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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Trender, ett verktyg i heminredningsföretags marknadsföring? En fallstudie om 

relationen mellan trender och marknadsföring på heminredningsmarknaden med 

huvudfokus på Åhléns hemavdelning 

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi C 

Författare: Kärolin- Lii Kaljula 

Handledare: Johanna Fernholm 

Datum: 2015-05-29 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll trender har i 

heminredningsföretagets marknadsföring och få en större förståelse för hur trender 

kan användas som ett marknadsföringsverktyg inom heminredningsmarknad.  

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade djupintervjuer 

och observationer. Uppsatsen är en fallstudie om heminredningsmarknaden med 

huvudfokus på Åhléns hemavdelning.  

 

Teori: Studien har insamlat teorier inom områdena trender, kundfokus samt 

marknadsföring och kommunikation.  

 

Resultat: I resultatet visade det sig att trender kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg men trender är inte enbart ett verktyg. Trender är basen för 

hela marknadsföringen. Samtidigt används trender även i framtagandet av sortiment 

och är en av grunderna för heminredningskampanjer. Trender kan användas i alla 

kanaler beroende på vad man vill förmedla till konsumenter.  

 

Nyckelord: Trender, Marknadsföringsmix, Heminredningsbranschen, Åhléns, Sociala 

medier, Butikexponering, Trendernas livscykel, Interaktiv kommunikation, 

Konsumenternas köpprocess, Kundfokus 



 

 

ABSTRACT 

 
Title: Trends, tool in home furnishing companies marketing? A case study on the 

relationship between trends and marketing of home furnishing market, with the main 

focus on the Åhléns home department  
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Author: Kärolin- Lii Kaljula 

Supervisor: Johanna Fernholm 

Date: 2015-05-29  

 

Aim: The purpose of this paper is to investigate the role of trends in the home 

furnishing companies marketing and gain a greater understanding of how trends can 

be used as a marketing tool in the home furnishing market. 

Method: The study is based on a qualitative methodology with semi-structured 

interviews and observations. The thesis is a case study about the home furnishing 

market, with the main focus on the Åhléns home department. 

Theory: The study consists of theories about trends, customer importance for the 

company as well as marketing and communication.  

 

Result: The result of this study showed that trends can be used as a marketing tool 

but trends are even something more than that. Trends are the basis for the entire 

marketing. Trends are used in the development of collections and are one of the bases 

for advertising campaign. Trends can be used in all channels depending on what the 

company want to convey to consumers.  

 

Keywords: Trends, Marketing mix, Home furnishing industry, Åhléns, Social media, 

Store displays, Trends lifecycle, Interactive communication, Consumers buying 

process, Customer focus   
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1. INLEDNING 

 
 

Idag och i framtiden har hemmet en central roll i svenskarnas liv enligt en 

undersökning gjord av Svenska fastighetsförmedling (2013). En stor mängd bloggar, 

tidningar, TV-program, mässor och utställningar i Sverige bjuder på inspiration, tips 

och idéer om hur man kan fräscha upp sitt hem. Var tredje svensk hämtar sin 

inredningsinspiration från TV- program och 30 procent från inredningsmagasin enligt 

trendrapporten 2014 (Svensk Fastighetsförmedling 2014, 12). Det finns föreläsningar 

för företagare om kommande trender samt råd om hur man kan använda trender för att 

skapa bättre kommunikation mellan företag och konsumenter (Eriksson 2013). 

Trendbyråbransch har expanderat över hela världen och trendspaning inom företagen 

har blivit ännu viktigare för att identifiera och spåra trender i konsumenternas intresse 

och beteende (Lantz 2013; Rex och Kamakura 2012). 

 

I takt med att världen har förändrats till att bli mer globaliserad och internationell har 

medvetenheten om trendernas existens blivit ännu större (Svensk 

Fastighetsförmedling 2014, 12). Ordet ”trend” blev allt mer populärt i början av 2000-

talet då internet skapade ett enormt informationsflöde (Lindkvist 2010, 11). Trender 

rör sig över världen och finns inom alla områden (Rinzler 1997). De kommer från alla 

former av media och utvecklas överallt i vår livsstil, i mode vi bär (ibid), och i 

inredningen av våra hem (Eek, Pihlsgård, Walldenheid 2013, 49). 

 

Trender inom heminredning har blivit mer och mer uppmärksammat (Eek et al. 2013). 

Ett stort antal av magasin om inredning och livsstil har etablerats på marknaden och 

ännu viktigare inom inredningsmarknaden har det blivit att förutse nästa trend (ibid). 

Nya trender föds ständigt och beroende på hur starkt trenderna växer sig in i 

marknaden kan de ha mer eller mindre stort inflytande på företagets verksamhet och 

konsumtionen av deras varor och tjänster (ibid).  
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1.1  UTVECKLING AV HEMINREDNING I MEDIA 
 
Under de senaste 20 åren har den svenska marknaden för heminredning expanderat 

(Fuentes 2011, 11) och blivit en viktig del för konsumenternas livsstil. Omsättningen 

inom heminredningshandeln ökade betydligt under 1990-talet och har fortsatt 

utvecklas under 2000-talet (Fuentes 2011, 11). Företag såsom Mio och IKEA 

expanderade sina verksamheter medan många nya butiker och butikskedjor öppnades 

på den svenska marknaden, t.ex. BoConcept, Boolia och Room (ibid).  

 

I takt med att nya inredningsbutiker öppnades, utvecklades också inredningsmedia. 

Tidigare på 1990-talet fanns det heminredningstidskrifter som Sköna hem och Allt i 

hemmet, som riktades till en konsumentpublik (Fuentes 2011). På 2000-talet växte det 

fram många nya inredningstidningar till exempel Elle Interiör, Rum och Plaza Interiör 

(ibid). Även dagstidningar såsom Dagens Nyheter, Metro och Svenska Dagbladet 

började publicera bilagor om heminredning (ibid). Detta gjorde det möjligt att nå även 

den del av Sveriges befolkning som inte var särskilt intresserade av heminredning. 

Mycket uppmärksamhet hos Sveriges befolkning har även TV program om inredning 

fått, till exempel Äntligen Hemma från 1997 och Sommartorpet från 2000 (ibid).  

 

I och med att tidningar och TV-program om inredning väcker ett stort intresse hos 

konsumenter har också internet blivit en enormt stor informationskanal. Under varje 

säsong släpps det ut, både i tidningar och på nätet, ny information om vad som är 

trendigt inom inredning just nu. Inredningsbloggar har samlat ihop nyheter om nya 

trender, som sprids vidare till konsumenter. Tillsammans har sociala medier format en 

omfattande marknad där människor handlar och samlar idéer om inredning och 

trender (Lantz 2013). Information om nya trender som konsumenter får från sociala 

medier påverkar deras tillvaro och attityd som leder till att de vet vad de vill ha 

(Zeitoun 2008).  

 

 

1.2   PROBLEMBAKGRUND  
 
Inredningsmarknaden är idag framträdande i samhället. Tillgång till 

inredningsmarknaden och de föremål, ideal och trender som skapas och sprids där har 
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blivit mycket betydelsefulla både för företagen och konsumenterna. Dock är större 

delen av forskningen om trender fokuserad kring modeindustrin snarare än 

heminredningsmarknaden. Trender inom modevärlden syns mycket tydligare och 

ändras snabbare jämfört med heminredningsmarknaden (Mackinney- Valentin 2013). 

Det finns inte många människor som byter heminredningsprodukter lika ofta som de 

byter sin garderob, däremot lägger människor nuförtiden allt mer tid och pengar på 

sina hem (Holmberg och Roos, 2010).  

 

Inredningsmarknaden är föränderlig och konkurrensen hård. På grund av att kunderna 

kräver en attraktiv mix och ett brett utbud av varor lägger företagen allt större vikt på 

att få fram något nytt och annorlunda (Svensk Handel 2011).  Konsumenter använder 

sig av varumärken för att uttrycka sin identitet – detta har lett till att många företag 

ompositionerar sina produkter från att fokusera på funktionella attribut till att fokusera 

på hur de passar in i en konsuments livsstil (Chernev, Hamilton och Gal 2011). Enligt 

Frankelius (2001) måste företagen vara flexibla för att kunna förhålla sig till trender 

som konsumenter föredrar. Det är viktigt att hålla kontakt med media och fånga upp 

kommande trender för att tillgodose kundernas behov (ibid).  

 

Den snabba utvecklingen av teknik har lett till ett stor produktutbud men förkortat 

många produkters livslängd (Andersson, Eek, Philsgård och Walldenheid 2012, 21). 

Enligt Ivarsson (2005) har den omfattande konsumtionen medfört att kunder blir mer 

selektiva i sin efterfrågan. Enligt Johansson och Svengren Holm (2008) påverkar 

trender hur kunderna tolkar sina köpbehov. I och med att det är svårare än någonsin 

att upptäcka trender, är det också mycket viktigare för företagen att vara öppna för 

nya trender för att tillfredsställa konsumenternas snabbt förändrade behov (Penn och 

Kinney 2008).  

 

I och med att konsumenterna har blivit mer medvetna om nya trender inom 

heminredning (Svensk Fastighetsförmedling 2014, 12) och att kundernas behov har 

blivit ännu viktigare för företaget (Ivarsson 2005, 8) är det intressant att undersöka 

vilken betydelse trender har inom företagen på heminredningsmarknaden. Eftersom 

inredningstrender syns tydligt i sociala medier och det ständigt pratas om nya trender 

på olika kanaler uppstår även frågan om hur heminredningsföretaget använder trender 

som ett verktyg för att marknadsföra sig och fånga kunder att köpa sina produkter 

(Ofek och Wathieu 2010). Mycket forskning har utförts kring vad trend är och vem 
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som skapar trender. Däremot är det mycket svårt att finna forskning om vilken 

relation som finns mellan trender och heminredningsföretagets marknadsföring (Lily 

och Nelson 2003). Inredningstrender exponeras mycket i medier, men forskning om 

vilken betydelse de har för företagen och hur heminredningsföretagen själv 

marknadsför sig genom trender är något outforskat. Forskningslitteraturen tar upp 

vikten av att följa trender och vilken betydelse trender har främst hos modeföretag 

och deras konsumenter. Ett exempel på det är forskning kring modetrender och deras 

betydelse för konsumtionen av Lily och Nelson (2003). Ett ytterligare exempel är en 

studie om skapandet av mode och dess spridning av Atik och Firat (2013). Men 

forskning om hur trender används inom heminredningsföretagets marknadsföring är 

alltså mycket svårt att finna. Denna uppsats vill bidra till att skapa en ökad förståelse 

kring detta område. 

 

1.3  SYFTE  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll trender har i 

heminredningsföretagets marknadsföring och få en större förståelse för hur trender 

kan användas som ett marknadsföringsverktyg inom heminredningsmarknad.  

 

1.4  FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Vilken roll har trender för marknadsföring inom heminredningsmarknaden?  

 

− På vilket sätt arbetar heminredningsföretaget med heminredningstrender? 

− Hur kan trender användas som ett marknadsföringsverktyg?  

 

1.5   AVGRÄNSNINGAR  
 
Undersökningen är avgränsad till heminredningstrender som verkar inom 

heminredningsbranschen. Marknaden som undersöks är den svenska marknaden.  

Uppsatsen analyserar trendernas betydelse från företagets perspektiv och tar inte 

hänsyn till konsumenter.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska referensramen består av ett antal teorier och modeller som på olika 

sätt kan kopplas till ämne. Syftet med det här kapitlet är att ge en teoretisk inblick i 

uppsatsens centrala områden och få en ökad förståelse för de begrepp som används i 

studien. 

 

 

 

2.1  TRENDTEORI  

2.1.1 DISKUSSION KRING TREND SOM BEGREPP 
 

Ordet ”trend” kommer ursprungligen från det fornnordiska ordet ”att vända”, trendr 

och användes länge för att beskriva en älvs flöde (Lindkvist 2010, 9). Betydelsen av 

ordet ”trend” utökades under 1900-talet i samband med det växande intresset för 

statistik (ibid).  Enligt Lantz (2013) hade trender en organiserande roll under 1900-

talet och användes för att koordinera produktion och konsumtion. Ordets verkliga 

genombrott kom efter andra världskriget då likriktningen i samhället började ersättas 

av individuell differentiering (ibid). Under de senaste decennierna har begrepp 

”trend” ökat drastiskt på grund av ett ökat antal mediekanaler (Lindkvist 2010). Ordet 

kan idag lätt skapa förvirring eftersom dess innebörd är än mer varierad. En ”trend” 

kan betyda en köprekommendation, en observation av likheter inom en viss tidsperiod 

eller avvikelser som utmanar människors antaganden (Lindkvist 2010).  

 

Trender är en ”utvecklingsriktning” eller ”tendens” (Svenska akademins ordlista 

2015), som är en nödvändighet för den som vill förstå framtiden (Siljerud 2011, 9). 

Enligt Siljerud säger trender inte exakt hur framtiden kommer att se ut, utan ger stöd i 

tanken och minskar upplevd osäkerhet. Enligt Ljungberg och Edwards (2003) är 

trender inte helt förutsägbara. Enligt Kincade och Gibson (2010) är en trend 

rörelseriktningen för ett visst koncept, produkt eller designidé. Trender beskrivs även 

som den rådande tendensen för en viss konsumentgrupp, eller för en aktuell stil eller 

preferens (ibid). Enligt Jenny Lantz (2013) är en trend som etikett på ett modeuttryck 

som kan spridas och förmedlas. Mackinney - Valentin (2013) menar att trender och 

trendmekanismer anses vara tillfälliga fenomen på flera nivåer. Mackinney- Valentin 
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(2013) påstår att trender växer horisontellt genom mutation, variation och anslutning 

snarare än genom radikala förändringar som anordnas av dikotomi, ursprung och 

hierarkier.  

 

2.1.2 TRENDERS OMFATTNING 
 

Trender kan vara av fyra storlekar: giga-, mega-, makro- och mikrotrender (Lindkvist 

2011). Enligt Magnus Lindkvist är gigatrender en typ av trend som skiftar med 

generationsbyten medan megatrender rör sig över ett till två decennier. Även 

Mackinney- Valentin (2013) menar att megatrender varar minst ett decennium och är 

oftast stora förändringar i samhället. Enligt Lindkvist innefattar makrotrender 

ekonomiska cykler och nyheter i den tekniska utvecklingen.  

 

Penn och Zalesne (2008) anser att mikrotrender har större påverkan i samhället än 

makrotrender, men oftast ligger de utanför vad marknadsförare tror är inflytande. 

Enligt Lindkvist (2011) brukar mikrotrender föreskriva exempelvis vad människor har 

på sig, vad de har i händerna och vilka elektroniska apparater de använder. 

 

Enligt Penn och Zalesne (2008) leder mikrotrender till stora förändringar eftersom 

människor är villiga att göra stora förändringar endast när de ser små och konkreta 

steg.  De menar att det inte är längre makrotrender som påverkar världen, de små 

krafterna, mikrotrenderna, kommer att ha större betydelse i samhället. De tillägger att 

även om mikrotrender är små, betyder det inte att de inte är viktiga. Dessa 

mikrotrender kan innebära bara en procent av befolkningen, men de är kraftfulla nog 

att forma samhället, anser Penn och Zalesne (2008). Enligt Woudhuysen (2011) kan 

små trender vara viktiga men de är beroende av varandra. 

 

Ett exempel på en trend som har fått ett stort utrymme i designvärlden är strävan efter 

att rädda jorden (Woudhuysen 2011). Enligt Woudhuysen (2011) är omfattningen av 

trenden ”framtiden är grön” enorm. 

