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Sammanfattning 

Kläder har gått från att vara funktionella och praktiska till att vara mode - ett sätt att uttrycka 

sig och sin identitet på som individ. Mode är idag något socialt som tillför tillhörighet och 

status. Bakom modet finns det kreativitet, kunskap, mängder med undersökningar och 

analyserande av omvärlden för att kunna skapa ett mode. Det är något som vi som 

konsumenter inte ofta lägger en extra tanke på. Vi ville därför undersöka det som ligger 

bakom skapandet av mode – trendspaning. 

För att undersöka detta samlade vi in primärdata i form av en fokuserad intervju med en 

butikschef och även sekundärdata i form av litteratur inom ämnet. Vår teoretiska referensram 

berör teorier gällande en omvärldsanalys, PEST modellen och en teori som analyserar ett 

företags produktportfölj, Bostonmatrisen. Genom att dra paralleller mellan vår teoretiska 

referensram och vår empiri kunde man se hur trendspaning hör ihop med en omvärldsanalys. 

Vi upptäckte även att ett mål med trendspaning är att ha rätt produkter till sina konsumenter 

varav att man som företag borde använda sig utav en produktportföljsanalys för att komma 

fram till detta. 

I vår empiri undersökte vi vad en trend är och kom fram till att trender uppstår på grund av 

omvärldens händelser. Vi upptäckte att det finns så kallade trendbyråer. En trendbyrå är ett 

företag som trendspanar och håller koll på de kommande trenderna och säljer trendrapporter 

vidare till modeföretag. Trendrapporterna innehåller allt ifrån skrivna rapporter med 

trendinformation, färgkort, skisser, bilder, prover, marknadsföringsidéer m.m. Många 

modeföretag trendspanar dock själva och använder sig inte utav dessa tjänster utan gör allt 

själva för att skapa sina egna trender.  Vi undersökte företagen N.Y och H & M och de gör sin 

trendspaning själva men på olika sätt. N.Y har en inköpsansvaring som står för 

trendspaningen och de lägger inte ner mycket resurser på det. H & M har däremot ett helt 

team som jobbar med trendspaning och lägger ner betydligt mer resurser på det.   

Vårt resultat visade att modeföretag trendspanar på olika sätt och olika nivåer. Det beror på att 

modeföretagen är olika stora och har olika mycket resurser att lägga på det. Slutsaten var att 

det finns ett gemensamt mål för modeföretag som använder sig utav trendspaning – att skapa 

mode som är attraktivt för kunden.    
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Bakgrund 

Förr i tiden var kläder främst ämnade till att vara funktionella och praktiska. De skulle värma 

och skydda kroppen (Mcandrew, J & Hedén A. 2005, s. 17). Det första världskriget var 

startskottet för en förändring. Männen var tvungna att ge sig ut i krig och kvinnorna fick ta 

över männens plats i arbetslivet (Bond, C. 2002, s. 14). Kvinnorna fick börja engagera sig 

inom Röda Korset, börja arbeta inom industrin, i lantbruk och inom transport. För att kunna 

möta den nya livsituationen vad kläderna tvungna att bli mer anpassade efter ändamålet 

(Mcandrew, J. & Hedén, A. 2005, s. 19). I samband med att kvinnorna stod i fabrikerna och 

masstillverkade uniformer och skyddskläder till männen, utvecklades maskintekniken. Nya 

praktiska behov uppstod och bidrog till att synen på hur kläderna var formade ändrades. 

Kvinnorna började klä sig i traditionellt sett manliga kläder så som skjorta och byxor för att 

kunna anpassa sig till den nya livssituationen och arbeta mer bekvämt (Bond, C. 2002, s. 14-

15). Männen fick tillbaka sin plats i arbetslivet efter krigets slut och kvinnorna gick tillbaka 

till hemmet (Mcandrew, J. & Hedén, A. 2005, s. 20). Kvinnornas attityd förändrades dock i 

samband med detta (Bond, C. 2002, s. 15). De fick mer frihet till att röra sig, klä sig och 

arbeta. Samhället var aldrig mer sig likt och den nyfunna friheten vad här för gott (Mcandrew, 

J. & Hedén, A. 2005, s. 19-20). 

Idag är mode ett socialt fenomen (Bond, C. 2002, s. 19). Mode är konst, lust, fåfänga, 

eftersträvande av perfekta linjer och skönhet. Det är kroppsideal, tillhörighet och status 

(Mcandrew, J. & Hedén, A. 2005, s. 17).  Människors levnadsstandard har förändrats och nya 

konsumtionsbeteenden har uppstått. I dagens mode matas man av många olika stilar och 

trender överallt. Det typiska för modet i nutiden är att mode och trender inte längre enbart 

styrs av de stora modehusen och följs av en liten grupp människor (Bond, C. 2002, s. 19). 

Modet har under det senaste seklet utvecklats till att vara ett demokratiskt mode för alla 

(Mcandrew, J. & Hedén, A. 2005, s. 17).  

 

Problematisering 

Som konsument funderar man inte alltid på den bakomliggande anledningen till varför 

specifika kläder och accessoarer finns tillgängliga att köpa. Man utgår oftast ifrån vad som 

tilltalar en och gör ett köp utifrån de kriterier man har. Men hur kommer det sig att just dessa 

specifika färger, former och material finns tillgängliga just nu och är exakt vad konsumenten 
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kommer vara ute efter? Hur kan modeföretagen veta att detta är vad konsumenten kommer 

vilja ha (Perna, R. 1987 s. 7)? 

