroende på vad som ligger i tiden. När en trend har vuxit sig 

                                                           

28 Svenska Moderådet, http://www.moderadet.se/om-moderaadet/, 2010-05-24 
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stor nog för att kunna vara intressant för marknaden tar Moderådet med den i sina analyser 

och inspirationsböcker.  Man jobbar långt fram i tiden och man är redan klar med modet för 

A/W 2011, som man självklart uppdaterar med tiden.  

4.3.2 Vad är en trend 

Mellström ser branschen som behovsstyrd där konsumenternas behov styr företagen att ta 

fram nya trender. Sedan Haute couturen och prêt-a-porter försvann har samhället gått mot 

ett konsumtionssamhälle där kläder massproduceras, menar Mellström. En trend kan vara 

antingen kulturellt eller som utsmyckning där konsumenten vill vara fin, men att man efter 

en längre tid med en trend vill bryta sig fri och hitta något nytt. 

 

Helena påstår att en trend kan vara en temperaturmätare i samhället som kan komma att bli 

som en kedjereaktion. Hur länge en trend varar beror på värderingarna hos konsumenten. 

Hon säger att trender som till exempel ekologi håller längre än en trend eller en hype som till 

exempel Elin Kling skapar runt ett föremål eller plagg. Det finns alltid trendsetters som är 

snabba på att snappa upp trender medan det finns vissa som anammar en trend när den är 

på väg att dö ut. 

4.3.3 Konsumentbeteende 

Helena tror att viljan att förnya oss driver oss till att vilja ha nya trender och att människan 

vill hitta nya sätt att uttrycka sig på. Detta går långt bak i vår historia och är inget nytt 

fenomen, även fast det går snabbare idag. Helena säger att vår livsstil lagts om och att vi idag 

konsumerar mera. Det är en övergripande trend i samhället och inte bara inom mode.  

4.3.4 Ekonomiska drivkrafter 

Mellström menar att allt hänger ihop. Ur ett ekonomiskt perspektiv så måste ett företag 

utvecklas för överleva, men det ligger inte i intresset att skapa en trend då detta inte kan 

definieras som att företagsmål. Hon tror att det finns en förmåga inom företagen att försöka 

presentera något nytt. Detta kan göras med hjälp av vad som händer i samhället, finns det 

aspekter som påverkar vårt sätt att tänka och värdera? Hon tror inte att det enbart handlar 

om ”copy and sell” för företagen som presenterar nyheter varje veckan utan att man hittar 

inspiration från olika håll som till exempel film, sportvärlden och utställningar. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar och jämför vi resultatet av vår empiri med ansatsen att hitta eventuella likheter, 

diskutera olikheter samt relevans för våra teorier.   

5.1 Konsumentens drivkraft – trender ur en psykologisk synvinkel 

I Maslows behovstrappa tas människans behov av uppskattning upp, det vill säga ett behov 

av självkänsla, självrespekt och att bli respekterad av andra. Att detta är en viktig del i varför 

trender uppkommer är gemensamt för samtliga våra respondenter.  

Människan vill känna tillhörighet i en flock. Genom att klä sig efter de dresskoder som sig bör blir man 

accepterad i sociala sammanhang och karriär situationer i det forum man valt. Man vill känna sig trygg i 

sitt uttryck och kunna hänföra det till ett ursprung och en livsstil.  

– Maud Källqvist  

Konsumenten vill känna tillhörighet och uppleva förändring. 

– Li Gadd Dackås 

Trender och mode använder människor för att känna tillhörighet och trygghet. Framför allt handlar det om 

att konsumenten ska känna trygghet i en stilbildning, där designen förstärker personens stil och självkänsla. 

 

– Jan Alsén  

 

Människan vill hitta nya sätt att uttrycka sig på. Efter en längre tid med en trend vill konsumenten bryta 

sig fri och hitta något nytt. 

– Helena Mellström 

 

En trend kan vara antingen kulturellt eller som utsmyckning där konsumenten vill vara fin.  

 

– Helena Mellström 

 

Den mest basala anledningen, enligt Kimball Young är att man vill skyla kroppen, vilket 

enbart ger en fysisk tillfredställelse. Även Maslow pratar om att de mest grundläggande 

behoven som en människa behöver tillfredställa för att överleva. Behov såsom hunger, 

vatten, tak över huvudet och kläder på kroppen. Freud menar på att endast tillfredställa de 

fysiska behoven tappar vi det viktiga i att tillfredställa den fåfänga som finns hos individen. I 
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samhället idag är det viktigt med hur man framställer sig själv och det är viktigt att följa med 

i modet. 