 

Mackinney- Valentin (2011) tar upp trender inom mode och menar att en modetrend 

rör sig över tre månader till tre år. Dock anser hon att den så kallade retro- trenden 

löpte från slutet av 1990 till 2012 och menar att en modetrend tydligen kan vara mer 
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än ett decennium utan att betraktas som megatrend. Anledningen till detta är att 

megatrender berör samhälleliga fenomen, medan en trend som ”retro” drivs av 

faktorer såsom trendmekanismer, social identitet och marknadslogiken (Mackinney- 

Valentin 2013). Enligt Lantz (2013) är gränserna flytande när det gäller uppdelningar 

mellan mikro- och makrotrender. 

 

2.1.3 EN TRENDS LIVSCYKEL 
 

Everett M. Rogers (2003) tog fram en teori om spridning av innovation som handlar 

om hur snabbt användarna tar till sig nya innovationer. Enligt Rogers är spridningen 

en process där innovation kommuniceras igenom särskilda kanaler och inom en viss 

tid bland användarna i det sociala systemet (Rogers 2003, 5). Kommunikation i sin tur 

är en process där deltagarna skapar och delar information med varandra i syfte att nå 

en ömsesidig förståelse (ibid).  

 

Även om Rogers forskning genomfördes i 1962 använder trendspanare idag 

fortfarande Rogers modell för att beskriva hur samhället tar till sig trender, enligt 

Raymond (2010, 5).  

 

Khurana och Sehti (2007) presenterar en liknande modell som beskriver hur en trends 

livscykel ser ut. Livscykel är en pågående process där nya trender uppstår, accepteras 

och slutligen föråldras och avtar. Cykel består av fem steg nämligen introduktion, 

tillväxt, mognad, nedgång och förkastelse (Khurana och Sethi 2007, 14).  

 

Det finns fem grupper där trender sprids: innovators, early adopters, early majority 

samt late majority och laggards (Raymond 2010, 17).  Introduktionsfasen är första 

fasen som trenden når och det är endast ett fåtal människor som kallas innovators som 

tar sig till trenden (ibid). Enligt Rogers (2003) är innovators benägna att ta risker och 

är intresserade av att följa utvecklingen. Innovators är inte de som skapar eller startar 

den nya trenden utan kommunicerar trenden på ett sätt som gör trenden intressant för 

andra som innovators kommer i kontakt med (Raymond 2010, 18).  

 

Nästa fas för trenden är tillväxtfasen där trenders popularitet har ökat och fler 

människor anammar trenden (Khurana och Sethi 2007, 15). Early adopters har viktigt 
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roll i detta läge då de är mer integrerade i en social grupp och kan påskynda processen 

vidare till mognadsfasen (Baines, Fill och Page 2011, 311). Early adopters är oftast 

nära vänner eller kollegor till innovators (Raymond 2010). De är oftast 

modemedvetna och sociala ledare samt deras naturliga önskan är att vara trendsättare, 

enligt Rogers (2003).  De representerar ungefär 13,5 procent av en total grupp och har 

vanligtvis en hög grad av tillit från andra grupper (Raymond 2010, 18).  

 

Mognadsfasen är högsta toppen i kurvan där efterfrågan är störst och early- och late 

majority har tagit till sig trenden. Personer inom early majority är mycket sociala och 

aktiva på nätet. De följer och litar på early adopters så länge early adopters inte 

förmedlar något radikalt eller besynnerligt (Raymond 2010).  

 

Medlemmar som ingår i late majority tillhör allmänheten. De är intresserade av nya 

saker, men vågar inte gå med alltför nya idéer. Enligt Rogers (2003) är de skeptiska 

och traditionalistiska. Late majorities är de som är konservativa av naturen och som 

kräver höga nivåer av trygghet och förklaring om hur en ny idé kommer att fungera 

och hur de kan dra nytta av att använda den eller köpa in den (Raymond 2010, 20).  

 

Både early och late majority representerar ungefär 68 procent av hela gruppen och 

tillhör en grupp som har stor betydelse för organisationer som lätt vill kunna nå den 

stora massan av människor (Raymond 2010). Dessa grupper visar om trender som 

företagen fokuserar på är lönsamma och tillräckligt långvariga (ibid). När människor 

tröttnar på trender och vill något nytt och innovativt minskas efterfrågan och trenden 

når nedgångsfasen (Khurana och Sethi 2007, 15-16). Det är laggards som befinner sig 

i nedgångsfasen, eftersom de är mycket långsamma att ta sig till nya trender och är 

oftast misstänksamma mot alla nya idéer (Baines, Fill och Page 2011, 312). Till slut 

förlorar trenden sin användbarhet och nya trender kommer att skapas.   

 

Michael R. Solomon (2004) presenterar en figur om hur olika användare tar till sig 

nya innovationer i olika faser. Solomon anser att en innovation är någon produkt eller 

en tjänst som konsumenter uppfattar att vara ny. Innovation kan ske bland annat i 

form av en klädstil eller en ny variant på en befintlig produkt (ibid). Spridning av 

innovationer anses vara en process där en ny produkt, tjänst eller idé sprider sig via 

samhället (ibid).  
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Figur 1 – ”Types of adopters” ur Solomon (2004, 568) 

 

 
 

 

 

2.1.4 TRENDERNAS BETYDELSE I FÖRETAGET  
 

Enligt Lundblad (2000) borde en organisation ha en inbyggd förmåga att kontinuerligt 

avläsa trender i omvärlden, eftersom den har betydande påverkansfaktor för 

organisationens framtid. Lundblad menar att hantering av osäkerheter som uppstår 

med omvärldens snabba förändringar blir en viktig uppgift för verksamheten. Den 

enda som är säkert är att saker kommer att förändras och att organisationer måste 

förvänta det oväntade (Lundblad 2000, 235).  

 

Lundblad tar fram tre huvudspår hur företagen kan bemöta en snabbt föränderlig 

omvärld. Ett av spåren är fokusering på omvärldskontakt. Han påpekar att företagen 

måste kontinuerligt spana på vad som pågår i omvärlden för att identifiera betydande 

trender för företagen. Idag finns det ett behov av att lära sig leva med kaos och med 

ständig förändring, menar Lundblad.  

 

Brigitte Mozota (2003) skriver att genom att göra observationer av små förändringar i 

omvärlden kan företaget förutse hur dessa kommer att påverka miljön och målen för 

organisationen. Enligt Martin Raymond är trender sociala rörelser eller ett behov som 

ett framgångsrikt företag måste ta vara på (Lantz 2013). Även Lundblad berättar att 

utnyttjande av trender från omvärlden medför till en känsla för omgivningens behov 

idag och i framtiden. Företaget bör vara medvetet om trender genom att utforska 
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relevanta källor och senare syntetisera informationen visuellt (Mozota 2003, 254). 

Visuell kartläggning av trender hjälper till att bygga en representation av företagets 

uppfattning om miljön och förutse förändringar, enligt Mozota. Eftersom samhället 

kommer att fortsätta att förändras är det viktigt att identifiera trender som kommer att 

påverka företagen att bli bättre marknadsförare och ge konkurrensfördelar för 

företaget (Letscher 1990).   

 

Enligt Lilly och Nelson (2003) är trender och konsumtion av dessa viktigt för såväl 

marknadsföring samt för andra områden. Anledningen att använda trender inom 

företagets marknadsföring är att deras kortsiktiga natur visar att företaget har förmåga 

att vara flexibelt (ibid). Dock anser Lilly och Nelson (2003) att små företag är mer 

kapabla att ta sig in trender. 

 

Att ha en uppfattning om trender inom design har alltid varit viktigt (Woudhuysen 

2011). Traditionellt följer heminredningstrender modetrender, men med dagens teknik 

och effekterna av mode på många produktkategorier förutom kläder, har 

modedesigners börjat spana efter idéer för mode från heminredningen, möbler och 

arkitektur (Kincade och Gibson 2010). Enligt Lantz (2013) fungerar trender 

fortfarande som en organiserande princip eftersom de skapar någon form av ordning 

eller förutsägbarhet. I många modeföretagets intresse är att ”driva på trenderna, reta 

hungern efter det nya, och därmed sälja mer”, enligt Lantz (2013).  

 

En fördel med trender är att trender och kunder hör ihop, enligt Per Frankelius (2001). 

Johansson och Svengren Holm (2008) skriver att en av marknadskrafterna som 

påverkar kunders tolkning om sina egna behov är trender. Enligt författarna drivs 

företagen av marknadskrafter men tolkning av dess styrka och rörelse är komplex. 

Lantz (2013) menar att trender är något som ger riktning, styr eller pekar på en 

möjlighet för konsumenterna, samt fungerar trender som en inspiration. Enligt Martin 

Raymond är trender sociala mönster som människor medvetet eller omedvetet 

anammar (Lantz 2013). Lantz (2013) menar att trender vägleder konsumenterna i vad 

de bör efterfråga. Användningen av trender i organisation kan reducera osålda varor 

och missnöjda kunder, enligt Lantz (2013). Enligt Penn och Kinney (2008) är det 

viktigt för företagen att vara öppna för nya trender för att tillfredsställa 

konsumenternas snabbt förändrade behov. 
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Osäkerheten minskas i företaget om den har organiserats kring trenderna (Lantz 

2013). Frankelius (2001) menar att företag bör veta vilka trender som är på 

marknaden, i olika kundgrupper och även i vissa fall hos specifika kunder. Enligt Elie 

Ofek och Luc Wathieu (2010) ändrar trender konsumenternas önskemål, attityder och 

beteenden på ett sätt som inte är självklart för företagen. Den digitala revolutionen har 

lett människor till värdeerbjudande som ger en omedelbar tillfredställelse, som är 

viktigt för företaget att ta vara på (Ofek och Wathieu 2010).  Trender påverkar hur 

människor uppfattar världen omkring dem och formar en uppfattning om vad de 

förväntar sig av produkter och tjänster som förekommer i företag som har unika 

möjligheter för tillväxt (ibid). Dock måste företagen lära sig att jobba med trender för 

att nå framgång och inte förlora konkurrensfördelar (ibid). 

 

Frankelius anser att samla fakta om nuet och utveckla trender in i företaget är de 

grundläggande förberedelserna för att se framtiden. Frankelius diskuterar vidare att 

det är viktigt att både fokusera på kortsiktiga trender som behöver direkt åtgärd och 

på långsiktiga trender med en tidshorisont på 5-15 år för att förutse en framtid. För att 

bestämma vad konsumenten kommer att köpa i framtiden är det viktigt att förutsäga 

vad konsumenten vill ha och förutsägelsen behöver göras sex till arton månader innan 

konsumenten skall göra sitt inköp (Kincade och Gibson 2010). Det är viktigt att 

identifiera och förutsäga trender inom en viss bransch som accepterats av kunden för 

en framtida försäljningssäsong (ibid). Det är viktigt att ha minst ett öga på framtiden 

för att hantera osäkerheten (Shaw 2002). Trender borde följas med noggrannhet för att 

inte missa faktorer som kan påverka konsumenternas köpprocess och återförsäljarnas 

framgång (Kincade och Gibson 2010).  

 

 

ATT SPANA OLIKA TRENDELEMENT 
 

Trender kan ge mervärde även till produktutvecklingen (Lily och Nelson 2003). Det 

finns ett antal olika trendelement som måste identifieras för att utveckla sortimentet 

för nästa säsong (Kincade och Gibson 2010, 369). Dessa element är bland andra tema, 

färg, mönster och material (ibid). 

 

För varje större säsong identifieras teman som driver trenden (Kincade och Gibson 

2010). Designers, dekoratörer och produktutvecklare väljer ut vilka teman som 
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återspeglar företagets image och mission. Viktigt är att precisera de teman som passar 

till en särskilt säsong och som kommer att locka bolagets målgrupp (ibid). 

 

Färg är ett viktigt element som lockar konsumenter och hjälper till fatta inköpsbeslut 

(Kincade och Gibson 2010). Färg är den första delen i presentationer av varor som 

drar till sig uppmärksamhet (ibid). Enligt Ljungberg och Edwards (2003, 521)  kan 

olika färger betraktas som en trend inom inredningsbranschen. Färgen har 

betydelsefull del när det gäller produkter (ibid). Trendfärger kan tydliggöra 

avsändarens budskap genom att butiken har produkter i säsongens färg (Andersson et 

al. 2012, 76). 

 

Även trendelementen mönster och material spanas för att få fram ett sortiment som 

passar till en särskild säsong (Kincade och Gibson 2010). Inom inredningsmarknaden 

kan trender följas genom att använda ett nytt material för en viss produkt (Ljungberg 

och Edwards 2003). Detta kan leda till en framgångsrik produkt, men det finns alltid 

en stor risk för misslyckande (ibid). Exempel på misslyckande materialval är Itera 

som var en plastcykel (ibid). 

 

 

2.2   KUNDFOKUS  
 
För att förstå vikten av att använda trender inom marknadsföring ska relationer 

mellan kunder och företag redogöras. Eftersom kunder spelar en central roll i 

företagets verksamhet ska konsumenternas köpprocess sammanställas för att senare 

analysera på vilket sätt trender integreras i företagets marknadsföring för att uppfylla 

kundernas snabbt ändrade behov. 

 
Enligt Lars Ivarsson (2005) innebär kundfokus om att ”ge kunder det de vill ha”. 

Ivarsson påpekar att teknikutvecklingen medfört att många företag kan nå ut till en 

betydligt bredare kundkrets, men samtidigt även ökat konkurrensen. Ivarsson menar 

att på grund av den hårdnande konkurrensen har kunden fått ökad uppmärksamhet. 

Sociala medier har skapat en tvåvägs kommunikationskanal mellan konsument och 

företag där konsumenterna får mer makt (Zweibergk 2011). Ivarsson (2005) anser att 

det är oerhört viktigt för företagen att utveckla kundfokus och vara lyhörda inför 

kundernas önskemål.  
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Konsumenter använder sig av varumärken för att uttrycka sin identitet som har lett till 

att många företag ompositionerar sina produkter från att fokusera på funktionella 

attribut till att fokusera på hur de passar in i en konsuments livsstil (Chernev, 

Hamilton och Gal 2011).  Enligt Andersson, Eek, Philsgård och Walldenheid (2012, 

21) har den snabba teknikutvecklingen ökat produktutbud men samtidigt förkortat 

många produkters livslängd. På grund av att det finns ännu mer varor och tjänster att 

välja mellan har kunder blivit mer och mer kräsna (ibid). Enligt Ivarsson (2005) 

minskar kundernas mer selektiva efterfrågan företagens möjligheter att få sina 

produkter sålda. Ivarsson påpekar att företaget bör använda differentierat utbud, vilket 

innebär att företagen breddar sitt sortiment genom att bjuda ut olika varianter av 

samma vara till olika kundgrupper. Ivarsson tror att utveckling av en kundfokuserad 

verksamhet är en nödvändighet för att kunna konkurrera på dagens alltmer hårdnande 

marknad. 

 

Jörgen Jedbratt (1998, 157) anser att det inte är längre kunden som måste be att få 

företaget sälja utan det är företag som ber konsumenter att få dem som kunder.  Enligt 

Solomon (2004) finns företaget för att tillfredsställa konsumenternas behov. Fokus 

från fysiska produkter har flyttats till att skapa ett värde för kund (ibid). För 

marknadsföraren är det viktigt att ladda sina varumärken med emotionella värden 

samt att det ger nöje och njutning för kunderna (Fürst och Siggelin 2013).  