Det är inte en slump som utgör varför de specifika plaggen finns tillgängliga att köpa utan det 

är modeinköpare som beslutar vilka plagg som ska köpas in till försäljning. Besluten grundar 

sig på trendspaning (Perna, R. 1987 s. 2-3). Så, vad är då trendspaning och varför används 

det? 

Genom att studera och tolka omvärldens rörelser inom ekonomi, kultur, historia och politik 

kan man se hur olika trender uppstår. Ordet trend associeras med det som är modernt och 

ligger i tiden just nu. Genom att identifiera en trend kan man få en inblick i det som kommer 

att ske, en inblick i framtiden (Bond, C. 2002, s. 51). 

Forskning visar på olika sätt hur en trend uppstår. Acerbi, Enquist och Ghirlanda (2012) 

berättar i sin forskning att sedan 1800-talet har mode blivit social status för individer. De 

berättar att ett mode uppstår när människor av låg status kopierar människor med hög status. 

När modet sedan blir populärt avviker människorna med hög status ifrån det modet för att 

skilja sig från människorna med låg status. Konsekvensen blir att människorna med låg status 

också slutar använda det modet när de ser att det inte är populärt längre hos människorna med 

hög status och på så sätt kommer en trend till ett slut. Men är det människor med hög status 

som sätter trender? Hur kommer det sig att de väljer att ha på sig vissa plagg och inte andra?  

(Acerbi, A., Enquist, M. & Ghirlanda, S. 2012).  

Professorn Ekström (2012) berättar även hon att mode gör det möjligt för människor att visa 

sin sociala status och det har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Funktion är fortfarande en 

faktor till varför man köper kläder men den största faktorn är att visa upp klädernas symbo-

liska värde och att visa upp för andra inklusive sig själv vem man är, vill vara eller vad man 

som person står för (Ekström, K. 2012).  

 

Artikeln ”Mot en mer hållbar konsumtion” (2012) anser också att det finns fler bakomlig-

gande faktorer till varför konsumenten köper kläder än just funktion. De menar att shoppa och 

konsumera kläder handlar inte endast om att köpa de plagg man behöver. Det finns sex olika 

kategorier av shopping med olika bakomliggande motiv. Dessa är shopping för att umgås med 

vänner, shopping som en belöning till sig själv, shopping för att hänga med i vad som är inne, 

shopping till andra som ett nöje, shopping som moment av jakt på spänning genom att besöka 
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nya miljöer eller shopping som jakt efter ett fynd. Shoppingen handlar alltså lika mycket om 

rekration som att uppfylla funktionella behov (Ekström, K., Gustafsson, E., Hjelmgren, D. & 

Salomonson, N. 2012). 

Om flera konsumenter faller för en trend och det säljer slut hos ett modeföretag kan man an-

tyda att modeföretaget har lyckats med sin trendspaning.  Vi uppfattar att trendspaning är 

hemlighetsstämplat och en viktig del av modeföretagens framgång. Man får höra en del om 

trendspaning från olika håll men det är sällan man får veta vad olika modeföretag har kommit 

fram till i sin trendspaning. Detta fenomen intresserar oss och vi valde därför att undersöka 

närmare hur själva trendspaningen går till hos modeföretag.  

Syfte 

Vårt syfte var att undersöka hur en trend uppstår samt hur trendspaning inom modebranschen 

går till i västvärlden idag, i det mindre respektive större perspektivet.   

 

 

Frågeställningar 

För att uppnå vårt syfte valde vi följande frågor:  

 

• Hur uppstår en trend? 

• Hur går själva trendspaningen till i ett mindre jämfört med ett större modeföretag? 

 

 

Avgränsningar 

Fenomenet trendspaning är väldigt brett och sker inte bara inom modebranschen. Det sker 

även i andra branscher så som inredning, skönhet och hälsa. Vi har valt att avgränsa oss inom 

området trendspaning till enbart klädindustrin i västvärlden då vår utbildning inriktar sig på 

kläder i modebranschen. 

 

Vi avgränsar oss även till att undersöka ett litet modeföretag som sköter hela ledet själva och 

fördjupa oss i det, samt att undersöka ett kedjeföretag som styrs av ett huvudkontor mer 

övergripande och jämföra dessa med varandra. 
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Metod  

Arbetet består av insamling av primärdata med hjälp av en fokuserad intervju med en 

butikschef för en liten butik i Borås. En fokuserad intervju innebär att den är av en öppen 

karaktär och gör det möjligt för den intervjuade att besvara frågorna utifrån sin egen 

referensram (Mey, T. 2011, s. 164,). Denna metod använde vi för att få en direkt och tydlig 

inblick i hur ett litet företag använder sig av trendspaning. Vi valde att fördjupa oss inom 

trendspaning hos det lilla företaget och ansåg att det här var den bästa metoden för oss. 

Vi har även använt oss av sekundärdata i form av litteratur inom ämnet, samt tolkat och 

analyserat tidigare kurslitteratur och annan litteratur som berör ämnet. Det gjorde vi genom en 

kvalitativ textanalys som innebär att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom att 

noggrant läsa delar, helheten och sammanhanget i hela texten (Esaiasson, P., Gilljam, M., 

Oscarsson, H. & Wängnerud, L. 2007, s. 237). Denna metod använde vi för att få fram det 

viktigaste ur vår litteratur. Detta gjorde vi för att få en överblick i hur trendspaning fungerar 

överlag hos de större företagen. Metoden fungerar bra för oss eftersom vi har valt att inte 

fördjupa oss för mycket i trendspaning hos det stora företaget utan bara beröra ämnet och 

jämföra skillnader. 