 

Självklart är det grundläggande att människan använder kläder av rena fysiska behov men som allt 

eftersom blivit något mycket mer komplext 

– Maud Källqvist  

 

Freuds teorier säger att i takt med att modet ändrar sig, finns det en del i konsumenten som 

vill förnya sig och vara attraktiv.  

 

Konsumenten vill känna tillhörighet och uppleva förändring.  

– Li Gadd Dackås  

 

För att något ska bli en trend att det är nytt och annorlunda och att finns en referens.  

– Li Gadd Dackås  

 
Viljan att förnya oss driver oss till att vilja ha nya trender och att människan vill hitta nya sätt att uttrycka 
sig på. Detta går långt bak i vår historia och är inget nytt fenomen, även fast det går snabbare idag.  
 

– Helena Mellström 

 

Branschen är behovsstyrd där konsumenternas behov styr företagen att ta fram nya trender.  

 

– Helena Mellström 
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5.2 Mode en del av kulturen – trender ur en sociologisk synvinkel 

Mode har alltid varit ett hjälpmedel för folk att skapa sig en plats inom givna sociala 

hierarkier. Vissa sociologer menar att mode och trender är synonymt med imitation, att 

mode är en social relation, att man imiterar för att kunna få tillträde till en viss grupp. Detta 

hittade vi styrkande bevis för hos våra respondenter.  

 

Människan vill känna tillhörighet i en flock. Genom att klä sig efter de dresskoder som sig bör blir man 

accepterad i sociala sammanhang och karriär situationer i det forum man valt. Man vill känna sig trygg i 

sitt uttryck och kunna hänföra det till ett ursprung och en livsstil.  

– Maud Källqvist  

Konsumenten vill känna tillhörighet och uppleva förändring. 

– Li Gadd Dackås  

 

I många fall växer trender fram ur gatulivet och har en historia och ett syfte. Till exempel att det för några 

år sedan blev trendigt för killar att ha häng på byxorna kommer ifrån att gängmedlemmar i USA bar 

byxorna utan skärp efter sin första fängelsevistelse. Polisen tog skärpen och skosnörena från brottslingarna 

när de sattes i fängelse och det blev en prestige symbol för att visa makt utåt.  

– Maud Källqvist  

 

Hela modebranschen handlar och utnyttjar begreppet ”att vara rätt”, vilket är existentiellt för att branschen 

ens existerar i sådan utsträckning.  

– Li Gadd Dackås  

 

Mode är helt underbart men ganska groteskt när man tänker på det, stora delar av modeindustrin mer eller 

mindre tvingar en osäker konsument att köpa nya saker hela tiden bara för att man ska vara inne.     

 

– Jan Alsén  

 

Ett annat begrepp som tagits upp i uppsatsen är ”trickle-down”, vilket inträffar när en 

person med inflytande använder något som sedan sprids neråt i hierarkin. Eliten initierar en 

trend och när massan imiterar så överger de den för en nyare trend, en process som snabbar 

upp ökandet av välstånd.   Industrialismen gjorde mode tillgängligt för alla och det blev mer 

och mer demokratiserat, fenomenet ”copy & sell” fick en innebörd. 
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De stora modehusen skapar trender, eller i alla fall ligger först i ledet att föra ut det till den vanliga 

konsumenten. Jag själv och andra designers neråt i kedjan tar upp dessa tendenser och för ut det till massan. 

– Maud Källqvist  

 

På kedjorna är modet snabbare och det är viktigare att fånga de kortare trenderna – peak produkterna. 

Har Kate Moss stövlar och jeans shorts på en festival, måste de snabbt tas upp i sortimentet. 

 

– Maud Källqvist  

Yngres förebilder en central del i att trender skapas. 
– Li Gadd Dackås  

 

Det kommer alltid att finnas trendsetters som skapar trenderna som vissa är snabba på att snappa upp 

medens det finns vissa som anammar en trend när den är på väg att dö ut. 

– Helena Mellström 

 

Oavsett vilken tidsperiod i historien man pratar om så är den avgörande innebörden av 

mode, förändring och mångfald. Man kan sammanföra mode med en ideologi om social 

förändring i en situation där förändring är möjlig och något man strävar efter. 

 

Konsumenten vill känna tillhörighet och uppleva förändring.  