 

Enligt Kincade och Gibson (2010) är forskning inom konsumentcentrerat företag en 

kontinuerlig process som förbinder konsumenternas behov med bolagets planer om 

produktutveckling, marknadsföring, planering och prognoser.  

 

 

2.2.1 KONSUMENTERNAS KÖPPROCESS  
 

Vikten av att trender är integrerade i marknadsföringsstrategin kan synliggöras med 

hjälp av konsumenternas köpprocess. Det är nödvändigt för företag att ha en 

förståelse för hur konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen för att på ett 

effektivaste sätt kommunicera varumärken och produkter (Melin 1999). 

Konsumenternas köpprocess sammanfattas i fem steg: behovsidentifikation, 

informationssökning, alternativutvärdering, köpbeslut och efterköpsbeteende (Kotler 

och Keller 2009, 191). 
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Behov är första steget i köpprocessen och aktiveras genom att konsumenter upplever 

stora skillnader mellan nuvarande och önskat tillstånd. Viktig del i företaget är att 

kartlägga kundernas behov och hur produkter som ska säljas kan möta de behoven 

(Kotler och Keller 2009). Behoven kan delas in i primära det vill säga grundläggande 

behov och i sekundära som är gällande när de primära behoven är tillgodosedda 

(Andersson et al. 2012, 16- 17). Sekundära behov handlar mycket om upplevelsen och 

hur produkten ser ut (ibid). När ett behov är identifierat börjar konsumenter söka efter 

information om potentiella ”behovsuppfyllare” (Dahlèn och Lange, 2009). 

Informationssökning delas in i en minnesbaserad och en handlingsbaserad dimension. 

Den minnesbaserade är som ett nätverk av associationer där objektiv kunskap om 

produkter och subjektiv kunskap om åsikter och attityder återfinns (ibid). Den 

handlingsbaserade dimensionen är uppdelad utifrån kontaktytor och 

kommunikationskanaler. Nästa steg är alternativvärdering som handlar om att 

konsumenter utvärderar olika alternativ för att uppfylla redan identifierade behov 

(Kotler och Keller 2009). Alternativutvärdering består av tre komponenter: vad 

konsumenterna utvärderar, hur många alternativ som de väljer emellan och hur 

konsumenter kommer fram till vilket alternativ som är bäst (Dahlèn och Lange, 

2009). Det fjärde steget är köpprocessen som är det enklaste steget i köpprocessen då 

alternativen är utvärderade och besluten tagna (Kotler och Keller 2009). Sista steget 

handlar om utvärdering efter köp det vill säga när konsumenten börjar konsumera 

dessa (Dahlèn och Lange, 2009).   

 

Figur 2 – Konsumentens köpprocess ur Kotler och Keller (2009, 191) 
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2.3  KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 

2.3.1 INTEGRERAD MARKNADSKOMMUNIKATION 

 
Integrerad marknadskommunikation innebär att företaget koordinerar sina 

kommunikationskanaler med noggrannhet för att prestera ett klart, följdriktigt och 

tilltalande budskap om verksamheten och dess varumärke (Kotler och Armstrong 

2008, 401). Interaktion börjar när en åtgärd genererar ett svar (Ballantyne 2004). 

Enligt Duncan och Moriarty (1997) stödjer integrerad kommunikation utvecklingen 

av mer användbara relationer med kunder och andra intressenter (refererad i 

Ballantyne 2004). Även om budskapet kommuniceras på olika sätt uppnår deltagarna 

förståelsen om meddelandet (Ballantyne 2004).  

 

En modell om interaktiv kommunikation visar hur interaktivitet mellan kunder, media 

och opinioner skapar en aktiv kommunikation och hur budskapet flödar mellan alla 

medlemmar (Baines, Fill och Page 2011, 375- 379). Modellen påvisar hur komplex 

kommunikation kan vara i nya mediesammanhang och medger att meddelanden kan 

flöda genom olika kanaler där människor kan påverka inriktningen och effekterna av 

budskap (ibid). Enligt Ballantyne (2004) innebär interaktiv kommunikation öppna och 

spontana dialoger mellan deltagarna där de både lyssnar och lär från varandra. Om 

informationen är relevant för båda deltagarna uppstår tillit mellan dem och en dialog 

framträder mellan kommunikationspartnerna (Ballantyne, 2004).  

 

Inom interaktiv kommunikation finns det personliga påverkare nämligen opinion 

leaders och opinion formers (Salomon 2004). Opinion leaders tillhör samma grupp 

som de människor de påverkar. Dessa personer har kapacitet att vara mer övertygande 

än information som kommer direkt från massmedia. De kan hjälpa budskapet att nå 

fram till dem som ännu inte uppfattat det. Opinion leaders kan påverka andras 

attityder eller beteende eftersom de är kunniga inom sitt område och deras råd tas på 

allvar (Salomon 2004). Opinion formers tillhör inte samma grupp människor som de 

påverkar men utövar personligt inflytande på grund av deras profession eller yrke. De 

ger information och råd som en del av den formella kompetens de uppfattas att inneha 

(Baines, Fill och Page 2011).  
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Figur 3 – The Interaction Model of Communications ur Baines et al. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 MARKNADSFÖRINGSMIXENS 4P: N 
 

Marknadsföringsmixen tar upp de faktorer som ett företag kan använda för att 

operationalisera sin marknadsföring och se den som en integration av flera olika 

funktioner (Sheth, Gardner och Garret 1988). Dessa funktioner är fyra 

konkurrensmedel nämligen produkt, pris, plats och påverkan (Kotler et al. 2005). I 

denna studie ska enbart tre av konkurrensmedlen behandlas nämligen produkt, plats 

och påverkan. En marknadsföringsmix som är väl utarbetad är avgörande för ett 

företags framgång (Kotler et al. 2005).  

 

Produkten kan vara allt som företaget erbjuder för sina kunder både i form av tjänster 

och varor (Kotler et al. 2005). Det är viktigt för konsumenter att en produkt 

tillfredsställer ett basbehov, men även mervärde är viktigt för att produkten ska 

uppfattas som unik (Melin 1999). Konsumenternas basbehov tillfredsställs genom en 

generisk produkt, men för att förmedla ett mervärde ändvänds en differentierad 

produkt (ibid).  Enligt Melin (1999) finns det bakom varje framgångsrikt varumärke 

åtminstone en i något avseende attraktiv produkt. Han menar att varumärket borde 
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ständigt utveckla sina attraktiva produkter för att bibehålla varumärkets styrka och 

attraktionskraft. Enligt Ivarsson (2005) får en vara sin största del av kundvärde genom 

de signaler den sänder till omgivningen.  

 

Konkurrensmedlet plats handlar om var kunder kan köpa varan eller tjänsten (Kotler 

et al. 2005). Det viktigaste är att produkterna ligger där kunden vill ha den, det vill 

säga på rätt plats och vid rätt tidpunkt (Andersson et al. 2012).  Det kan vara en butik 

som är inredd och uppskyltad på det viset kunder vill ha, men det kan vara även 

webbutik som är lättnavigerad (ibid).  

 

Påverkan är alla åtgärder inom marknadskommunikation som görs under kundens 

köpprocess och innebär hur företaget kan informera och påverka kunden (Kotler et al 

2005). Åtgärder före köpet kan handla om hur företaget lockar kunderna att köpa en 

viss vara både genom att annonsera i dagspress och online-medier (ibid). Alla sorters 

reklam hjälper företaget nå en mängd geografiskt utspridda köpare (Kotler och 

Armstrong 2008). Reklam gör det möjligt för säljaren att upprepa ett budskap flera 

gånger (ibid). Enligt Berger och Iyengar (2013) är meningen med reklam att 

överraska, bryta förväntningar och skapa intresse hos mottagaren.  

 

Under köpet är det viktigt att kunden ska tycka att det är lockande att handla i butiken 

samt att produktsortiment är relevant för köparen (Fürst och Siggelin 2013). Genom 

exponering inne i butiken samt med skyltar och säljstödsmaterial kan företaget 

underlätta kundens val av varor samt locka kunder till flera återbesök (Andersson et 

al. 2012).   

 

Ett verktyg för att nå ut till kunder är kampanjer som ständigt väcker kundernas 

intresse (Andersson et al. 2012). Årets kampanjer planeras noggrant på 

marknadsavdelningen det vill säga hur många kampanjer som företaget ska ha under 

året, vilka teman, produkter och aktiviteter som ingår i kampanjen (ibid). Butikernas 

uppgift är att exponera kampanjen efter en tydlig beskrivning och på ett inspirerande 

sätt (ibid). 

 

När en ny kampanj i företaget lanseras kan massmedier användas för att nå ut till flera 

kunder samtidigt och locka dem till köp (Andersson et al. 2012). På hemsidan kan 

företag lyfta fram de senaste kampanjerna och erbjudandena (Andersson et al. 2012). 
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Viktigt är att ständigt uppdatera information när man använder internet som media 

eftersom kunden vill ha den senaste nyheten från företaget (ibid). 

 

Efter köpet är verktyget för påverkan exempelvis direkt kommunikation som används 

för att skapa en dialog mellan företag och konsument där budskapet är oftast riktad till 

en särskild målgrupp (Kotler och Armstrong 2008). Ett exempel på direkt 

kommunikation är kundklubbar som används för att skicka direktadresserad reklam 

och speciella erbjudanden till medlemmar i form av e-post eller brev (ibid). Företag 

kan även vara knutna till en känd bloggare som uppmuntrar kunder att kommentera 

och ställa frågor (Andersson et al. 2012). Andra möjligheter för kommunikation med 

kunder är via Facebook, Instagram och liknande sociala medier (ibid). 

Relationsmarknadsföringen är viktig del för företaget då den skapar nöjda kunder som 

vill komma tillbaka (ibid).  

 

 

2.4  MOTIVERING AV TEORETISK REFERENSRAM 
 

Teorikapitlet syftar till att ge läsaren en bättre förståelse av ämnet som studeras. Det 

första avsnittet ger en allmän bild om trendernas komplexitet och omfattning samt 

belyser vilken betydelse trender har för företaget (Lindkvist 2010; Lantz 2013; Penn 

och Zalesne 2008; woudhuysen 2011). Avsnittet berör även teorin om spridning av 

innovationen som bland annat används för att beskriva hur samhället tar till sig 

trender (Rogers 2003; Raymond, 2010; Khurana och Sethi 2007; Solomon 2004). 

Teorin ska senare analyseras för att förklara i vilken skede av trendens livscykel 

inredningsföretagen kommer in och varför. Detta ger en djupare förståelse för på 

vilket sätt ett heminredningsföretag arbetar med inredningstrender. Trendteori ger 

läsaren en uppfattning om trenders viktiga roll både i företagens produktutveckling 

och inom marknadsföringen (Kincade och Gibson 2010; Johansson och Svengren 

Holm 2008).  

 

För att få en tydligare bild av hur heminredningsföretaget arbetar med 

heminredningstrender har teorin kring kundfokus på företaget redogjorts för. Vilken 

betydelse kunden har för företaget och hur kundernas tankesätt kan påverka företaget 

anses vara viktiga att få veta eftersom kunder står för en stor del av konsumtionen av 



19 

företagets produkter och tjänster. Enligt doktorsavhandling av Ivarssons (2005) är det 

nödvändigt att erbjuda ett differentierat utbud för sina kunder för att tillfredsställa 

kundernas snabbt förändrade behov. Detta utgör grunden för att analysera hur trender 

integreras i produktutvecklingen för att senare fungera som ett 

marknadsföringsverktyg.  

 

För att få en tydligare förståelse av vilka steg i konsumenternas köpprocess företaget 

borde ta vara på när det gäller deras kommunikation och marknadsföring har 

konsumenternas köpprocess redogjorts för.  Enligt Melin (1999) är förståelse för 

konsumenternas köpprocess viktig för att på ett effektivt sätt kommunicera 

varumärken och produkter. Författaren har beskrivit tre av marknadsföringsmixens 

fyra p:n för att få en djupare förståelse för vilken betydelse trender kan ha inom 

marknadsföring genom integration av produkt, plats och påverkan.  

 

En av frågeställningarna i studien är att få en större förståelse för hur trender kan 

användas som ett marknadsföringsverktyg. Därför var det nödvändigt att redogöra för 

teorin om integrerad marknadskommunikation. Modellen som visar interaktiv 

kommunikation hjälper läsaren att förstå hur komplex kommunikation kan vara i nya 

mediesammanhang och hur meddelanden såsom inredningstrender kan kommuniceras 

på olika sätt samtidigt som meddelandets budskap kvarstår (Baines, Fill och Page 

2001; Ballantyne 2004).  
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3. METOD 
 
I följande avsnitt redogörs vilken tillvägagångsätt som har valts ut för att kunna 

uppfylla syftet med studien. Meningen är att läsaren får en övergripande blick över 

hur uppsatsarbetet gått tillväga. 

 

 

3.1  VETENSKAPLIG SYNSÄTT  
 

I epistemologin ingår det vetenskapliga synsättet positivism samt 

tolkningsperspektivet hermeneutik. Denna undersökning har en hermeneutisk 

analysmodell eftersom uppsatsen bygger på djupintervjuer som senare bearbetas och 

tolkas med hjälp av vetenskapliga teorier och forskning. Jämfört med ett positivistiskt 

synsätt försöker en studie som utgår ifrån hermeneutik tolka och skapa en empatisk 

förståelse för människors handlingar (Bryman och Bell 2011). Eftersom studien 

innehåller kvalitativa djupintervjuer har insamlingen bestått av respondenternas 

erfarenheter, upplevelser och förståelse kring området.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är en teori något som styr och påverkar insamling och 

analys av data. Uppsatsen har en abduktion angreppsätt som är en kombination av 

induktion och deduktion (Patel och Davidson 2011). Författaren av denna studie först 

har börjat med att studera litteratur för att därefter göra en empirisk undersökning och 

till slut knyta det empiriska materialet till teorin.  

 

Ett deduktivt angreppsätt inbegriper hur förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskaperna ser ut, det vill säga att forskningen går från generella 

påståenden till empirin (Johannessen och Tufte 2003). I denna studie drar författaren 

logiska slutsatser utifrån befintliga teorier och kombinerar dessa med deduktivt 

angreppsätt, det vill säga allmänna, generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta 

(Bryman och Bell 2011).   
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3.2  FORSKNINGSMETOD 
 

Metoden som valts ut för undersökningen är en kvalitativ forskningsstrategi då 

studien till stor del är beroende av respondenternas antaganden, tolkningar och 

uppfattningar. Den kvalitativa metoden tar avstånd från det positivistiska synsättet 

och lägger istället vikt på hur individerna uppfattar och tolkar sina sociala 

verkligheter (Bryman och Bell 2011). Det gör det möjligt att få en djupare förståelse 

för samband mellan olika företeelser (Bryman och Bell 2011).  Kvalitativa intervjuer i 

sin tur skapar en närhet till forskningsobjekt och en viss flexibilitet att ändra 

undersökningens upplägg.  

 

 

3.3  FORSKNINGSDESIGN 
 
Studien är en fallstudie om heminredningsmarknaden med huvudfokus på Åhléns 

hemavdelning som är inriktad mot inredningsprodukter och design. Åhléns har valts 

ut på grund av att de har en stor kunskap och långsiktigt erfarenhet inom varuhandel 

både inom mode och heminredning (Åhléns hemsida 2015). De säljer för det mesta 

snabbrörliga produkter som kan kopplas till att de använder mer eller mindre trender i 

sin verksamhet. Eftersom Åhléns är marknadsledande i Sverige och studien är 

avgränsat till heminredningen kan resultatet från fallstudien även belysa andra stora 

heminredningsföretag. Fallstudien fungerar bra med kvalitativ forskning för att den 

ger en intensiv och detaljerad granskning av ett fall (Bryman och Bell 2011). På grund 

av att fallstudien har genomförts på ett specifikt företag blir empirin central för att 

belysa problemet. Resultatet från fallstudien gäller i första hand det fall som 

undersöks, men beroende på hur studien är uppbyggd kan informationen användas 

även för liknande situationer (Rosenqvist och Andrén 2006).  