 

Teoretisk referensram 

PEST – Omvärldsanalys 

En teori vi kommer gå in lite djupare på är en omvärldsanalys, PEST-modellen. Vi har valt 

denna teori för att man vid trendspaning analyserar omvärlden. 

 

PEST är en analysmodell som företag använder för att granska sin omgivning och vilka fak-

torer som påverkar företaget. PEST är en förkortning för politiska, ekonomiska, sociokultu-

rella och teknologiska faktorer. Ibland är PEST modellen utökad till PESTLE då L står för 

lagar och förordningar och E för engelskans environment (miljö). Men i den ursprungliga 

modellen PEST ingår lagar under politiska faktorer och miljö under ekonomiska eller tek-

nologiska faktorer (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 31).  

 

Genom att använda sig av PEST-modellen får man ett bra perspektiv på faktorer som påverkat 

företaget i dåtid men även faktorer som påverkar i nutid och i framtid (Gezelius, C. & Wil-
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denstam, P. 2011, s. 31-32). Då takten för förändringar i näringslivet ökar mer och mer kan 

denna analysmodell vara en bra grund för vissa antaganden för företagen, prognoser för vad 

som kommer att hända samt scenarier för företagets fortsatta roll på marknaden (Gezelius, C. 

& Wildenstam, P. 2011, s. 32).  

 

När man använder rubrikerna under PEST-modellen kan man identifiera kritiska faktorer som 

är både bra och dåliga. Modellen ska användas i ett strategiskt syfte och kan kompletteras 

med andra analysmodeller för att göra en så övergripande och täckande analys som möjligt 

(Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 32). Vi tittar närmare på vad bokstäverna PEST står 

för. 

 

Politiska faktorer: Politiken i omvärlden bevakas i en omvärldsanalys. Exempelvis kan Sve-

riges medlemskap i EU vara en påverkande faktor för konkurrenterna. 

Ekonomiska faktorer: Den faktorn som kanske kopplas ihop med omvärldanalys oftast. Det 

handlar exempelvis om vilka kunder man har, viken målgrupp man är beroende av mm och är 

lite av en konkurrentanalys.  

Sociala faktorer: Demografi och geografi ingår i det sociala. Exempelvis kulturella olikheter 

hos befolkningen, inkomstskillnader, etiska aspekter, värderingar mm. 

Tekniska faktorer: Företaget påverkas av tekniska faktorer på olika sätt i samband med de-

ras inriktning och resurser. Exempelvis kan ny teknik leda till nyutveckling och bli en konkur-

rensfördel för företaget (Prosales 2014).  

 

PEST modellen har fler underrubriker som påverkar och vi kommer gå in djupare på vad var 

och en innebär. 
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Figur 1. (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 32)  

 

Fysisk omgivning: Var är företaget beläget? Vart ett företag har etablerat sig kan leda till 

framgång eller misslyckande. Klimatet och det geografiska läget kan spela stor roll för att ett 

företag ska gå bra. (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 33).  

 

Demografi: Definitionen är befolkningslära. Det handlar om ålder, kön, etnisk bakgrund, 

giftermål, skilsmässa och hur ett lands befolkning är strukturerat samt hur och var befolkning-

en bor. Befolkningen fördelas mellan unga, medelålders och pensionärer och är viktig att få 

en överblick i för att få en uppfattning om målgruppernas behov (Gezelius, C. & Wildenstam, 

P. 2011, s. 34-35).   

 

Teknologier: Det innehåller ny forskning, nya uppfinningar och tekniköverföring. Det hand-

lar också om att ha det senaste hjälpmedlet i produktionen. Företaget ska ha kontroll på den 

tekniska omgivningen (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 35-36).  

 

Lagar och politik: Människor får lagar och direktiv att hålla sig efter för att kunna umgås i 

samhället och även företagen måste hålla sig till samhällets regler och lagar. Handelsregler 

och skattepolitik är en del av marknadskunskapen. Idag har marknaden globaliserats och allt 

fler länder gör affärer kors och tvärs över hela världen. Politiken runt om i världen gör avtryck 

på affärerna speciellt i handelspolitiken men även i den stora världspolitiken. Det krävs inte 
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mer än någon händelse av politisk karaktär i en liten del av världen för att påverka produktion 

och affärer i andra delar av världen (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 36-37).   

 

Ekonomi: Rubriken handlar om samhällsekonomin i sitt egna land och även världsekonomin 

i det stora hela. Företag är alltid beroende av ränteläget, aktieutveckling, utveckling av tillväxt 

och konjunktur mm.  Det finns hur många ekonomiska faktorer som helst som har betydelse 

för företaget (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 37).  

 

Socio struktur: Här finner man bl. a begreppet trender. Inte bara modetrender utan även kon-

sumtionsmönster i olika marknader, indikationer på vad nästa stora produkt kan bli på olika 

marknader. I samhället avspeglas attitydförändringar i konsumentbeteende, vad konsumenten 

köper, hur man konsumerar vissa varor eller tjänster och vad man lägger sin inkomst på. Man 

studerar även fysisk och social rörlighet i samhället (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 

38).     

 

 

Bostonmatrisens modell 

Boston matrisens namn kommer från den amerikanska konsultfirman Boston Consulting 

Group (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 171). Modellen har två axlar, marknadens 

tillväxttakt och produktens relativa marknadsandel. Modellen används som ett första steg när 

det gäller att analysera ett företags produktportfölj då Bostonmatrisen belyser vilka produkter 

ett företag borde satsa på och vilka produkter som företag borde avveckla.  