– Li Gadd Dackås  

 

För att något ska bli en trend att det är nytt och annorlunda och att finns en referens. 

– Li Gadd Dackås  

 
Viljan att förnya oss driver oss till att vilja ha nya trender och att människan vill hitta nya sätt att uttrycka 
sig på. Detta går långt bak i vår historia och är inget nytt fenomen, även fast det går snabbare idag.  
 

– Helena Mellström 

 

 



 37 

Mode tillhandahåller extra adderat värde till kläder men vilket endast existerar i människans 
fantasi och föreställning. 
 

På de mer profilerade varumärkena handlat det mer om att skapa ett tryggt formspråk och fånga upp en viss 

konsuments livsstil, trenderna är här oftast mer trygga i sitt uttryck. 

– Maud Källqvist  

 

 

Trender använder människor för att känna tillhörighet och trygghet. Framför allt handlar det om att 

konsumenten ska känna trygghet i en stilbildning, där designen förstärker personens stil och självkänsla.  

 

– Jan Alsén  

 

5.3 Strategiskt skapande – trender ur en ekonomisk synvinkel 

En åsikt idag är mode är en konsekvens av en konspiration där en industri vill få oss att 

spendera mer pengar. Att det är designers, klädleverantörer och affärsmän som påtvingar oss 

nytt mode för att stimulera marknaden och öka handeln.  

 

På kedjorna är modet snabbare och det är viktigare att fånga de kortare trenderna – peak produkterna. 

Har Kate Moss stövlar och jeans shorts på en festival, måste de snabbt tas upp i sortimentet.  

– Maud Källqvist  

 

Modebranschen drivs liksom alla branschen med ett vinstsyfte och i många fall har vi gått ifrån den kreativa 

delen, att påstå något annat vore naivt. 

– Maud Källqvist  

 

Det finns självklart en ekonomisk bakomliggande drivkraft till att trender skapas, det finns alltid en 

ekonomisk drivkraft. Men branschen bygger lika mycket på kreativa människor med en kreativ motivation 

som drivs framåt och skapar nyheter. Det går hand i hand med det kommersiella.  

– Li Gadd Dackås 

 

Alla varumärken är företag och företag är synonymt med ekonomi, så självklart är det en stor och viktig del 

av den här industrin, men det finns också lika mycket kreativitet. Det är en kombination av varandra som 

går hand i hand. Men sen finns det självklart en massa individuella, duktiga designers där skapandet är det 
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som är det enda viktiga. Dessa bär egentligen upp modet och är mest öppna och ser nya infallsvinklar, de 

upptäcker liksom hjulet om och om igen.  

– Jan Alsén 

 

Allt hänger ihop. Ur ett ekonomiskt perspektiv så måste ett företag utvecklas för överleva, men det ligger inte 

i intresset att skapa en trend då detta inte kan definieras som att företagsmål. 

 

– Helena Mellström 

 
Som en konsekvens av det informationssamhälle vi lever i idag samlar konsumenten mycket 
information med stor medvetenhet. Trender får lättare en hype när den lanseras stort i 
bloggar, modemagasin och i övrig media. Det har alltså blivit viktigare för företagen att 
kunna möta den efterfrågan som bildas när modet skiftar snabbt. Företagen måste hela tiden 
lyckas att locka konsumenten med nya varor och måste därför vara uppdaterad på vad som 
kommer att bli till en trend. 
 

Världen har blivit så mycket mindre där information sprids mycket fortare. Som designer har man en 

mycket mer global inspiration från många olika kulturer. Konsumenterna har blivit mycket mer medvetna 

och konkurrensen har växt betydligt i och med Internet.  

– Maud Källqvist  

 

Idag går allt så mycket snabbare och att det finns mycket större krav på kedjorna att det ska visa samtidigt 

som modehusen. Det ska också komma nyheter mer än varje säsong, till exempel Gina med släpp varje 

vecka. Konsumenten är inte lika trogen då man på grund av nätet idag tävlar mot hela världen. 

Konsumenten är också mer upplyst, till exempel genom bloggar och nätet finns det en helt annan möjlighet 

idag att ta del av mode mycket snabbare och i större utsträckning. 

– Li Gadd Dackås 

 

Allt är så mycket mer upplyst av media som gjort att man kan få information från hela världen och att det 

för konsumenten finns helt andra valmöjligheter. Som en konsekvens av detta går också allt även så himla 

mycket snabbare. Med hjälp av datorer skickas skisser och en leverantör i Kina kan börja producera dagen 

efter eller läsa trenderna från New York dagen efter en modevisning. 