 

 

3.4   DATAINSAMLING 
 
Studien behandlar både sekundärdata och primärdata. Sekundärdata innebär redan 

insamlat material av andra forskare och består av teorier och litteratur kring 

marknadsföring och kommunikation samt teorier om trender och deras betydelse för 



22 

företaget. Tidigare forskning från sekundärdata kopplas senare till empiridelen. 

Primärdata innehåller material som författaren själv har samlat ihop i syfte att få en 

djupare förståelse av ämnet (Bryman och Bell 2011). Primärdata i den 

undersökningen består av djupintervjuer och egen observation inom området.  

 

 

3.5  URVAL 
 
Respondenter för djupintervjuer har valts ut utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, men ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval har skett i en viss del 

(Bryman och Bell 2011). Författaren var redan bekant med en av respondenten samt 

har kontakt med en av intervjupersonen lett till att författaren fick tag på även två 

andra respondenter. Genom ett slumpmässigt urval har observationsobjekt valts ut för 

att förstå ett visuellt mönster som trender skapar på olika kanaler. Slumpmässigt urval 

ger en miniatyr bild av populationen som studeras (Patel och Davidson 2011). 

 
 

3.5.1 INTERVJUER 
 
Studien utförs med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer med personer som 

jobbar med marknadsföring och design inom inredningsmarknaden. Anledningen till 

att djupintervjuer utgör en del av det empiriska materialet är att få en djupare dialog 

med respondenterna. Målet med djupintervjuer är framförallt att komma fram till 

bästa möjliga tolkningen av fenomenet och inte försöka nå den absoluta sanningen 

(Merriam 2009).  Istället för ett frågeformulär utgår semi-strukturerade intervjuer 

ifrån en intervjuguide (Kvale och Brinkmann, 1997). Med semi-strukturerade 

djupintervjuer har intervjupersonerna stor frihet att utforma sina svar på sina egna 

sätt. Frågorna behöver inte vara i samma ordning och det kan uppstå några följdfrågor 

kring temat (Bryman och Bell 2011). Frågorna ses som ett hjälpmedel och är inte 

styrande för intervjun. Det viktiga är att intervjusamtalet håller sig till frågeområdena.  

 

För att få en verklig insyn i ämnet marknadsföring och trender har författaren valt att 

intervjua fem personer som berör och analyserar ämnet dagligen i sitt arbete. 

Intervjuerna har gjorts både med personer på Åhléns hemavdelning och med personer 

som inte jobbar på Åhléns men vars arbete ständigt handlar om att bevaka trender. 
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Intervjuerna med Åhléns utfördes för att få tydlig bild av vilken betydelse trender har 

för deras marknadsföring. Intervjuerna genomfördes även med två trendexperter inom 

inredningsmarknaden. Intervjuerna med trendsexperterna ger en ännu djupare 

förståelse för vad inredningstrender innebär och vilken betydelse de har inom 

inredningsmarknaden. 

 

Studiens första respondent är en trendexpert inom inredningsmarknaden, Stefan 

Nilsson. Han återkommer regelbundet i TV4, Plaza Interiör och Hus&Hem 

(Talarforum). Han håller bland annat trendföreläsningar och utför 

inspirationsutställningar (Allabolag; Trendgruppen AB). Eftersom författaren redan 

var bekant med honom var det en självklarhet att göra en djupintervju med honom 

först. Djupintervjun med Nilsson gav första allmänna inblicken om vad trender är och 

hur de kan användas inom inredningsföretagets marknadsföring. Intervjun gav 

självförtroende och styrka till nästkommande intervjuer.   

 

Därefter intervjuades Josefine Grönkvist som författaren kom i kontakt med per mejl. 

Hon är designchef på Åhléns Hem och har tidigare jobbat även som 

produktutvecklare inom Living Room Seating Furniture på IKEA of Sweden. 

Intervjun med henne ägde rum på Åhléns huvudkontor i Stockholm och tog två 

timmar. Det var ett väldigt givande och trevligt möte där vi diskuterade ämnet med 

intervjuguiden som underlag.  

 

Ytterligare en intervju skedde med Ylva Abrahamsson och Anna Wilde som 

författaren kom i kontakt med genom Josefine Grönkvist. Eftersom ämnet för studien 

berör både marknadsföring och trender, var det självklart att författaren skulle 

intervjua någon även från marknadsavdelningen. Eftersom det var svårt att komma i 

kontakt med några andra från Åhléns som författaren hade tänkt göra intervju med, 

gav en rekommendation från Josefine Grönkvist möjlighet att ändå intervjua kunniga 

personer inom området. Ylva Abrahamsson är marknadskordinator på Åhléns Hem. 

Hon jobbar som projektledare i marknadsföring på inköpsområde. Anna Wilde är 

marknadschef på Åhléns AB och projektledare på marknadsavdelningen. Hon gör 

kampanjer på allt inte bara för hem, utan också mode, barn, skönhet, bokrea. 

Respondenterna ville göra intervjun tillsammans eftersom de jobbar mycket nära 

ihop. Det gav även möjlighet till båda respondenterna att tilläga något om den andra 

glömde säga något viktigt. Intervjun skedde även då på Åhléns huvudkontor och den 
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var 30 minuter lång. Intervjun gick mycket snabbt men författaren fick ändå 

tillräckligt med svar från båda respondenterna. Intervjun var som en bekräftelse till ett 

mönster som hade skapats om området med hjälp av tidigare intervjuer.   

 

Sista intervjun skedde per mejl med respondent Frida Ramstedt som driver 

inredningsbloggen Trendenser.se på heltid och är föreläsare inom trender, sociala 

medier och företagande (Berglund 2014). Intervjun skedde till slut per mejl eftersom 

hon bor i Göteborg och telefonintervjun var svårt att boka på grund av tidsbrist från 

respondenten.  Eftersom författaren inte kunde mötas och inte heller intervjuas per 

telefon var svaren från respondenten mycket kortare och rakare jämfört med andras 

svar.  Ändå gav denna intervju en ytterligare bekräftelse av trendernas betydelse för 

marknadsföring inom inredningsmarknaden. 

 

Respondenterna som har valts ut anses passa med studiens syfte och kan bidra med 

kunskap för att styrka och belysa hela uppsatsen.  

 

 

3.5.1.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 

Tillvägagångsättet för de semistrukturerade intervjuerna med respondenterna började 

med en mejlkontakt där författare presenterade sig själv och beskrev generellt om vad 

studien handlar om och vad dess syfte är. Nästa steg handlade på vilket sätt intervjun 

ska genomföras samt föreslog respondenterna tiden och plats där intervjun ska ske. 

Till sist har även förslag om vilka frågor som ska komma bifogats till för att 

respondenterna kunde förberedda sig innan intervjun och bekanta sig med 

intervjufrågorna.   

 

Intervjuerna ägde främst rum på respondenternas kontor eftersom respondenterna 

kände sig trygga och lugna i sina naturliga miljöer. Utförandet av intervjun inleddes 

med att författaren presenterade sig själv samt vad är syftet med studien. 

Respondenten tillfrågades även om det går bra att spela in intervjun. Intervjuerna 

spelades in eftersom det ansågs vara svårt att lyssna, anteckna och samtidigt inte 

förlora viktigt innehåll. Inspelningen gjorde det lättare att efteråt kunna sammanställa 

och analysera betydelsefull data (Bryman och Bell 2011).  Urvalet av frågorna var 

anpassade efter vilken kategori respondenterna representerade. Varje intervju började 
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med inledande bakgrundsfrågor om respondenterna såsom deras bakgrund och 

arbetsuppgifter. Vidare började respondenterna prata fritt om relationen mellan 

trender, marknadsföring och inredningsmarknaden. Intervjuunderlag var ett 

hjälpmedel för att vara säker på att respondenterna håller temat och svarar på frågor 

inom området på ett sätt som de tycker passar bäst (Bilaga 1 och 2). Följdfrågor 

användes när respondenterna pratade om något som inte berördes i intervjuguide men 

som ändå verkade vara viktigt för uppsatsen. 

 

Sista intervjun skedde via e-post. Författaren bifogade frågeformuläret där 

introduktion om studien och intervjun fanns direkt i e-postmeddelandet. Nackdelar 

med skriftlig intervjun är att författaren inte kan se respondentens reaktioner av frågor 

hon får samt kan författaren inte ställa följdfrågor (Kvale och Brinkmann 2009). Det 

finns även en risk att respondenten missförstår frågor och det är svårt att få fram 

detaljerade beskrivningar (ibid).  

 

Nedan sammanställs intervjuernas plats och längd respektive respondenterna: 

 

Tabell 1 – Intervjuer 

 

Respondent Datum Tid Plats     
Stefan Nilsson  31.03.2015 45 min Designgalleriet 

  Josefine Grönkvist 10.04.2015 120 min Åhléns hemavdelning på Ringvägen 
Anne Wilde & 20.04.2015 30 min Åhléns hemavdelning på Ringvägen 
Ylva Abrahamsson 

     Frida Ramstedt 28.04.2015 
 

Mejlintervju 
   

 

3.5.2 EGEN OBSERVATION 
 
Studien omfattar egen observation i form av bildsamlingar och förklaringar om vad 

observatör har sett med fokus på utställningar, magasin, bloggar och hemsidor där 

huvudtrender inom heminredning uppstår och synliggörs. Observationerna tar inte 

hänsyn till hur individer engagerar sig i en social miljö utan fokuserar endast till hur 

trender visas visuellt i olika kanaler. Observationerna kategoriseras därför som en 

deltagande observation där forskaren har en roll som fullständig observatör (Bryman 

och Bell 2011, 344). Undersökaren har alltså inte ett samspel med personer i miljön 

och personerna behöver således inte ta hänsyn till forskaren (ibid).  
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Att samla in information genom observationer ger en direkt erfarenhet till 

observatören (Merriam 2009). Observatören får en direkt inblick om ett fenomen och 

kan utnyttja sin egen kunskap vid tolkningen av empirin istället för att lita på 

minnesbilder från intervjupersonerna (ibid). Egen observation har gjorts eftersom att 

få en visuell förståelse om hur trender används inom marknadsföring på 

heminredningsmarknaden. För att skapa en djupare förståelse för hur Åhléns använder 

trender som ett verktyg för sin marknadsföring har Åhléns hemsida, magasin och en 

av huvudbutiker i Stockholm stad observerats. Alla observationer ska senare 

analyseras och tolkas tillsammans med intervjuer och kopplas till teoridelen. 

 

Observationen kan delas in i fyra olika tidsramar som berör tiden från uppsatsens 

början till slut. 

  

Stora Trenddagen 2015 var den första observationen som ägde rum i tidigt skede av 

uppsatsens skrivande när tankar kring vad författaren ville skriva om uppstod. Eventet 

bestod av två delar, en trendföreläsning och en trendutställning, där 2015 års 

inredningstrender presenterades. Observationen gav en första inblick om trendernas 

betydelse inom inredningsmarknaden och gav inspiration för studiens teman. 

Observationens största fokus var på hur trender ser ut visuellt inom 

inredningsmarknaden och vilka trender som finns inom denna marknad. Stora 

Trenddagen handlade om fem huvudtrender från år 2015. Författare sammanställde 

två av de huvudtrenderna med hjälp av foton och förklarande texter som ska 

presenteras senare i empiridelen. De tre huvudtrenderna funkar som ett exempel på 

hur trender kan användas som ett marknadsföringsverktyg. 

 

Nästa observation var en utställning i Artipelag med namnet ”Earth Matters”. 

Eftersom författaren vid den tidpunkt då denna observation tog plats hade fått en 

större förståelse av ämnet genom att läsa teorier kring trender och marknadsföring 

kunde författaren själv tolka och försöka hitta ett mönster om vad som kan betraktas 

som en trend inom inredningsmarknaden. Observationens syfte var att se skillnaden 

mellan trender som finns inom inredningsmarknaden. Om Stora trenddagen handlade 

om trender som bara håller sig ett till två år berördes i denna observation även trenden 

som håller sig mycket längre. I detta läge fanns det dock mycket osäkerhet, eftersom 
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det inte var klart vad som kan betecknas som en trend inom inredningsmarknaden och 

hur dessa trender kan kopplas till marknadsföring.  

 

Den tredje observationen tog plats då första intervjun var gjort och författaren fick 

givande svar från respondenten som gav upphov till nästa observation. Denna 

observation skedde mellan den första och den andra intervjun och syftet med det var 

att hitta ett mönster kring trenderna samt också att förstå hur trenderna används inom 

olika marknadsföringskanaler. Observationen har sammanställt inredningstrender 

2015 från olika kanaler och försökt hitta en sammankoppling mellan dem. 

Observationen har gjorts för att själv se hur trender används även på andra företag och 

hur man kan koppla ihop trender som syns i olika kanaler.  

 

Observation sammanställde trender från: 

 

− IKEA´s hemsida, Livet Hemma, hämtad 2015-04-25 

− Byggkeramikrådet utställning i Stockholm Furniture & Light Fair, februari 

2015 

− Trendutställning ”Flowers on pedestals” på Nordiska Trädgårdar, mars 2015 

− Inredningsmagasin Hus & Hem, 2015, nr 4  

− Inredningsmagasin Elle Decoration, 2015, nr 3  

− Företaget Svenssons i Lammhult magasin C/O Svenssons vår/sommar, 2015.  

 

Denna observation visade att fenomenet kan uppstå även i andra fall och inte enbart 

på Åhléns.  

 

Den sista observationen gjordes när alla intervjuerna var genomförda och författaren 

hade nått djup förståelse av ämnet. Observationens syfte var att visuellt bekräfta hur 

Åhléns använder trender för sin marknadsföring. Åhléns butik i Södermalm har 

observerats genom att författare har tagit bilder av inspirationshörnor i butiken som 

används för att visa de senaste kampanjer. Fotona har också tagits från Åhléns 

Magasin vår 2015, Åhléns kampanjfolder ”En grön historia” och ”Allt ljus på 

balkongen” samt från Åhléns hemsida.  
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Nedan sammanställs observationernas tidsintervall och eventuell plats: 

 

Tabell 2 – Observationer 

 

Observation Plats Tidsintervall 
Stora Trenddagen 2015 Klara Strand 13.01.2015 
Earth Matters 2015 Artipelag 14.02.2015 
Trender på heminredningsmarknad 

 
Februari - Mars 

Trender på Åhléns hemavdelning 
 

April 

	   	   	   

3.6   ETIK 
 
Det finns ett antal etiska ställningstaganden som inte får negligeras i en undersökning 

(Bryman och Bell 2011).  Dessa etiska regler berör personer som är direkt inblandade 

i forskningen. 

 

Den första etiska principen som Bryman och Bell (2001) tar upp är ett 

informationskrav. Det innebär att forskaren informerar respondenter om 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår i studien (ibid). Författaren i 

denna studie har uppfyllt detta krav genom en introduktion av sig själv och uppsatsen 

till respondenter inför varje intervjutillfälle. 