 

Kassakon: Tittar man närmare på modellen så består den av fyra fält varav den första som är 

Kassakon. Produkterna som tillhör detta fält har stor relativ marknadsandel och låg 

tillväxttakt. Om produkterna i detta fält är väl etablerade i stabila marknadssegment så krävs 

det inte stora investeringar för att ha kvar sin position på marknaden. Kassakorna kan istället 

dra in stora vinster som företaget har möjlighet att investera i andra produkter.  

 

Stjärnor: Det andra fältet, Stjärnor har produkter med stor relativ marknadsandel och hög 

tillväxttakt. Produkter inom detta fält kräver ytterligare investeringar för att kunna vara på 

samma nivå med sina konkurrenter. Efter ett tag avtar tillväxttakten för dessa produkter och 

stjärnorna dalar nedåt i matrisen och blir vad företaget hoppas på företagets nya kassakor.  
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Kattor: Det tredje fältet, Kattor har produkter med liten relativ marknadsandel men har en 

hög tillväxttakt. Produkterna inom detta fält slåss med betydligt större konkurrenter i 

intressanta segment med hög tillväxttakt. Problemet inom detta fält är att varje produkt har en 

så pass liten marknadsandel att företaget tvingas investera offensivt för att behålla 

marknadsandelarna. Företaget ställs då inför valet av vilka produkter de ska satsa på för att bli 

framtidens stjärnor och vilka produkter som ska avvecklas.  

 

Byrackor: Det fjärde fältet består av produkter som har en liten relativ marknadsandel och 

låg tillväxttakt, vilket innebär att dessa produkter är företagets problemprodukter. Dessa 

kostar ofta mer att underhålla än vad de drar in i intäkter. Företaget bör antingen lägga ner 

produkterna eller sälja dessa till någon intresserad av affärsområdet (Gezelius, C. & 

Wildenstam, P. 2011, s. 172). 

 

MARKNADSTILLVÄXT 

 

 

    HÖG 

 

 

 

 

 

 

 

    LÅG 

 

 

 

HÖG   LÅG 

RELATIV MARKNADSANDEL 

 

Figur 2. (Gezelius, C. & Wildenstam, P. 2011, s. 172) 
 

 

 

 

Empiri 
 

Vad är en trend? 

Författaren och trendanalytikern Cay Bond beskriver i sin bok Bordel de Mode (2002) vad en 

trend är. Ordet trend associeras med sådant som är modernt vid en viss tidpunkt, det som 
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alltså ligger i tiden just nu.  Dock utvecklas en trend inte bara på ett ögonblick utan trender 

bildas genom ständiga rörelser och längre förlopp som sker i omvärlden och påverkar 

utvecklingen under en längre tid. Därför är trender av social, kulturell, politisk och ekonomisk 

betydelse (Bond, C. 2002, s. 51). 

 

När man analyserar en trend studeras och tolkas omvärldens rörelser inom ekonomi, kultur, 

historia och politik. Man observerar även olika livsstilar, hur konsumenterna beter sig samt 

vilka konsumtionsmönster som finns. Utvecklingen inom design, teknik, färg och form är 

också viktig att följa och observera då det är utav stor vikt för kommande trender (Bond, C. 

2002, s. 51). 

 

Vidare nämner Cay Bond att jämfört med så kallade modeflugor, som är oförutsägbara med 

kort livslängd, är trender möjliga att läsa av och kan tolkas till en förståelig helhet. Med hjälp 

av att identifiera trender kan man då få en föreställning av det som kommer; en inblick i 

framtiden (Bond, C. 2002, s. 51). 

 

Promostyl 

Det blir allt mer vanligt med så kallade trendbyråer som är experter på att inrikta sig inom 

trendanalys. En trendbyrå som startades tidigt var den franska trendbyrån Promostyl. Cay 

Bond skriver i boken att hon blev ”headhuntad” till företaget Promostyl. De grundades år 

1966 av Francoise Vincent-Ricard och var en av de första trendbyråerna som startades i 

Europa. Francoise kom ifrån en organisation vid namn Relations Textiles som sedan 50-talet 

rådgivit den franska textil- och konfektionsindustrin inom designfrågor. Från denna 

organisation tog Francoise med sig ett gäng specialister inom olika områden till trendbyrån 

Promostyl (Bond, C. 2002, s. 54). Promostyl kom att bli den första trendbyrån av sin klass. 

För att kunna förutse och tolka kommande trender satsade man på studier av samhället, 

historia och kultur med ett kreativt tänkande (Bond, C. 2002, s. 55). Trendanalyserna och 

tolkningarna som skapades på Promostyl sammanställde man i form av böcker, föredrag, 

visuella presentationer samt kollektionsuppdrag i rådgivande syfte (Bond, C. 2002, s. 56). 

 

Prosales 

Enligt företaget Prosales som är ett företag som säljer trendanalyser och rådgivning till företag 

betyder trendriktning eller tendens. De menar att en trend är en långsiktig förändring i sam-

hället bland annat ekonomi, demografi eller värderingar.  En trend finns inom ett visst område 
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med en viss räckvidd och har en begränsad varaktighet och en tydlig riktning. De nämner att 

den världskända trendbevakaren Faith Popcorn beskriver trender som en inriktning eller en 

sekvens av händelser med en viss varaktighet. Enligt henne är en trend förutsägbar och över-

blickande över flera olika branscher och konsumentaktiviteter (Prosales 2014).  