– Jan Alsén 

Sedan Haute couturen och prêt-a-porter försvann har samhället gått mot ett konsumtionssamhälle där 
kläder massproduceras . 
 

– Helena Mellström 
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5.4 Omvänd trendspaning – trender ur ett tidsperspektiv 

Trender oftast går i cykler där man kan ta tillvara och återupptäcka trender som man sedan 

anpassar efter dagens mode. Oavsett vilka trender, tendenser och tidsströmningar som 

mänskligheten kommer att få uppleva så kan man vara säker på att allt går igen.  

 

Trendcykler är absolut något som kan vara värt att studera när man pratar om trenders uppkomst och att 

allting kommer igen.  

– Maud Källqvist  

 

Vad gäller trendcykler menar Gadd att de finns men att de aldrig ser likadant ut, det är alltid uppdaterat 

nästa gång det kommer. Folk på gatan tittar alltid tillbaka och tar upp gamla trender och på så sätt 

kommer de tillbaka, det är cykler men inte definitiva och påverkar inte bestämt skapandet.   

– Li Gadd Dackås  

 

Allt mode går i cykler. Marknaden blir alltid mättad efter ett tag och sen tar det ett tag innan det kan 

komma igen. Sedan finns de moden som aldrig är ”out of style.  

– Jan Alsén  

 

Modekreatörer hämtar inspiration och får impulser från många olika källor. För att kunna 

läsa, tolka och förstå nutidens trender underlättar det om man har insikter i designhistorien 

och kunskap om svunna tiders designfundament.  

Det kan vara värt att kunna sin historia för att förstå bakgrunden och snabbare kunna identifiera trender 

när de kommer igen. Om något varit stort en gång kan man vara säker på att de kommer igen. Att också 

veta hur det gick förra gången och hur länge trenden höll i sig kan vara bra ur design och inköpssynpunkt. 

 

– Maud Källqvist  
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel för vi en avslutande diskussion kring resultatet och tolkningen av vår empiri. Ambitionen är 

att besvara den problemformulering som ligger till grund för vår forskning. Vi avrundar kapitlet med förslag 

på vidare forskning. 

. 

Vi fann att den kugghjulseffekt som vi anade i vår problemdiskussion i allra högsta grad är 

relevant när man försöker besvara frågan om hur en trend skapas idag, Alla aktörer i den 

textila kedjan är, som vi ser det, med i skapandet av en trend. Man kan i våra intervjuer 

utläsa hur inspirationen till trender föds på gatan bland folket, tas upp av de stora 

modehusen, analyseras av trendanalytiker, designers och inköpare, förs vidare ner ibland 

stora kedjor och mindre varumärken, hypas med hjälp av olika medier och accepteras eller 

accepteras inte slutligen av konsumenterna. Vi uppmärksammade också hos våra 

respondenter att trendcykler är något som finns och som är absolut när man pratar om 

trender. Att allting kommer igen och att det är viktigt att förstå för att snabbare kunna 

identifiera trenderna när de kommer igen.  

 

Det är relevant vid skapandet av en trend att den ska tas upp och accepteras av 

konsumenterna. Branschen utnyttjar därför både sociala och psykologiska strategier som 

uppmuntrar till att följa trender. Konsumenten har ett behov av att uppleva förändring och 

känna grupptillhörighet vilket utnyttjas i marknadsföring, byggande av varumärken, 

sortiment och hur utbudet presenteras i butik. Rent generellt tror vi oss se ett utnyttjande av 

konsumenterna där man drar nytta av våra inbyggda sociala värderingar. Konsumenten 

tvingas mer eller mindre att följa vissa trender för att vara ”rätt” och tillhöra ”rätt” grupp, 

värderingar som är individuella för varje konsument. Genom att skapa produkter och 

identifiera de trender som företagens målgrupp vill ha skapas en merförsäljning. Den stora 

önskan hos konsumenterna att passa in i givna sociala strukturer har blivit centralt att 

branschen ens existerar i sådan utsträckning. Man kan också se en modern form av ”trickle 

down” teorin, där kungen idag ersatts av bloggare, musiker, kändisar och modeller.  

 

Dagens informationssamhälle och det faktum att världen har blivit mycket mindre har satt 

större krav på företagen att producera och visa trender mycket snabbare än tidigare. 