 

Nästa princip är samtyckeskrav som handlar om att respondenterna är medvetna om 

att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så önskar 

(Bryman och Bell 2011).  I denna studie har respondenterna kontaktats via mejl och 

fått frågan om de kan och vill delta i undersökningen och inspelningen av alla 

intervjuer har godkänts av respektive respondent.  

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att alla personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman och Bell 

2011).  Ett nyttjandekrav handlar om att alla uppgifter som samlas in används endast 

för forskningsändamålet. I denna studie är respondenter medvetna om att 

undersökningen är en kandidatuppsats som kommer att publiceras på nätet. 

Intervjupersonerna har lämnat sitt samtycke om att deras uppgifter inte skulle 
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anonymiseras. De inspelade intervjuerna används endast i denna studie och ska 

raderas efter studien är färdig.  

 

Den sista principen som Bryman och Bell (2011) behandlar är falska förespeglingar, 

det vill säga att forskaren inte ska ge falsk information om undersökningen till 

respondenterna. Författaren i denna studie har angivit en riktig beskrivning om 

undersökningen och dess syfte till alla respondenter.  

 
 

3.7   ANALYSMETOD 
 
Insamling av data har i denna studie genomförts med hjälp av kodning det vill säga 

data har brutits ner i sina beståndsdelar och benämnts (Bryman och Bell 2011, 449). 

Vid genomförandet av undersökningens analys har studiens teoretiska referensram 

fungerat som en bas för att underbygga resonemang i samband med bearbetning av 

det empiriska materialet. Insamlad data har analyserats och ställts mot befintlig 

forskning för att hitta olika sambandsmönster mellan de och därefter besvara studiens 

frågeställningar (Bryman och Bell 2011). Analyskapitlet är uppdelat utifrån 

forskningsfrågorna där sammanfattande kategorier används som underrubriker i syfte 

att lättare förstå resonemanget kring ämnet.  

 

 

3.8  TROVÄRDIGHET – TILLFÖRLITLIGHET, ÖVERFÖRBART 

OCH PÅLITLIGHET 
 
Kvalitativa studier värderas och bedöms utifrån andra kriterier jämfört med 

kvantitativa studier (Bryman och Bell 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) har 

kvalitativa kriteriet trovärdighet tre delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet. Trovärdighet som huvudkriterie omfattar en säkerställning av att resultat 

som studien har kommit fram till är trovärdig (ibid).  

 

Tillförlitlighet i resultatet innebär dels att forskningen har utförts i enlighet med de 

regler som finns och att resultaten har rapporterats till de personer som är en del av 

den sociala verkligheten som har studerats för att få en bekräftelse på att forskaren har 

uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt (ibid). Tillförlitlighet i denna uppsats har 



30 

skapats genom att författaren har kontaktat de intervjuade som kunde bekräfta att 

författaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt. Tillförlitligheten förstärks även 

genom att alla intervjuer har spelats in och transkriberats med noggrannhet. 

Författaren tittade igenom svaren samtidigt som hon lyssnade på inspelningen så att 

informationen som respondenterna gett inte missuppfattades. Författarens egna 

observationer har även hjälpt till med att uppfatta den sociala verkligheten och 

fungerat som en bekräftelse till respondenternas svar.   

 

Överförbarhet i kvalitativ studie motsvarar det externa validitet och bedömer att de 

studier som görs kan vara användbart även inom andra områden (ibid). Eftersom 

denna studie omfattar enbart heminredningsmarknaden med huvudfokus på Åhléns 

hemavdelning har studien låg överförbarhet till andra miljöer. Å andra sidan kan 

studien belysa andra stora heminredningsföretag eftersom studien består av kunniga 

respondenter inom området som har en stor erfarenhet av den sociala verkligheten 

som studerats. Resultat från observationer kan också belysa trendernas betydelse för 

marknadsföring inom andra stora heminredningsföretag. Dock, eftersom trender inom 

heminredningen förändras snabbt kommer nya trender förmodligen representeras när 

intervjuerna genomförs exempelvis året efter samt kan trendernas betydelse under 

tiden ändras mer eller mindre. Däremot har studiens syfte möjliggjort att ge en 

djupare uppfattning om fenomenet och vara överförbart till liknande miljöer. 

 

Underkriteriet pålitlighet för trovärdighet kan jämföras med reliabilitet inom 

kvantitativ forskning enligt Bryman och Bell (2011). Pålitlighet som kriterium ska 

antas på ett granskande sätt för att kunna bedöma en undersökning (ibid). Denna 

studie har tolkat pålitlighet i metodavsnitt genom att skapa en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av de faser som har ingått i studiens forskningsprocess. Enligt 

Bryman och Bell (2011) kan pålitligheten i studien förbättra genom att kollegor 

granskar processen och bedömer kvalitet i studien. Handledare samt opponenter har 

under studiens gång haft möjligheten att ställa frågor och vara kritiska mot studien 

som har hjälpt författaren att förbättra studiens kvalitét. 

 

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, försöker säkerställa att 

forskaren har agerat i god tro och inte låtit den personliga rollen påverka själva 

uppsatsen och dess resultat (ibid). Det uppstår vissa risker när det gäller kvalitativa 

undersökningar. Enligt Bryman och Bell (2011) är kvalitativa studier alldeles för 
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subjektiva och bygger på forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt för studien.  Till exempel kan intervjuaren påverka respondenterna med 

att ställa styrfrågor. Respondenternas svar kan även tolkas undermedvetet efter 

teorierna som har valts ut. För att undvika dessa risker har författaren arbetat fram en 

intervjuguide som styrker studiens syfte. Samtidigt är det viktig att inte dra alltför 

rigida slutsatser utifrån studiens primärdata eftersom kvalitativ intervjun inte ger 

några exakta svar utan är som ett idéunderlag som sedan ska tolkas och bearbetas 

(ibid). Intervjuerna har spelats in och transkriberats med noggrannhet för att även 

säkerställa objektivitet i studien. Respondenternas svar har delats in i olika 

fokusområden för att sedan applicera svar på befintliga teorier.  

 

3.9   KÄLLKRITIK  
 

Författaren har använt relevant litteratur som berör de frågeställningar som uppsats 

grundar sig på. Både svenskt och utländsk litteratur har använt för att få en bredd 

inblick om fenomenet kring trender och marknadsföring. Det finns källor som kan 

verka äldre och därmed antas vara mindre trovärdigare än de källor som är mer 

samtida (Thurén 2013). Dock anses dessa källor vara ändå viktiga att ta upp eftersom 

de har bedömts vara fortfarande aktuella och de är knytet till områden som studeras. 

Exempel på detta är Martin Letscher artikel Fad or trend? How to distinguish then 

and capitalice on them (1990).  

 
 

3.10   METODKRITIK 
 
Metoder som använts till denna studie är kvalitativa semi-strukturerade djupintervjuer 

och deltagande observationer. Valet av att använda dessa metoder ger en fördel att få 

en djupare förståelse kring ämnet som studiens syfte eftersträvar (Bryman och Bell 

2011).   

 

Dock omfattar studien en mailintervju eftersom respondenten inte ansåg ha tid till att 

göra en telefon intervju samt finns det geografiska skillnader som tog bort 

möjligheten att genomföra intervjun personlig. Svar från detta intervjun var inte lika 

uttömmande som vid personliga intervjuer vilket var en förlust för studien. Däremot 
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var det enkelt att analysera data från mailintervjun eftersom intervjun var i skriftlig 

from samt fungerade respondentens svar som en bekräftelse till de tidigare personliga 

intervjuerna (Kvale och Brikmann 2009).   

 

Observationerna som genomfördes i undersökningen har baserat enbart på de visuella 

beskrivningarna av trender inom olika miljöerna. Denna typ av observation innebär 

egna tolkningar som kan leda till att materialet får en stark subjektiv karaktär 

(Merriam 2009, 116). Eftersom observationer gjordes under studiens gång har 

observatörens kunskap om fenomenet ökat som i sin tur har påverkat observationernas 

slutliga resultat och minimerat subjektivitet i observationer. 

 

Författaren ansåg att alternativa datainsamlingsmetoder, såsom enkätundersökningar 

och fokusgrupper (Bryman och Bell 2011), inte var relevanta för denna studie 

eftersom dessa metoder skulle angett samma information fast i en annan utsträckning 

som inte skulle varit väsentlig för denna studie.  
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4. EMPIRI 
 
Detta avsnitt består av en presentation av det empiriska materialet som har samlats in 
under processens gång.  
 
 
 

4.1  PRESENTATION AV FÖRETAGET 
 
I denna studie har författare undersökt trendernas betydelse i heminredningsföretagets 

marknadsföring baserat på en fallstudie om Åhléns hemavdelning. Åhléns grundades 

1899 och är idag ett av Nordens starkare varumärken med 76 varuhus i Sverige. 

Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axstores (Åhléns hemsida 2015). Åhléns 

är i grunden ett modeföretag, men idag säljer de produkter även inom barn, skönhet, 

underhållning och heminredning (ibid). I deras sortiment kan man hitta både egna och 

utvalda internationella varumärken. Åhléns uppdrag är att förenkla, förbättra och 

förgylla konsumenternas liv varje dag där hållbarhet är en viktig del (ibid).  

 

Åhléns mål inom heminredningen är att leda heminredningsmarknaden i Sverige. 

Åhléns är redan nu ett väldigt starkt välinarbetat varumärke vilket de enligt 

designchef på Åhléns hem vill fortsätta att vara även i framtiden.  

 

 

4.2   VAD EN INREDNINGSTREND INNEBÄR? 
 
I detta avsnitt diskuteras kring vad en inredningstrend innebär och vilka trender som 

finns inom inredningsmarknaden. Egna observationer presenteras i form av 

bildsamlingar och förklarande texter om vilka trender som förekommer inom 

inredningsmarknaden. 

 

4.2.1 TRENDERNAS KOMPLEXITET  
 

Enligt Grönkvist, som är en designchef på Åhléns hemavdelning, jobbar företagen 

med tusentals trender på en gång inom inredningsmarknaden. Hon anser att trender är 

komplexa och definitionen av trenden beror väldigt mycket på vilken typ av trend 

som avses.  
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Enligt trendexperten, Nilsson, är årets trender inom heminredningen de trender som 

presenteras i början av varje år på hans egen trendutställning på Stora Trenddagen. 

Dock handlar hans trender mycket om färg och form, men det finns även trender som 

handlar om den tekniska utvecklingen eller om materialutvecklingen eller om nya 

lagar och standarder. 

 

Enligt Grönkvist är det svårt att säga vad som är en verklig trend och vad som påstås 

vara en trend av en trendguru. Hon anser att om färginstitut Pantone hittar på årets 

trendfärg behöver det inte vara verkligen en trend. Hon anser att en trend snarare är 

ett block av färger. Det kan vara nyanser av grönt, blått eller rött, men det är aldrig så 

att endast en färg är trendig.  

 

Enligt Ramstedt, som dagligen driver en inredningsblogg, är en trend ett nytt 

konsumtionsmönster eller en beteendeförändring som påverkar utbud och efterfrågan 

av produkter i en viss kategori, stil eller segment.  Även Ramstedt påstår att det finns 

många stilar som trendar liksom material och möbeltyper. Enligt henne finns det flera 

parallella trender på mikro- och makronivå inom inredningsmarknaden. En 

makrotrend kan vara samvete för miljön (Zeitoun 2008) det vill säga att många 

företag vill tillämpa sitt varumärke med grönt tänkande (Zeitoun 2008). Enligt 

Zeitoun (2008) är makrotrender långsiktiga, fundamentala, sociala skiftningar som 

påverkar konsumenternas attityder under en lång tidsperiod.  

 

Utifrån de makrotrender som finns inom inredningsmarknaden kan det uppstå många 

mikrotrender som är representerade av olika slag i olika kanaler. En av dessa är 

exempelvis ”den gröna trenden”, som har fått en stor utrymme i 2015 

inredningstrender (Larsson 2015). Enligt Ramstedt kan en mikrotrend även handla om 

exempelvis att allt fler människor målar sina väggar mörkare eller att mönstrade 

tapeter är tillbaka igen efter en lång tid av enbart vita väggar. Enligt Zeitouns (2008) 

definition är mikrotrender varumärkes- och branschspecifika trender som är 

innovativa men tillfälliga och som finns runt omkring människornas vardag. 
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4.2.2 ”EN TREND ÄR NÅGOT SOM LÄNGTAS EFTER” 
 

Både Nilsson och Grönkvist påstår att trender är något människor längtar efter. Enligt 

Nilsson måste trenden ha en laddning samt att den ska vara spännande för människor. 

Grönkvist anser att det som sätter igång trender, exempelvis att det är väldigt mycket 

gröna växter, är inte därför att någon har bestämt det helt plötsligt. Det handlar om 

längtan efter att odla själv eller ha jorden i fingret. Den längtan till naturen och att 

vara borta från det stressiga samhället gör att människor vill fylla sina hem med 

exempelvis bladmönstrade textilier och växter i terrakottakrukor.  

 

Enligt Ramstedt kan trender vara exempelvis något som är ”svåråtkomligt” som bara 

finns i ett exemplar. Denna trend kallas för vintagetrenden och handlar om längtan 

efter äkthet och antikkonsumtion, enligt Nilsson (Feldreich 2010).  

 

Enligt Grönkvist är trend ett fenomen som har nått en bred massa och blivit 

accepterad.  Dock finns det trender som är jättekonstiga som aldrig blir kommersiella 

till exempel något som en reklambyrå tycker är en trend, enligt Grönkvist.  Det kan 

finnas trender som aldrig blir riktigt stora och aldrig kommersialiseras. Grönkvist 

anser att om allmänheten inte uppskattar ett konstverk har det inte nått den 

kommersiella nivån och till slut inte blivit en trend. Det är bara konstnärens egen 

speciella grej.  

 

4.2.3 ”EN TREND ÄR NÅGOT TILLFÄLLIGT”   
 

Enligt Nilsson kan en trend uppgå till vardagsbeteende när den har hållit på ungefär 

tre år. Han menar att människor kan använda fenomenet fortfarande men längtan efter 

det har försvunnit och då är det inte längre en trend. Om människor slutar längta efter 

trenden då dör den, menar Nilsson.  

 

Nilsson anser att inom inredningsmarknaden är trendcykel ungefär två och en halv till 

tre år lång. Exempel på detta är mässing och koppar. Det finns människor som 

fortfarande vill ha mässing och koppar i sina hem efter tre år och däremot kommer 

dessa säljas men de är inte längre trender i sina högtider.  
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Nilsson tog Åhléns som ett exempel för att förklara vilka produkter som anses mer 

trendiga inom inredningsmarkanden:   

  

”Åhléns säljer snabba produkter som är inte så dyra såsom servetter, bestick, 

tallrikar, kuddar. Dessa produkter är snabbrörliga och trendiga medan 

badrumsinredning är långsamrörlig liksom köksmöbler som är ganska 

otrendiga. Kök är oftast klassiska och ska vara i hemmet över femton år.”  

– Nilsson, trendexpert 

 

Grönkvist påstår att marmor var mycket populärt för två år sedan (2012), men nu är 

marmor nästan som ett basmaterial. Desto mer en trend anammas desto mindre 

intressant det blir för trendsättare. När alla i Sverige har marmor då är trenden död, 

enligt Grönkvist.  

 

Abrahamsson som är marknadskoordinator på Åhléns hem anser att många företag 

nuförtiden har blivit mer och mer hållbara, men tror att hållbarhetstrender i sig är på 

nedgång. Hon berättar vidare att man är noga på hur saker och ting tillverkas i fabrik 

och hur stor procent av sortimentet ska vara hållbar samt hur man fraktar och 

paketerar saker. Hon anser att hållbarheten började som en trend men sedan var det 

lite mindre trendigt och nu är det som en del av allmänhet. Hon tror att företag som 

inte har någon hållbarhetspolicy alls inte längre finns.  