 

Vidare berättar Prosales om vad omvärldsanalytikern Johanna Laurent anser vad en trend är. 

Hon beskriver trender såhär: 

1. En händelse: Det är beslut som är bundet till en viss tidpunkt, exempelvis ett politiskt 

val som är betydande. 

2. Fenomen: En händelse som man inte riktigt kan kalla för en trend ännu. En faktor med 

en obefintlig utveckling men som ändå bör hållas koll på. 

3. Jokrar: Faktorer som är osannolika att inträffa men inträffar dem kan de få en avgö-

rande betydelse för framtiden. 

4. Megatrend: En övergripande och långsiktig förändring som är större än en trend med 

en stor, avgörande betydelse världen över.  

5. Drivkraft: De faktorer som ligger bakom och driver en trend. 

 

 

Början till trendrapporter 

Till slutet av 1900-talet var Paris den globala huvudstaden för konst och mode. Än idag har 

staden stor betydelse för den globala kulturella ekonomin (Montagné Villette, S. & Hardil, I. 

2010). Boken Fashion forecasting beskriver hur det var parisiska designers på 1700 talet som 

dikterade modet till världen. Om designern beordrade en höjd midja, så höjdes den, om 

designerns beordrade att den skulle sänkas, så gjorde den även det. Sedan tillkomsten av haute 

couture så har det funnits en handfull franska designers som introducerade helt nya 

modekoncept (Perna, R. s. 7-8). Haute couture är den yppersta formen av exklusiv och dyrbar 

sömnad, endast utövad av ett fåtal ledande modehus i Europa (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Boken förklarar att på 1930-talet bodde den amerikanska designern Mainbocher i Paris. Han 

var den första som tog betalt av de som kom och tittade på hans couture kollektion, med en 

avgift på cirka 350 dollar. Det var mycket sällan som en amerikansk firma köpte mer än ett 

plagg på den tiden då budgeten var tight. Istället tränade de upp sina minnen till att bevara 

varje detalj de såg från kollektionen. Inköpare använde sig av en strategi som innebar att i 

förväg komma överens att identifiera de mest eftertraktade plaggen, varje person siktade in 
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sig på en viss sektion att memorera. Inköparna återvände till U.S.A med de nya trenderna. 

Vidare förklarar boken hur utöver att köpa sig en titt på kollektionen såldes även mönster av 

plaggen. Återförsäljare kunde då återskapa dessa plagg till ett mycket lägre pris samt utveckla 

det till nya variationer av plaggen de såg (Perna, R. s. 9). 

 

Trendspaning 

Enligt boken Fashion forecasting (1995) är mode vad folk väljer att ha på sig. Trendspaning 

frågar varför de valde att ha på sig plaggen som de valde. Det förutser vad som kommer 

efterfrågas i den nära och i den avlägsna framtiden. Trendspaning är viktigt då modeinköpare 

beslutar vilka plagg som ska köpas in till försäljning. Besluten gäller framtiden, det kan vara 

nästa månad, nästa säsong eller nästa år. Oavsett hur stort eller litet ett företag är planerar och 

förutser de konsumenttrender långt före dessa trender har blivit identifierade eller definierade 

av kunderna själva (Perna, R. s. 2-3). Dock krävs det att fler än en person anammar modet. 

För att något ska bli mode krävs det att beteendet följs av en grupp människor under en viss 

tidsperiod (Ekström, K. 2011).  

 

Trendspaning är en aktivitet som strävar efter att svara på två generella frågor: Vad kommer 

sannolikt hända inom den närmsta framtiden? 

Vad händer just nu som kommer influera den mer avlägsna framtiden? Boken specificerar att 

den närmsta framtiden innebär cirka ett år. Trendspaning är helt enkelt att identifiera 

modetrender (Perna, R. s. 91). För att vara framgångsrik idag som designer letar de inte längre 

inspiration från museum och konst gallerier utan från kundernas liv. De måste tolka nuet och 

förutse framtiden genom att läsa av deras kunders vägval (Perna, R. s. 14). 

 

Egenskaper hos en trendspanare 

En trendspanare tar hänsyn till visuella idéer och talar inte i fasta termer. Trendspanarens 

instinkt resulterar från en intensiv utvärdering och från ett stort informationsflöde. 

Trendspanaren måste därför kunna komma fram till något vettigt utifrån de blandade 

signalerna industrin och konsumenterna utsänder (Perna, R. s. 91).  

 

Vid trendspaning kan det hjälpa att ta hänsyn till samspelet mellan mode och andra industrier 

så som hur oljepriserna ligger till just nu. En analys kan ge oförutsägbara ledtrådar (Perna, R. 

s. 91).  
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Tjänster som trendspanare erbjuder, enligt boken, täcker både inrikes och utrikes marknader. 

Dessa tjänster rapporterar vad som säljs inom retail, vilka nya och etablerade designers som 

visas, vad folk har på sig, vad som finns i butiker, vilka nya butiker det finns som är populära, 

vad som är inne och vad som är ute, vad som visades på modevisningarna.  

Dessa tjänster erbjuder skrivna rapporter, färgkort, skisser, bilder, prover, och 

marknadsföringsidéer. De gör presentationer till modeföretag eller konsultationer för att 

analysera specifika företagsproblem. Tjänsten kan skräddarsys för varje företag 

(Perna, R. s. 121). 