Konsumenterna har blivit mycket mer medvetna, fått större valmöjligheter och är därmed 

inte lika trogna. Det har blivit nödvändigt för företag och framför allt kedjor att fånga upp 

de korta trenderna – så kallade peak produkter.  
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Trender föds genom olika livsstilar, musik, kultur och folkgrupper och blir till trender per 

definition när aktörer inom textilbranschen vill föra ut dessa influenser och inspiration till 

den stora massan. Då modebranschen, liksom alla branscher styrs av en ekonomisk 

bakomliggande drivkraft har konsekvensen blivit en dynamisk, snabbt föränderlig och 

ombytlig miljö. Således kan man diskutera huruvida den kreativa process och det kreativa 

behov som en gång givit liv åt modevärlden fått ge plats för kalkyler, försäljningssiffror och 

börsnoteringar. Vi har i våra respondenter funnit att de drivs av ekonomi och viljan att tjäna 

pengar men att de i grunden motiveras i att skapa kläder med eller utan vinstsyfte. 

Branschen bygger lika mycket på kreativa människor med en kreativ motivation som 

påverkar och skapar nyheter, det går hand i hand med det kommersiella.  

 

Vi har vi vår studie uppmärksammat en genomgående tro att vår kultur och därmed också 

modebranschen är på väg att genomgå en förändring. Att det kommer komma en 

motreaktion mot den slit och slängmentalitet vi haft de senaste åren. Den största trenden 

framåt kommer att innebära ett långsammare mode mer större kunskap och äkthet.  
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6.1. Förslag till vidare forskning 

Det finns ett antal aspekter och forskningsmöjligheter av trender och dess uppkomst än de 

vi har valt att behandla i denna studie. Vi har varit tvungna att avgränsa oss till vår 

frågeställning och de tidsresureser som har stått oss tillhanda. Nedan presenterar vi därför 

några av de outforskade områden som inte rymts inom ramen för vår uppsats.  

 

Det finns ytterligare intressanta teorier kring konsumentbeteende och sociologiska 

företeelser som inte tas upp i vår uppsats. Ytterligare analys av intervjuerna hade kunnat 

göras om dessa teorier hade presenterats. Även att addera konsumentintervjuer hade kunnat 

tillföra studien ytterligare substans.  

  

Det hade varit intressant att göra en jämförande studie med informanter från olika länder 

och kulturer än den vi har valt att avgränsa oss till. Man hade då kunnat hur relevansen av 

trender är i olika samhällen och i ännu större utsträckning påvisa om huruvida det är 

kulturellt och sociologiskt uppbyggt.  

 

Vidare hade det varit av intresse att undersöka om och hur perceptionen av trender skiljer 

sig åt mellan olika generationer och hur det kan förändras över tiden. Om det finns substans 

i det som våra respondenter nämnt om ”slow fashion” och skiften i våra värderingar. En 

sådan jämförelse hade i så fall krävt två separata studier över en längre tid.  
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag – Hur skapas en trend?  

  

• Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter.  

• Hur arbetar du? Hur går du tillväga i ditt arbete?  

• Hur ser du på din roll som en i ledet för att en trend skapas?  

• Vad inspireras du av i ditt arbete? Var letar du efter framtida trender?  

• Hur skulle du definiera en trend? Vad kännetecknar en trend?  

• Hur uppfattar du att en trend skapas? 

• Vilka nyckelpersoner finns det i det centrala framtagandet av nya trender?  

 

 

• Vilka faktorer/beteenden/behov hos konsumenten tror du uppmuntrar till att 

nya trender skapas?  

• Utnyttjar man dessa faktorer/beteenden/behov när man skapar nya trender 

med ett syfte att sälja?  

• Vad krävs för att något ska bli trendigt? Finns det faktorer som urskiljas som 

alltid bidrar till att något blir trendigt? 
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• Hur ser du på skapandet av mode och trender idag till skillnad från 15 år 

sedan?  

• Finns det en ekonomisk och strategisk drivkraft bakom trender? 

• Är designens kreativitet eller ekonomi den största drivkraften bakom att nya 

trender skapas?  

• Skapar du medvetet nya trender – är det målet? 

• Vad motiverar dig i ditt arbete?  

 

• Anser du att begreppet trendcykel är centralt när man pratar om skapandet av 

en trend?  

• Kan du utläsa tydliga trendcykler? Hur påverkar dessa skapandet av trender?  

 

 