 

Grönkvist anser att det är viktigt att veta var någonstans trender befinner sig i. Hon 

menar att exempelvis ananasen (bilaga 6) som trenddetalj inom inredningen inte 

längre är på toppen av sin livscykel. Eftersom ananasen har blivit som en vardagsvara 

går den ner i trendcykeln. Grönkvist förklarar att vissa trender är specifika endast per 

säsong: 

 

”Det kan vara att i höst kommer den vara ganska stor romantisk trend, ganska 

blommig och elegant som filmen ”The great Gatsby” medan nästa vår är det 

inte längre intressant.” 

– Grönkvist, designchef på Åhléns hem 

 



37 

Grönkvist tror att trenders livscykel beror mycket på vilken trend det pratas om. Till 

exempel om fem år börjar marmor gå ner och då kommer kanske granit in i bilden. 

Hon anser dock att tio år är en normal heminredningscykel.  

 

Ett exempel på en normal heminredningscykel är vintagetrenden som enligt Nilsson 

var stor i år 2010. Ramstedt anser att vintagetrend betraktas som en trend i sina 

högtider när användandet av vintagemöbler har blivit allt mer populära och att fler 

butiker som nischat in sig på vintagemöbler dyker upp runtom i landet. Så länge 

vintagemöbler är den nya lyxen som människor längtar efter är den också en trend i 

toppen av sin livscykel.  Om det börjar bli en vardagsvara det vill säga det är vanligt 

att använda vintage- produkter i sina hem då har trenden i sig börjat dala. Idag 

används trenden fortfarande, men det är inte lika populärt som det var i år 2010.   

 

4.2.4 ”OLIKA VRIDNINGAR” AV EN TREND 
 

När det gäller vilka trender som finns inom heminredningsmarknaden anser Grönkvist 

att trender kan delas upp i fyra till tio stilar som pågår samtidigt. Hon diskuterar 

vidare att om hon och trendexperten, Nilsson, pratar med varandra vet de precis om 

vilka trender de pratar om utan att de behöver jobba tillsammans. Hon menar att alla 

inom branschen går på ungefär samma mässor och använder ungefär samma trender. 

Grönkvist pratar vidare att människor inom inredningsbranschen ser samma sak hela 

tiden och gör liknande tolkningar fast kallar de på olika sätt.  

 

Grönkvist anser att inget företag som hon känner till tar en trend eller en Trend Bibeln 

och kopierar den direkt. Hon tillägger att trender anpassas alltid utifrån egnas 

förutsättningar:  

 

”… Man kan göra olika vridningar, göra lite modernare, mer traditionellt eller 

mer basic, mer elegant, trenden kan alltid vridas, göra vridningar åt olika håll, 

lite så som det passar för dig själv.” 

– Grönkvist, designchef på Åhléns 

 

Grönkvist menar att en trend aldrig är så skarp. Det finns massa olika trender på olika 

nivåer och med olika ursprung. Man kan ta en trend och koppla ihop den med en 
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annan trend. Alla gör sina egna trender och blandar olika trender med varandra. 

Grönkvist menar att Åhléns blandar trender på ett annat sätt än ett annat 

inredningsföretag skulle göra det. Åhléns tar kanske även något gammalt och blandar 

ihop det med nya. Alla har utgått ifrån samma trend men alla gör det på sitt eget sätt, 

menar Grönkvist. Till exempel andra trendinstitut kallar trender för ett annat namn. 

Det är samma trend men de gör sin egen tolkning av en trend och Åhléns har såklart 

sin egen tolkning, menar Grönkvist. 

 

Trenden består av många delar och beroende på vilket företag det är kan olika delar 

från olika trender sättas samman och skapa något eget. Enligt Grönkvist kan trenden 

sättas i olika kontexter. Till exempel ananaser som var 2014 års inredningstrend fanns 

på mönster, i form av burkar eller som smycken (Bilaga 5). Om ananasen visas på ett 

annat sätt så kan det bli mer poppigt eller romantiskt eller någonting annat men själva 

fenomenet ”ananas” kvarstår, enligt Grönkvist. Till exempel hade Åhléns en 

ananaslampa där lampfoten var i ananas och i guld och som sålde jättebra. 

 

Grönkvist går vidare med en diskussion kring trender och förklarar hur trender 

förmedlas till stora företag, samt ger några exempel på var någonstans 

inredningstrender befinner sig på olika tidpunkter:  

 

”Trend eller ett fenomen börjar alltid i startpunkten, någon grupp eller ett 

företag som börjar göra någonting som alla tittar på, då är det företag två som 

gör det sedan företag tre, och sedan börjar IKEA, H&M, Åhléns det vill säga 

alla stora företaget använda det.”  

– Grönkvist, designchef på Åhléns 

 

4.2.5 TIDSASPEKT FÖR TRENDER 
 

Grönkvist anser att om man tittar på designhistoria utifrån tiotal och skiftar i 

inredningen är det oftast större förändringar vad som gäller inredningstrender. Till 

exempel finns det stora skillnader mellan en tidning från 2015 och en tidning från 

1995 eller 2005. Dock är det svårt att se skillnaden mellan tidningar som har bara två 

år mellan sig. Grönkvist anser att med färger är det annorlunda än med produkter, 

eftersom med produkter syns det inte så många skillnader som det gör med färger. Till 
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exempel i 2015 är det stora gröna populärt och mycket mer blått kommer in i spelet, 

enligt Grönkvist. 

 

Grönkvist tillägger att trender inom heminredning är mycket tydligare till skillnad 

från mode som har mycket snabbare cykler. Hon berättar att när hon jobbade på IKEA 

var det som ett museum där de samlade allting och när de tittade tillbaka till historian 

var trender inom heminredning mycket tydliga. Hon anser att det svåra är att veta när 

trenden börjar och när trender har högsta popularitet, eftersom när en trend har nått 

den högsta punkten kan det vara så att det inte finns längre tio år kvar. Då kan det 

vara att om två år är trenden helt död, anser Grönkvist. 

 

Grönkvist diskuterar att för mode kan en färg eller endast ett mönster betraktas som 

en trend. Hon anser att om kläder inte har den rätta typen av ett mönster kan det hända 

att hela kollektionen faller, men så är det inte riktigt inom heminredning. 

Heminredningen är inte riktigt så trendigt som mode, men det beror väldigt mycket på 

vad man är som företag, anser Grönkvist.  

 

 

4.2.6  UTSTÄLLNINGSPERSPEKTIV PÅ TRENDER 
 

Detta avsnitt sammanställer observationer på Stora Trenddagen 2015 och 

utställningen ”Earth Matters”.  

 

 
STORA TRENDDAGEN 2015 
 
Stora Trenddagen 2015 var en inspirerande dag där trendexpert Stefan Nilsson 

föreläste om fem huvudtrender från 2015. Efter trendföreläsning kunde besökare se en 

utställning där dessa fem trender var presenterade.  Stora Trenddagen är till 

allmänheten men också för företag som arbetar mot design och trender och till 

stylister och designpress som är intresserade av de senaste trender. Observation på 

Stora Trenddagen 2015 sammanställer två av dessa huvudtrender i 2015. 

 
Första trenden som exponerades på Stora Trenddagen 2015 var ”Marint Naivt”. 

Trenden handlar om längtan efter det enkla livet vid havet som leder till önskan att 

inreda sina hem med nyanser från havet. I denna trend dominerar blå toner 
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tillsammans med en hel undervattensvärld med röda och vita nyanser. Det 

förekommer vattenreferenser som vackra kannor och flaskor. Det finns batik- och 

korallmönster på tapeter samt ett antal prylar i form av fiskar, sjömän och snäckskal. 

Alla produkter illustrerar längtan efter havet och att koppla av i stranden. Trenden ger 

inspiration att inreda sitt hem på liknande sätt för att skapa känslan om ett harmoniskt 

hem med naiva marina nyanser. ( Bild 1)  

 
Andra trenden som presenterades på Stora Trenddagen 2015 kallas för ”Flowers on 

pedestal”. Enligt Nilsson innehåller denna trend odlingstrenden det vill säga trender 

som har kommit från att människor vill odla ekologiskt och laga egenodlat och grönt i 

köket. I den trenden ingår blommor som åker upp i luften och hänger i amplar. Det 

finns grönt i alla nyanser på tapeter, glas och andra inredningsföremål även mossvägg 

är presenterade. Det är bland annat terrakottakrukor och odlingsbänkar som illustrerar 

trenden. Samtidigt behålls den naturliga ljusa träfärgen på trämöbler. Trenden skapar 

inspiration att inreda med grönt och påminner om miljön och hållbarheten. (Bild 2) 

 

 

Bild 1 – Marint Naivt       Bild 2 – Flowers on Pedestals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dessa trender är tydliga exempel på vilket sätt inredningstrender kan exponeras för att 

skapa inspiration och önskan hos människor att konsumera dessa produkter som är 

integrerade med inredningstrender.  
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EARTH MATTERS 2015 
 

Den andra observationen som genomfördes handlar om hållbarheten som förstärker 

den gröna trendens betydelse och visar en riktning som pekar framåt genom att bejaka 

en naturlig materialanvändning och ekologiska lösningar. Lidewij Edelkoort, som är 

världens mest kända trendspanare har tillsammans med Philip Fimmano skapat en 

utställning ”Earth matters” på Artipelag 2015 som berättar om hur naturliga och 

kreativa krafter möts och vilken betydelse naturen har i dagens samhälle. Bo Nilsson 

som är konsthallschef på Artipelag säger att samhället idag befinner sig i en situation 

där stor del av jordens resurser har använts. Hållbarhetstänkandet kan rädda jorden 

från undergång, menar Nilsson. Observationen gav djupare förståelse för hur ökade 

medvetandet över miljön och hållbarheten tydligt påverkar inredningstrender och 

deras kommunikation.  

 

 

4.3  ARBETE MED INREDNINGSTRENDER 
 
Detta avsnitt redogör för hur respondenter håller sig uppdaterade om trender inom 

inredningsmarknaden. Avsnittet sammanställer hur Åhléns arbetar med trender på 

design- och marknadsavdelningen.  Respondenter berättar hur de jobbar med trender 

inför kampanjer, vilka personer som är inblandade och vad som anses vara viktigt för 

framtagandet av en kampanj.  

 

4.3.1 KOLL PÅ OMVÄRLDEN  
 
 
”ALLA SER PÅ SAMMA TRENDER” 

 
Grönkvist som är en designchef på Åhléns pratar om att eftersom alla åker till samma 

ställe, samma mässor och ser samma saker vet alla varifrån företagen har plockat upp 

de olika sakerna. Hon menar att det inte är konstigt att det kan finnas fem stora 

trender i varje år.  

 

Abrahamsson som är en marknadskoordinator på Åhléns håller koll på trender genom 

att bland annat gå på Stora Trenddagen. Enligt henne ses mycket från att gå på stan, 

gå i olika stadsdelar och fika på olika ställen, kolla skyltfönster eller titta på nyheter. 
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Hon anser att människor påverkas av överallt och det är nyttigt att inte sitta på jobbet 

för länge. Eftersom Abrahamsson tidigare har arbetat på reklambyrå vet hon att 

reklambyråerna oftast kommer på samma idéer eftersom de lyssnar på samma musik, 

tittar på samma nyheter, upplever samma väder, läser intressanta böcker, och tittar på 

de trendigaste filmer som exempelvis ”Den store Gatsby”.  

 

Även Wilde som är marknadschef på Åhléns anser att det är nyttigt att läsa tidningar 

och surfa på nätet för att bevaka olika trender. Det är viktigt att gå ut och se vad som 

händer, tror hon.  

 

Trendexpert, Nilsson, nämner också Stora Trenddagen 2015 som en bra 

inspirationskälla samt anser att det är viktigt att ha koll på internationella trendbyråer. 

Nilsson illustrerar fenomenet trend med ett nedslag som ger ringar på vattnet. Han 

tror att ju närmare själva mittpunkten företagen befinner sig desto bättre koll har 

företaget. Han anser att det är viktigt att ha koll på vad händer i nuläget. 

 

Inredningsbloggare, Ramstedt, har också svarat på liknande sätt. Även hon åker på 

många mässor, lyssnar på trendföreläsningar hos bland andra Colour House, Future 

laboratory, PEJ-gruppen och Lidewij Edelkoort. Ramstedt skriver att hon läser många 

tidningar, surfar en hel del på nätet. Samtidigt känner hon mycket branschfolk där hon 

får mycket inside info. 

 

 

ÅRETS STORA HÄNDELSE INOM INREDNINGSMARKNADEN 
 

Inom inredningen är mässan i Milano mycket viktig, enligt Grönkvist. Hon anser att 

det är som att gå på modevisning i Paris. Det är årets stora händelse i hela 

inredningsvärlden. Hon anser att det finns alltid fem företag eller formgivare som man 

alltid måste besöka i Milano plus någon ny. Dessa företag eller formgivare ger en 

ungefärlig bild av vad som kommer bli trendigt under kommande år.  

 

Ett exempel på detta är företaget Moroso som oftast sätter trender. Grönkvist förklarar 

att till exempel för tre år sedan gjorde Moroso en afrikansk kollektion tillsammans 

med sydafrikanska formgivare. Sedan blev Lidewij Edelkoort inbjuden till Sydafrika 

för att göra en utställning som handlar om modern design med ursprung i Sydafrika 
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och som fick mycket uppmärksamhet. Vidare på Milano mässan 2014 var det redan 

tio företag som hade olika afrikanska inriktningar. Grönkvist menar att afrikanska 

influenser kommer på olika ställen på olika sätt och det är någonting som man 

kommer se även i det kommande året. 

 

 

ÅHLÉNS SÄTT ATT HÅLLA KOLL PÅ TRENDER 
 

 
Grönkvist jobbar på Åhléns hemavdelning där hennes ansvar är att ha koll på trender. 

Hon har tre anställda designers och deras jobb är att alltid se vad som är på gång. 

Grönkvist är ansvarig att sätta de trender som Åhléns ska följa. Hon tar de olika 

trenderna som hon ser och plockar upp från olika kanaler. 

 

Åhléns jobbar också med trendresearch instituten. Instituten har sina egna 

trendspanare som jobbar ute i världen och rapporterar in trender. Åhléns köper deras 

tjänst eftersom de har en stor databas där de kan söka på de senaste trenderna inom 

exempelvis inredning och belysning. Instituten kan också vara mycket mer nere på 

produkt- och detaljnivå till exempel vad som är inne just nu inom typografi.  

 

Grönkvist berättar att inför varje säsong jobbar de i team med två säsonger 

vår/sommar eller höst/vinter. De åker till London, Paris eller till New York. All 

information som de får från trendinstituten, från olika föreläsningar och tidningar 

räcker inte till eftersom de även vill bilda en egen uppfattning om trender. För att få 

en egen empirisk uppfattning om omvärlden går de en vecka eller några dagar på 

butiker och på utställningar, någon halvdag sitter de i caféet och tittar på folk.  