 

Hur marknaden kommer till samma slutsats 

Ofta händer det att liknande saker visas på modevisningar av olika designers och i olika städer 

samtidigt. Det har spekulerats hur detta kommer sig (Perna, R. s 32). Enligt boken kommer 

modeindustrin till samma sammanfattning gällande trender för att tygtillverkarna, 

fibertillverkarna, klädertillverkarna, designerna, återförsäljarna och media går på samma 

modemässor och går i samma professionella spår. Vad de letar efter är trender och idéer. Vissa 

trender är uppenbara att upptäcka, vissa är mer oklara. Men alla i modekretsen får samma 

exponering (Perna, R. s. 19). 

 

Boken förklarar vidare att designers döms efter hur pass väl deras förutsägelser stämmer in. 

Om förutsägelsen stämmer in betyder det att designern går i vinst och plaggen säljs, visas i 

press och viktigast av allt, används av konsumenten (Perna, R. s. 34). 

 

Trendspaning hos det stora företaget - H & M 

H & M, modeföretaget som 2013 gjorde en vinst efter skatt på 17.2 billioner kronor (H & M 

2013, s. 6) beskriver hur de trendspanar i deras årsredovisning 2013. Kollektionerna skapas av 

H & M:s egna designers, mönsterskapare och inköpare som alla jobbar tillsammans. Detta 

team hittar sin inspiration till kommande kollektioner överallt; de hittar inspiration från deras 

resor, filmer, konstutställningar, tidningar, mode både från folket på gatan och från catwalken. 

De hittar även inspiration från modemässor och trendseminarier. 

När detta team designar kollektionerna försöker de fånga känslan av en trend i kollektionen. 

Då teamet är flexibla och effektiva vid sin planering och skapning av kollektioner så tillåter 

det att produkterna kontinuerligt kan anpassas och uppdateras efter kundernas efterfrågan (H 

& M 2013, s. 14). 
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H & M skriver i sin rapport att det finns risker och osäkerheter inom mode så som väderför-

hållanden, klimatförändringar, makroekonomiska förändringar, handelsförändringar, externa 

faktorer i produktionsländer och utländska valutor, etablering på marknader, lansering av nya 

koncept och hur varumärket hanteras. 

H & M skriver vidare i sin rapport att modeindustrin i sig själv är en risk och att det alltid 

finns en risk att vissa delar av kollektionerna inte blir väl mottagna av kunderna. Det är viktigt 

ha rätt antal plagg inom varje koncept och uppnå rätt balans i mixen mellan baskläder och de 

senaste, trendigaste plaggen (H & M 2013, s. 56)  

Intervju – trendspaning inom det lilla företaget N.Y 

Vi intervjuade Karin Nyberg som är delägare och inköpsansvarig på butiken N.Y i Borås. 

N.Y:s affärsidé är att erbjuda moderna plagg till ett rimligt pris. De vill att deras kunder ska 

kunna klä sig trendigt till varierande priser och har därför olika välkända varumärken i sin 

butik (NY 2014). Deras butik är lättöverskådlig med stora ytor, med en känsla av shop-in-

shop då varumärkena har sin egen plats och exponering (NY 2014).  Vi frågade Karin vilken 

målgrupp N.Y  har och fick till svar att de har jobbat med att bredda sortimentet det senaste 

halvåret och att det har påverkat målgruppen. Hon svarade att de numera har yngre 

konsumenter än tidigare och att den nya uppskattade målgruppen ligger på ca 18-70 år.  

 

Vi frågade Karin hur hon upplever att en trend uppstår och vad en trend är. Hon svarade att 

vad kunden efterfrågar är en trend, alltså en trend bland konsumenterna. En trend syns mycket 

i modereportage och bloggar. Hon sa även att det kan ta tid innan man förstår att något är en 

trend. 

 

Vi undrade om N.Y trendspanar. Karin svarade att de inte trendspanar mer än att kolla i 

många modetidningar som Elle, Vogue och även skvaller tidningar för att främst se vad 

kändisar har på sig i dessa. De kollar på modebloggar så som Sofi Fahrman, Elin Kling, 

Peaches Geldof samt ryska modemaffian som bestående av erkända ryska modebloggare. 

N.Y trendspanar hela säsongen men mest inför höstinköpen. Då en trend svänger snabbt så 

spanade hela tiden på alla trender även om de inte följer alla, så de är medvetna om vilka som 

finns.  De måste tänka på vad som är säljbart och kommersiellt, det går före vad som är en 

trend, det kommersiella styr. Hon tillade att det är säkert viktigare för Gina Tricot som har en 

annan affärsidé att snappa upp fler trender än vad det är för N.Y som kan sålla sitt sortimentet 
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mer.  

Gällande hur mycket resurser och tid de lägger ner på trendspaning svarade Karin att de inte 

lägger ner mycket pengar utöver tidningsinköp och prenumerationer. Hon trendspanar cirka 

en halvtimme om dagen och tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad och hänga med i 

modesvängarna. Hon tillade att N.Y kan ha lite edge produkter, alltså produkter som är 

trendiga just nu med utstickande färger, exempelvis om gult är vårens färg kan de köpa in ett 

plagg och fronta det men bara köpa in få utav den färgen och fler i svart då det säljer bättre. 

N.Y följer inte trender slaviskt utan tänker på vad de tjänar på. Ett exempel på detta berättade 

Karin var deras Michael Kors sortiment. Det är en edgy designer med mycket trendiga 

utstickande plagg, men N.Y köper in bassortiment då det säljer bäst.  