 

När de har varit på en sådan resa samlar de upp allt som de har sett. Grönkvist säger 

att ibland köper de även in trendmaterial exempelvis ”Trend Bible” som är väldigt 

nere på produktnivå. ”Trend Bible” har redan gjort trendanalys som betyder att 

Åhléns slipper själv spana så mycket på trender. Priset på boken (15000- 20000 

kronor) visar hur mycket jobb som krävs för att få fram framtida trender. I boken 

finns det olika moodboard, mönster eller material samt färgkartor. Det finns även 

materialprover för att förstå hur en viss trend ska kännas. Boken summerar alltid vad 

inte får missas under kommande år. 
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En annan trendbok som Åhléns använder är från ColourHouse, ett svenskt företag 

som gör fyra trender och visar hur de tolkar dem. Colourhouse är lite mer 

skandinaviskt, än någon annan trendbok. Ytterligare ett exempel på trendmaterial är 

Trendbok som är lite enklare än Trend Bible. Grönkvist menar att böcker skiljer sig 

lite grann eftersom vissa kommer från Paris, New York eller London beroende på var 

de har sitt säte.  

 

4.3.2 ARBETE MED TRENDER PÅ ÅHLÉNS HEM DESIGNAVDELNING 
 

Att ta fram en kollektion tar ungefär ett till två år, enligt Grönkvist. Grönkvist berättar 

att designavdelningen alltid ligger ungefär ett till två år före sortimentet det vill säga 

innan sortimentet kommer ut i butik. Grönkvist menar att på H& M, Hemtex och 

Åhléns är det ungefär ett år men i bilindustrin eller stora företag som IKEA då är två 

år minimum att ta fram en kollektion. Grönkvist jobbar väldigt medvetet med trender 

och trendresearch är en strategisk viktig funktion i företaget. Nästan varje dag har de 

dialog med kollegor där trender påverkar vilka val de gör. 

 
 
Grönkvist berättar att de samlar in all information de har fått från olika källor och gör 

ett eget material. Inför varje säsong har de olika workshops med sitt team där de 

diskuterar vad de ser, tycker och tänker och grupperar olika fenomen i samhället. De 

resonerar exempelvis kring vilken typ av mönster eller färg som kommer bli populärt. 

De tolkar informationen många gånger och sedan bygger de upp Åhléns egen 

trendbok med inspirationsbilder och därefter samlas allt till något slags tema. De 

sammanställer det stora abstrakta som är ute i samhället till något som är konkret och 

som kan bli hanterbart för Åhléns. 

 

När Åhléns har utvecklat sin egen bok med sina trender är nästa uppgift att utveckla 

sortimentet av produkter, säger Grönkvist. Dock byter de aldrig 100 % av Åhléns 

sortiment och vissa saker har de haft i 20 år exempelvis en klädrulle. Vidare berättar 

Grönkvist att Åhléns har alltid stilar som de förhåller sig till när de utvecklar 

sortimentet. Exempelvis har de en basstil som liknar väldigt mycket till en vardagsstil, 

med skandinaviska och grafiska nyanser. Förutom den moderna har de den lantliga 

rustika stilen som kan ses som en trend, eftersom många företag inom 

heminredningsmarknaden i Sverige använder denna typ av stil. Dock kallar man det 
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på olika sätt. Grönkvist menar att de aldrig skulle göra exakt som IKEA eftersom de 

då inte längre skulle vara Åhléns. Det är alltid att ta trender och förhålla sig till dem. 

 

Grönkvist säger att när de bygger upp sortiment på Åhléns jobbar de med en 

trendgrad. En trend kan vara på olika sätt och den tittar Åhléns ibland på. Hon 

diskuterar vidare att i Sverige är företagen väldigt på trender. Hon menar att 

svenskarna är ängsliga och de måste alltid fråga någon om det som de använder eller 

bär är trendigt. Om svenskarna inte får det bekräftat då vill de inte ha det, tror 

Grönkvist. Hon tror att Stockholm är väldigt trendmedveten och hela Sverige har koll 

på trender. Detta gör det lättare att sälja in sortimentet som är förknippat med trender 

till konsumenter. 

 

Hon berättar vidare att Åhléns jobbar mycket med olika teman. Ett exempel på det är 

en kampanj ”En grön historia” där de gjorde en modern tolkning av den gamla det vill 

säga de tog den gamla designen från 40, 50 eller 60- talet och gjorde den i modern 

tappning. I media valde de att göra ”En grön historia”, men den delen som inte var 

kampanj var blå det vill säga en liten blå historia. Grönkvist anser att med temat 

måste de jobba större än vad det blir i reklamkampanj, därför använde de både den 

blåa och gröna historien.  Om man tar något stort är det bara inspiration, men om man 

tar det ner då skapas en kreativ process, enligt Grönkvist. 

 
Grönkvist anser dock att ibland kan det vara jobbigt att förhålla sig till trender 

eftersom Åhléns är stort företag och trender är väldigt snabba. Det är lätt att missa 

trender om företaget är stor och komplex i sin utvecklingsprocess. Hon anser att det 

som kan hända är att helt plötsligt vill konsumenter ha någonting väldigt specifikt 

exempelvis under vinter. Om Åhléns inte har fattat det och tar in den på våren istället 

då säljer företagen ingenting eftersom det var trendig på vintern och inte i vår. 

Fördelen för att vara lite mindre är att de kan vara lite snabbare med trender. I Åhléns 

kan man ta fram vissa produkter på några månader, men då är det väldigt speciellt. 

Normalt sätt är det ändå ett år. Hon anser att Åhléns inte är unikt på att jobba med 

trender och alla företag behöver trender för att överleva. Hon menar att Åhléns kan 

vara ett exempel på hur jobbet med trender funkar även på andra företag, det är bara 

små nyanser som skiljer. 
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DUKTIGARE PÅ TRENDER INOM INREDNING ÄN MODE  
 

 
Marknadschefen, Wilde, tror att generellt sätt är Åhléns duktig på sitt sortiment i 

heminredning och trender inom det. Hon tror att de är bättre på trender inom 

inredning än mode. Hon menar att varumärke är ganska strakt förknippat med det, det 

vill säga Åhléns har prisvärda heminredningstrender, men på mode finns det himla 

stor konkurrens. 

  

Abrahamsson håller med Wilde och förstärker det med ett exempel att kläderna blir 

annorlunda, men en kudde är en kudde. Och kudden kan variera från mörkgrå i vinter 

och ljusblå för att det är sommar, men det finns inte tunna sommarkläder på vintern, 

menar Abrahamsson. Modets trender visas på flera olika sätt beroende på material och 

modeller. Inredningsprodukter finns hela året runt i olika tappning på heminredning, 

menar Abrahamsson. 

 

 

4.3.3 ARBETE MED TRENDER PÅ ÅHLÉNS HEM MARKNADSAVDELNING 
 

Grönkvist berättar att när de jobbar med nästa sommar håller de på och briefar 

kollektionerna och produkter som de har utvecklat för hösten 2015: 

 

”… Jag träffade marknadsbyrån och marknadsavdelningen några veckor sedan 

och valde ut ett av de temana som är med under hösten.  Sedan gör vi en 

kampanj om det till exempel som vi gjorde med ”En grön historia”. Då är jag 

med och berättar hur vi tänkte och går tillbaka till Åhléns trendbok.” 

– Grönkvist, designchef på Åhléns 

 
Grönkvist berättar att när de gör en kampanj plockar de ihop stylister och 

reklambyrån och ytterligare kreatörer som jobbar med kampanj.  Hon menar att 

reklambyråerna tolkar lite på sitt eget sätt och det blir aldrig exakt så som Grönkvist 

hade tänkt. Hon säger att det är viktigt att ständigt jobba tillsammans för att förstå 

varandra och se saker på samma sätt:  

 

”Jag pratar vilka produkter som är viktiga och hur de är kopplade till vilken 

trend, vad det är som är viktigt och hur jag vill att dem ska exponeras, att man 
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ska känna trenden som finns. Sedan gör de produktion och förhoppningsvis 

blir det så som jag och mitt team tänkte. Vad som är roligt att man får vara 

med. Jag gör det materialet tillsammans med mitt team och utvecklar 

produkter.  Jag tar med mig produkterna till reklambyrån och till vår 

marknadsavdelning och lämnar Baton till dem. De jobbar vidare till att 

trenden ska bli en reklam.” 

– Grönkvist, designchef på Åhléns 

 
 
Grönkvist jobbar även med de som stylar i butik. Butikstylister jobbar inte med 

reklambyrån utan de sitter i designavdelning och använder designchefens tankar i 

butiken med det sortimentet de har. Trender som designavdelningen har jobbat med 

ska stå på inspirationsplatser i butiken som småhus, inspirationsytor för köket, till 

sovrummet, vardagsrum och till balkong. Det finns ytor i butiken som de bygger upp. 

De har ofta en kampanj som exponeras i annonsen eller i tidningen och då känner 

konsumenter till det när de kommer in i butiken. Mycket viktigt är allt hänger ihop.   

 

 
”ÅHLÉNS BYGGER STORYS” 

 
Åhléns använder inte namnet trend i sina kampanjer utan bygger storys och pratar om 

olika berättelser kring kollektionen. Det är Åhléns sätt att ta trenden ute i kunden. 

Grönkvist anser att Åhléns inte pratar direkt om trenden och de skulle aldrig ta någon 

annans trendbeskrivning och beskriva den: 

 

”… I ett klubbmagasin har vi alltid en trendsida både på mode och hem. Där 

jobbar jag tillsammans med visual merchandiser och eventuellt en stylist och 

pratar om trender och sedan kopplar vi era produkter till de trender vi pratar 

om. I vår klubb magasin pratar vi om trender på olika sätt och vart de kommer 

ifrån och varför vi har blivit inspirerats av de och hur de tas sig ut i olika 

produkter. Vi brukar inte prata om vad trendernas namn är. Vi pratar bara 

internt om trender, externt pratar vi om storys. Men vi är väldigt säkra på att 

det som vi pratar om, den kommersiella, är en trend.” 

– Grönkvist, designchef på Åhléns 

 



48 

Grönkvist menar att det inte är hon som bestämmer vilka produkter ska väljas för 

klubbmagasin eller vad en stylist ska säga. Hon säger vilken trend en stylist måste 

utgå ifrån. Stylist har koll på samma trender som designchefen och då förstår de 

varandra direkt. Däremot väljer stylisten att beskriva trender på sitt eget sätt. 

 

Grönkvist berättar att de inte gör stora kampanjer varje vecka eller varje period: 

 

”… En grön historia var ett nedslag vad vi gjorde i vår. Då tar man hela storyn 

och reklambyrån gör en hel berättelse där de pratar om krukväxtens historia. 

Det finns ett helt kompendium om beskrivningar och där trender är en del.” 

– Grönkvist, designchef på Åhléns 

 

Enligt Abrahamsson har Åhléns en röd tråd igenom hela kampanjen det vill säga om 

de startar en trend i höst som har olika delar då kan den trenden visas hela hösten, 

men en del av trenden kommer först sedan den andra och så vidare, men det finns röd 

tråd i hela hösten. 

 

Grönkvist anser att de inte skriver vilka trender som är presenterade, utan skapar en 

berättelse. De bestämmer vad som ska berättas i varuhuset, i metroannonsen, i 

Instagram, på Facebook i klubbtidning och i utskicket till deras kunder. Allting 

kopplas ihop till en story. Storyn har varit en trend men det har uttalat och blivit mer 

och mer abstrakt. Grönkvist menar att de utnyttjar den makt Åhléns har eftersom 

företaget är stort. Och om Åhléns säger tillräckligt många gånger att det här är en 

trend då måste kunden ha den. Viktigt är dock att lyckas med att förmedla det via 

olika medier.  

 

 

”ALLA SKA HA SAMMA BILD OM TRENDER” 
 

Marknadskoordinator på Åhléns hem går igenom allt tillsammans med designchefen 

och två till tre inköpschefer inför varje hemkampanj. Abrahamsson säger att de går 

igenom tillsammans vilka produkter som är viktigast, vilka trender som ska lyftas och 

vad det är som har inspirerat de. Sedan gör Abrahamsson en brief som grundar sig på 

designchefens trendarbete och de faktiska produkterna.  Vidare ges materialet till 

marknadsavdelningen. 
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Abrahamsson pratar att hon jobbar tight med designchefen för att vara med hur hon 

tänker och planerar. Hon menar att allt måste göras tillsammans. Designchef 

presenterar sina trenddragningar som ska vara basen för designers. Om designchefen 

har bestämt att Åhléns ska använda den gröna trenden det vill säga det ska vara grönt 

i varuhuset från januari till mars då måste alla fatta det så att ingen ska köpa gula 

grejer. Alla måste få samma bild om vad den trenden innebär och det kan vara 

jättesvårt, enligt Abrahamsson. Därför är det viktigt att hela tiden synkas och jobba 

tight ihop så att alla förstår vad trender innebär, menar Abrahamsson. 

 

 
 
MARKNADSAVDELNINGEN JOBBAR MED KORTARE PERSPEKTIV OCH MED 

OLIKA TRENDER 

 

Wilde, som är marknadschef på Åhléns, menar att stor skillnad mellan Abrahamsson 

och henne är att hon jobbar i marknad maximalt fyra månader innan sortimentet 

kommer ut och finns till försäljning. Marknadsavdelning försöker smala ihop andra 

trender i kommunikationen. Till exempel i vår är det med växter jätteviktigt, då ska 

det finnas mycket plantar i bakgrunden när de plåtar kampanjen. 

Marknadsavdelningen jobbar mer med kommunikationstrender, enligt Wilde. Även 

Grönkvist påstår att marknadsavdelning är lika uppdaterad om trender än 

designavdelning, men det finns många andra trender som marknadsavdelningen måste 

ha koll på. Marknadsavdelningen använder exempelvis fotografi trender, menar 

Grönkvist. 

 
Enligt Wilde är det mycket viktigt för heminredning att plåta trenderna snyggt och 

menar att Åhléns lägger jättemycket vikt på kvalitet på bilderna. Wilde säger att 

eftersom vi lever i ett digitalt samhälle är det mycket viktigt att lägga tid på bilderna. 

Fina bilder får fötter och då lägger exempelvis Elle decoration ut det i deras magasin. 

Alla bloggare och tidningar kan ladda ner bilder och då sprids de gratis. Det är värt att 

lägga pengar på mycket bra stylist och fotograf för att få snygga bilder eftersom då får 

trender fötter. Tidningsredaktörer har inte riktigt råd att plåta sina egna bilder men 

digitalt sprids bilder på sekunder, säger Wilde. Folk delar och skickar vidare bilder 

och det är bara bra för Åhléns.  
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Wilde berättar vidare och menar att de inte har koll på vart sortimentet är på väg 

förrän ett halvår innan de har fått in brief. Wilde pratar att när hon får allt information, 

brief och produktlista från Abrahamsson då ger hon exakta instruktioner till 

reklambyrån, exempelvis vilka trender vill Åhléns lyfta, vilka produkter som är 

viktigaste och hur de ska vara med och synas på bild. Sedan bestäms hur många bilder 

som det behövs för en folder och om de ska göra en film eller någon annons. Dock är 

det en mängd andra saker som kan hända, inte bara huvudkampanj, så de prioriterar 

med tid och budget menar Wilde. 

 

Wilde pratar också med mediebyrå som bokar media platsen. Sedan kommer 

reklambyrån på en idé efter några veckor om hur de har tänkt lyfta fram trenden. 

Nästa steg är plåtning, alla produkter packas upp och då åker alla som är involverade 

till plåtplats. Det är reklambyrån som gör själva idén och då är det väldig många som 

är involverade på produktion exempelvis en stylist som bestämmer hur saker ska vara. 

Fotograf, assistent samt Wilde och Abrahamsson är både med på plåtningen. 

Abrahamsson vet hur sortimentet ser ut, medan Wilde säger hur kampanjen ska 

kommuniceras. 