 

Vi bad om ett exempel på när trendspaning har gått bra eller dåligt. Karin berättade om när de 

köpte in militärjackor från Esprit. Hon hade trendspanat och snappat upp Balmains 

militärtrend från deras catwalk. Hon förklarade att Esprit inte brukar följa trender alls men 

just den säsongen var deras kollektioner mycket militärinspirerade och N.Y valde att köpa in 

deras militärjackor. Problemet var att Esprit var för tidigt ute och militärtrenden slog igenom 

hos konsumenterna cirka ett år senare. Hon tillade att det inte är säkert att konsumenten 

anammar trenden samtidigt som den uppstår. Catwalktrender säljer inte alltid och passar inte 

alltid kunden. 

 

En trendspaning som gick bra för Karin var när hon jobbade för ett annat företag några år 

tidigare och hade snappat upp volangkjolstrenden tidigt, köpt in massa sådana och sålde jätte 

bra av dessa kjolar. De var alltså ute i rätt tid. En annan bra trendspaning som hon gjorde på 

N.Y var Michael Kors väskorna som hon också var snabb med att köpa in och som säljer 

väldigt bra. 

 

Analys 

Trendspaning utifrån en omvärldsanalys  

PEST-modellen är en omvärldsanalys och när man upptäcker en trend, trendspanar eller gör 

en trendanalys använder man sig just av omvärldens händelser. Trendanalytikern Cay Bond 

beskriver att en trend bildas genom ständiga rörelser och längre förlopp som sker i omvärlden 

och påverkar utvecklingen under en längre tid och är därför är av social, kulturell, politisk och 

ekonomisk betydelse. När man analyserar en trend studeras och tolkas omvärldens rörelser 
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inom ekonomi, kultur, historia och politik. Här kan man koppla ihop omvärldsfaktorerna 

ekonomi, politik och demografi med trendspaning. Vidare berättar hon att man observerar 

olika livsstilar, hur konsumenterna beter sig samt vilka konsumtionsmönster som finns. Även 

här är det den demografiska faktorn samt den sociala faktorn som behandlas. Utvecklingen 

inom design, teknik, färg och form är också viktig att följa och observera då det är av stor vikt 

för kommande trender. Slutligen är det den teknologiska faktorn som har nämnts inom 

trendspaning.   

 

Det Cay Bond beskriver här täcker alla omvärldsfaktorer i PEST modellen. Hon beskriver att 

politiska-, ekonomiska-, sociala- och teknologiska händelser i omvärlden är med och påverkar 

utvecklingen av en trend. Därav kan man göra kopplingen att trendspaning handlar om att 

bevaka omvärlden och göra en omvärldsanalys.  

 

Företaget Prosales nämner att en trend är en långsiktig förändring i samhället ibland annat i 

ekonomi, demografi eller värderingar. Även här kan man styrka att trender handlar om 

bevakning av omvärlden.   

 

En omvärldanalys hjälper företag upptäcka faktorer som kan påverka företaget på olika sätt. 

Företaget H & M beskriver att det finns risker och osäkerheter inom mode och nämner att 

väderförhållanden, makroekonomiska förändringar, externa faktorer i produktionsländer och 

utländska valutor med mera kan komma att påverka företaget. Även detta är en typ av analys 

av omvärlden som man kan koppla ihop med omvärldsanalysen PEST.  

 

Trendspaning inför produktinköp 

Bostonmatrisen används för att se vilka produkter ett företag borde satsa på och vilka produk-

ter som företaget borde avveckla. Trendspaning handlar till viss del om att skapa produkter 

som prickar rätt hos konsumenterna. Trendspaning är viktigt då modeinköpare beslutar vilka 

plagg som ska köpas in till försäljning. Besluten gäller framtiden, det kan vara nästa månad, 

nästa säsong eller nästa år.  

Om förutsägelsen från trendspaningen stämmer in betyder det att designern går med vinst och 

plaggen säljs, vilket enligt Boston matrisen kan beskrivas som företagets kassako med stor 

relativ marknadsandel och låg tillväxttakt. Kassakorna kan då dra in stora vinster som företa-

get kan investera i andra produkter. En produkt som går med vinst tack vare en förutsägelse 
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det vill säga trendspaning kan även beskrivas enligt Boston matrisen som stjärnor. Dessa pro-

dukter har stor relativ marknadsandel och hög tillväxttakt vilket innebär att företaget tjänar 

mest pengar på de produkterna.  

När tillväxttakten avtar för stjärnorna kan de bli företagets nya kassakor. Ett exempel från när 

N.Y:s trendspaning hade gått bra och de sålde bra var deras Michael Kors väskor som de hade 

snappat upp i god tid och blivit en storsäljare för företaget. Därför köps väskorna in än idag 

och är en vara som lockar kunder och kommer sälja bra under en längre tid.  

Vid intervjun med Karin från butiken N.Y  berättade hon om då när deras trendspaning inte 

hade gått som de hoppades på och de då inte sålde sina produkter de hade köpt in. Detta kan 

enligt Boston matrisen beskrivas som företagets problemprodukter kallade byrackor då de har 

liten relativ marknadsandel och låg tillväxttakt. Produkterna de köpte in, i deras fall militär-

jackona kostade mer än vad de drog in i intäkter och lades därför ner. Problemet med deras 

problemprodukter var att militärtrenden de trendspanat på inte slagit in hos konsumenterna än. 

H & M styrker Boston matrisen i sin årliga rapport då de skriver att det är viktigt att ha rätt 

antal plagg inom varje koncept för att uppnå rätt balans i mixen mellan bas plaggen och de 

trendigare plaggen. Skulle då H & M missa sin trendspaning och ha få av de trendigare plag-

gen i butik medan det finns en stor efterfrågan så skulle dessa produkter enligt Boston matri-

sen kallas för Kattor, vilket är produkter med liten relativ marknadsandel men som har en hög 

tillväxttakt. Företag som H & M kan då ställas inför valet att antingen satsa på dessa produk-

ter och köpa in fler för att bli företagets potentiella stjärnor, eller istället att avveckla dessa. 

Om företaget satsar på att köpa in fler av denna produkt för att tillfredsställa kundens behov 

så finns risken att ledtiden gör att kundens behov hinner avta innan produkten åter finns i bu-

tik. 

Skillnaden mellan trendspaning stort och litet företag. 

Den största skillnaden mellan ett stort modeföretag och ett litet modeföretag, gällande 

trendspaning, är tiden och resurserna som läggs ner på det. NY, det lilla företaget, har inget 

eget märke utan köper in externa varumärken som de återförsäljer. De köper alltså in 

produkter som är resultatet av andra varumärkens trendspaning samtidigt som de själva 

trendspanar för att se vad som gäller just nu. Sedan analyserar de vilka av plaggen som 

kommer att sälja. De väljer vilka trender som de vill följa.  
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Det är viktigt för N.Y att köpa in plagg som kunden vill ha och som säljs. Deras kundbas är 

ute efter fler kommersiella plagg än supertrendiga plagg som sticker ut. En skillnad N.Y  har 

gentemot H & M är att de sållar bort de plagg som de inte tror kommer sälja och plagg som de 

inte tror deras kunder är redo för än. Alternativt att de köper in endast ett litet antal av de allra 

trendigaste och utstickande plaggen.  

 

Stora företag som H & M designar och säljer sitt eget varumärke och är därför med och 

skapar trender. Då H & M är ett mycket stort företag har de möjligheten att lägga ner mycket 

mer tid och resurser på trendspaning än vad N.Y gör som är ett litet företag med liten 

omsättning. Stora företag som H & M omsätter så pass mycket och förväntas ha de trendigare 

plaggen måste alltid lämna plats i sina kollektioner för de trendigare plaggen och inte bara 

köpa in de kommersiella plaggen. För att alltid vara trendig behöver H & M lägga ner större 

resurser på trendspaning än NY genom att exempelvis att göra inspirationsresor, se det senaste 

på alla catwalker samt snappa upp gatumode för att kunna skapa sin kollektion.  

En annan skillnad mellan det lilla företaget NY och det stora företaget H & M är att H & M 

jobbar i team med sin trendspaning medan NY har en person som trendspanar samt köper in 

plagg. Gemensamt för dessa företag är att de båda trendspanar själva och inte använder sig av 

en utomstående trendbyrå.   

 

Slutsatser  

Vårt syfte var att undersöka hur en trend uppstår och hur trendspaning inom modebranschen 

går till i västvärlden idag. Resultatet av vår undersökning visar att trender uppstår genom 

tolkning och analysering av omvärlden. Vi har även kommit fram till slutsatsen att 

trendspaning handlar om händelser i omvärlden och sker på olika nivåer och på olika sätt hos 

respektive modeföretag. Våra resultat visar att det finns stora skillnader mellan modeföretag 

av olika storlekar, i samband med hur man trendspanar. Det är ganska uppenbart att större 

modeföretag, som H & M, har större resurser tillgodo när det gäller att trendspana och att 

mindre modeföretag som N.Y har mycket mindre resurser att ta till hands. Gemensamt för 

modeföretagen gällande trendspaning är anledningen till varför man utför trendspaning. Den 

huvudsakliga anledningen är att man som modeföretag i slutändan ska ha skapat eller köpt in 

en produkt som kunden finner attraktiv och vill köpa.  
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Trendspaning i framtiden. 

Vi tror att trendspaning alltid kommer att vara viktigt för modeföretag i framtiden. Det 

kommer alltid vara väsentligt för modeföretag att möta konsumentens efterfrågan och för 

vissa modeföretag även att väcka intresse med en ny trend. Trendspaning kommer bara bli 

lättare att utföra och mer och mer tillgängligt i framtiden på grund av att inspirationen numera 

finns överallt. Internet, webshops och modebloggare är bara några utav faktorerna som gör det 

enklare att trendspana såväl för modeföretag som för privatpersoner. Just modebloggare syns 

numera överallt och är med och skapar trender som modeföretag kanske inspireras av. Vi tror 

att trendspaning kommer expandera i framtiden, speciellt hos modebloggare, då de 

marknadsför sig själva som ett eget varumärke, vill vara först med det senaste och hänga med 

i trenderna.  

Vi tror även att konsumenten kommer att trendspana mer på egen hand och snappa upp 

trender lättare. Trendspaning kommer vara någonting som konsumenten tar del av i och med 

inspirationen som finns tillgänglig överallt men även i vissa andra aspekter i form av 

exempelvis livestreamade modevisningar och urbana modeforum som bara blir större och 

större. Konsumenter kommer därför ha bättre koll på vilka de kommande trenderna är och 

därför ha större förståelse för bakomliggande faktorer till varför ett plagg finns tillgängligt att 

köpa.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

Karin Nyberg, delägare och inköpsansvarig N.Y Borås 2014-04-24 

Frågor: 

 Hur trendspanar ni? Hur ofta? Vem i personalen gör det? 

 Hur mycket tid och resurser lägger ni ner på det? 

 Hur viktigt är trendspaning för er? Varför? 

 Har ni något exempel på när det har gått bra eller dåligt med er trendspaning? 

 