 
 
 

4.4   TRENDER SOM ETT MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 
 
 I detta avsnitt redogörs respondenternas svar kring hur trender kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg inom inredningsmarkanden. Vidare ska observationer om 

hur trender exponeras på olika kanaler redogöras. 

 

4.4.1 TRENDER I ALLA SORTERS REKLAM 
 
Enligt Abrahamsson används trender i alla kanaler. Hon anser att trender visar att de 

har nyheter att hänga med och genom det lockar de till fler köp. Abrahamsson menar 

att alla produkter som de hinner plåta ligger på hemsidan och hemsidan är också 

uppdaterad efter trender hela tiden och det är samma sak där att det ska locka in. Om 

företagen skulle ha bara bassortimentet på hemsidan då skulle de tappa konsumenter, 

anser Abrahamsson.  
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Wilde berättar att de inte gör bara tryckta annonser eller skyltar. De gör även 

nyhetsbrev, de har facebook och Instagram och hemsidan uppdateras hela tiden. Det 

är många kanaler än förut, menar Wilde. 

 

Även Nilsson menar att snabbrörliga företagen visar trender på alla sorters reklam 

exempelvis exponering i butik, annonser, tidningar, sociala medier och PR i viss del 

och även egen produktion. För Åhléns är det viktigt att nå den stora massan av 

gruppen, de vill inte nå de opinions bildare som är mycket trendiga, menar Nilsson.  

 

Nilsson säger att i butik kan trender visas i termer av färg. Det är svårt att exponera 

produkter fint i butiken. Han tror att väldigt stort fokus är på snabbförsäljning och inte 

på upplevelser vilket kan kallas som gammal ekonomi, enligt Nilsson.  

 

4.4.2 EXTERN EXPONERING AV TRENDPRODUKTER 
 
Grönkvist säger att Åhléns lånar ut produkter till Sköna hem, ELLE Decoration, Allt i 

Hemmet och med mera. Hon anser att det är ett bra sätt att marknadsföra sina 

produkter eftersom dessa tidningar tittar också sina trender och plockar ihop vad de 

tycker ska sälja. Eftersom Sverige är litet vill alla ha samma sak och då är det enkelt 

att sprida produkter eftersom tidningar förmedlar samma grundtrender.  

 

Wilde pratar om att Åhléns samarbetar med bloggare. Åhléns skickar ut bilder så att 

bloggare kan låna ut produkterna och skriva om dessa.  

 

Inredningsbloggare, Ramstedt, pratar att det är ett vanligt missförstånd att tro att 

bloggare samarbetar med företag för att öka deras försäljning. Hon menar att 

bloggare skriver om sådant de gillar, för att de vill tipsa om det. Om ett företag har tur 

att bloggare väljer just deras produkt så vet Ramstedt av erfarenhet att det säljer och 

skapar trafik till butik men de kan inte köpa bloggarens tips. Det som bloggare kan 

sälja är banners och tävlingar samt tydligt sponsormärkta samarbeten. Ramstedt 

märker ofta att tidningarna använder texter och bilder som hon har producerat och 

ibland har företagen inte ens frågat innan utan citerar henne rakt av.   
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4.4.3 OLIKA FUNKTIONER FÖR KANALER 
 

Marknadschef på Åhléns, Wilde, menar att olika kanaler har olika funktioner samt 

kan företagen styra kanaler. Instagram kanske blir smalare då visar företagen inte alla 

bilder. Facebook använder Åhléns i en viss del, men kanalerna ändras, menar Wilde. 

Exempelvis är Instagram idag mer som en inspiration. Åhléns väljer att lägga ut några 

bilder på Facebook, endast specifika produkter som bara sitter bra på Facebook. Bild 

som är för stor och som inte passar till Facebook ska inte användas, menar Wilde.  

 

Abrahamsson tillägger att det handlar också om ålder det vill säga företagen väljer 

vad de ska förmedla till olika målgrupp. Exempelvis är Facebook för lite äldre och 

Instagram för lite yngre. Det gäller att förstå den sidan också eftersom om Åhléns har 

jättetrendiga saker och förmedlar den till fel person i media då blir det helt fel, säger 

Abrahamsson. 

 
 
Wilde tror att klubbkommunikation är viktigast oavsett om det sker i folder eller 

digitalt. Hon menar att Åhléns har jättemånga medlemmar i deras kundklubb och de 

står för majoriteten av alla varuförsäljningen. Om en kund handlar mycket på 

heminredningsavdelning får hon/han heminredningsfolder det vill säga företagen kan 

inte trycka till alla utan Åhléns väljer ut de bästa heminredningskunderna som får 

tryckta folder. 

 

4.4.4 EXPONERING PÅ OLIKA KANALER 
 
 
För att få en tydligare förståelse om hur heminredningstrender exponeras 

sammanställs två av observationer som tittade på hur trender visualiseras på olika 

sorters kanaler.  

 
 
TRENDERNAS RÖDA TRÅD 
 
En tolkning av inredningstrender från 2015 kan illustreras med observation tre. Bilder 

från olika kanaler visar hur trender som presenterades på Stora Trenddagen 2015 

exponeras på ett annat sätt och med ett annat namn, men som förmedlar ändå samma 

känsla.  
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Första trenden som uppstår på inredningsmagasinen Hus & Hem (2015, nr 4) och Elle 

Decoration (2015, nr 3), samt på Byggkeramikrådet utställning i Stockholm Furniture 

& Light Fair 2015 är ”Marint Naivt” trenden. Trenden kallas med andra namn 

nämligen ”Havet är djupt” på Hus & Hem samt ”Under ytan” på Elle Decoration.  

Byggkeramikrådet kallar trenden på engelska ”Marine Naive”. Även om namn är 

annorlunda kommunicerar bilder samma meddelande det vill säga längtan efter 

medelhavet. Alla kanaler visar mönster eller produkter som är i form av koraller eller 

fiskar. Även färgtoner blått, vitt och rött domineras på samtliga kanaler. (Bilaga 3) 

 

Andra trenden som kommuniceras tydligt på olika kanaler är den gröna trenden med 

bland annat amplar, gröna växter och bladmönster. Trenden presenterades på Hus & 

Hem (2015, nr 4) med namnet ”Grönt & Skönt”. På IKEA´s hemsida exponerar IKEA 

sina egna produkter med hjälp av denna trend under namnet ”Närodlat!”. Elle 

Decoration använder olika bladmönster för att förmedla denna trend och nämner den 

istället ”Grönt djungel”. På Nordiska Trädgårdar 2015 var hela utställningen byggt 

upp med hjälp av trenden ”Flowers on Pedestals” där alla möbler och produkter från 

olika företag var tydligt presenterade. Företaget Svensson i Lammhult belyser trenden 

med namnet ”Hang in there…” och visar olika varianter av amplar i sitt eget magasin 

C/O Svenssons (vår/sommar 2015). På alla kanaler finns det många olika nyanser av 

grönt. Alla kanaler har lyckats med att förmedla denna trendens längtan efter att odla 

själv och vara nära till naturen (Bilaga 4) 

 

Dessa två trender är tydligt representerade på olika kanaler med ett annat namn men 

däremot med samma tema och känsla. Det ses en röd tråd som går igenom alla dessa 

kanaler även om nyanser varierar. Trender har fått fötter och inspirerar andra inom 

branschen, vilket resulterar att många följer och använder samma trender. Som ringar 

på vattnet har samma trender spridits igenom dessa kanaler och skapat ett mönster 

som är lätt att känna till. 

 

 

OLIKA SÄTT ATT VISA TRENDER 
 
Observation om Åhléns handlar om hur Åhléns exponerar sina produkter med hjälp 

av trender. Observation har tittat först Åhléns city magasin (mars 2015) och hur 

trender har exponerat där. Åhléns har gjort en egen version av vårtrender 2015 och 
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använt två sidor från magasin för att exponera dessa trender (Bilaga 5). Första trend är 

en kombination av tidigare trender (exempelvis koppar och keramik) och en 

blandning av 2015 inredningstrender. Stylisten har använt blått och grönt som är 

populära i vår 2015 fast på sitt eget sätt. Hon har skapat lite mörkare färgskala där 

även naturliga toner som liknar till trenden New Simplicity har använt (bilaga 9). 

Eftersom det är Åhléns egen trendsida vill de visa trender på sitt sätt för att inte 

förlora sin varumärkesidentitet och utgått ifrån sin egen trendbok. 

 

Andra trenden som visas på Åhléns magasin liknar mycket till deras kampanj ”Allt 

ljus på balkongen!” (Bilaga 6). Trenden är mycket färggladare än förra trenden men 

hantverket och enkelhet står ändå i fokus. Trender ger inspiration till deras bredda 

målgrupp så att alla kan hitta sin trend från Åhléns magasin.  

 

Observation har även studerat hur Åhléns har exponerat trendprodukter i butik och 

hur de förmedlar trender i sina kampanjer och hemsidor. Observation visade att 

Åhléns följer röda tråden och exponerar samma trender i sina kampanjer, butiker och 

på hemsidor genom ett särskilt tema. Ett exempel på detta är ”Allt ljus på balkongen!” 

som var presenterade på alla Åhléns kanaler i april och maj 2015. Denna kampanj 

kommunicerar längtan efter sommar och värme genom att använda färgglada 

produkter samt solros mönster i alla sina reklamer. I butik exponerade de samma 

kampanj genom inspirationshörnor som var tydligt synliga för konsumenter. Det var 

samma tema på butik som de hade i kampanjfolder. Även hemsida var uppdaterat 

efter de produkter som var presenterade i folder samt i butik. (Bilaga 6)  

 

Trenden som kan kopplas med andra trender från tidigare observationer är Åhléns 

egen version av den gröna trenden. Det var kampanj i februari 2015 som Åhléns 

nämnde till ”En grön historia”. Kampanj innefattar längtan efter grönskan och ljus 

och kommunicerar det med bland annat bladmönster, samt växter och många nyanser 

av färg grön.  (Bilaga 7)  
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4.5  TRENDERNAS ROLL FÖR MARKNADSFÖRING INOM 

INREDNINGSMARKNADEN 
 
I detta avsnitt kommer respondenternas diskussion kring vilken roll har trender för 

marknadsföring inom inredningsmarknaden redogöras.  

 

4.5.1  ALLA FÖRETAG BEHÖVER TRENDER 
 
Grönkvist menar att företagen som inte har en struktur eller på något sätt inte har 

formulerat hur de jobbar med trender har sämre förutsättningar. Hon tror att alla 

företag behöver trender och visualisera trender på något särskilt sätt beroende på hur 

stort företag de är. Enligt Grönkvist måste man ha trender om man vill överleva på 

marknaden. Företagen som inte observerar trender går i konkurs om de inte gör något 

väldigt specifikt eller unikt som inte finns att hitta någon annanstans, menar 

Grönkvist. 

 

Abrahamsson tror att en trend är som en grund för företaget. Hon menar att företagen 

bör ha en viss varumärkesstrategi och om den är bara att sälja vita enkla saker som 

aldrig förändras då behöver de inte trender. Däremot de flesta företag, för att bli 

långsiktiga, måste hela tiden förnya sig genom trender. En trend kan fortvarande vara 

ett vitt porslin men man kan göra det i ny tappning. Sortimentet behöver förnyas hela 

tiden eftersom om man säljer tråkiga saker behöver kunder inte komma tillbaka. anser 

Abrahamsson. Hon menar att man ändå vill ha lite roligare hemma än så och då 

behövs det säljas mer för att företaget ska finnas kvar. 

 

Enligt Wilde som är marknadschef på Åhléns är trender självklart jätteviktiga och de 

är basen för marknadsföring. Dock är det inte bara sortimentstrender som är viktiga 

inom inredningsmarknaden, enligt henne. Det finns även exempelvis politiska trender 

som kan spela in:  

 

”I höst 2014 anordnades en kampanj på Åhléns hemavdelning ”Låt världen 

flytta in” då Sverigedemokraterna hade fått jättestort positivt respons. Skönt 

att kampanjen var just då eftersom då kopplade man in det.” 

 – Wilde, marknadschef på Åhléns 
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Inom kampanjen ”Låt världen flytta in” visade Åhléns bland annat asiatiska och 

afrikanska influenser där trenddetalj från 2014, ananas, var tydligt presenterade 

(bilaga 10).  

 

4.5.2 TRENDERNAS ROLL UTIFRÅN TRENDEXPERTERS PERSPEKTIV 
 
Nilsson tror att jobba med en trend är ganska nytt i Sverige och företagen behöver 

jobba mer med trender. Han menar att om företag tar en vanlig mugg och säger att det 

är drejad i verkstad då är det inte så intressant för konsumenter. Men om företaget 

istället säger att den mugg har gjort inom en trend ”New Simplicity” då får den något 

värde och kunden blir intresserad. Nilsson pratar att välgjorda produkter kan förfölja 

en trend även genom att paketera den på ett trendigt sätt. Dock anser han att företaget 

inte jobbar tillräckligt mycket med trender. 

 

Nilsson menar att upplevelser blir ännu viktigare för företaget: 

 

”… Om vi tar, låt säga gigatrend urbanisering - människor flyttar till 

storstäder. Varför folk flyttar till storstäder? Eftersom vi vill vara där det 

händer och då pratar vi om Lifestyle och om en trend.  Den upplevelse som vi 

får i storstad är trendrelaterad, att vi jagar upplevelser och trendladdningen.” 

– Nilsson, trendexpert 

 

Han säger att till exempel IKEA använder tydligt trender i sin marknadsföring och 

menar att de företag som lyckas att ta fram ”it” produkter är duktiga att använda 

trender som analysverktyg.  Det är tydligare i modevärlden och inte lika tydlig i 

designvärlden, anser han. Det handlar om att jo snabbrörligare produkt man har desto 

trendintresserade är företaget, enligt Nilsson. 

 
Enligt Ramstedt blomstrar heminredningsmarknaden just nu. Hon anser att vad 

människor möblerar deras bostäder med verkar ha blivit en del av deras 

identitetsskapande. Det finns en situation på bostadsmarknaden som är väldigt 

gynnsam med minusränta och en uppåtgående pristrend som gör att många har råd att 

vara inredningsintresserade och det påverkar både utbudet och konsumtionstakten, 

enligt Ramstedt. Det finns fler tidningar och TV-program om inredning än någonsin 
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och det finns hundratals, för att inte säga tusentals bloggar och instagramkonton som 

sprider och stimulerar intresset för hem och inredning, menar Ramstedt. 

 

Ramstedt anser att företagen är med och styr trenderna och de är i allra högsta grad 

medvetna om detta. Hon tror inte att trender är nyhet för någon. Jo snabbare 

trenderna kommer och går desto mer får företagen sälja tror Ramstedt och menar att 

det är konsumenterna som nu försöker bromsa detta. 

 

Ramstedt anser att ha koll på trender handlar om att ha koll på sin omvärld och det 

kommer aldrig bli oväsentligt i kommunikation, oavsett om det handlar om att ta fram 

produkter som ser ut på ett visst sätt eller att skura sin marknadsplan så att man får 

rätt träffbild baserat på vad som är trendigt just nu. Hon tror att det gäller att hitta en 

rimlighetsnivå på det hela. Hon tillägger att trender kan absolut vara som ett 

marknadsföringsverktyg om man har en trendkänslig målgrupp.  

 

4.5.3 TRENDERNAS ROLL UTIFRÅN HEMINREDNINGSFÖRETAGETS 

PERSPEKTIV 

 

Enligt Grönkvist spelar trender mycket stor roll. Till exempel om det är svart griffel 

som är trend och inte marmor och Åhléns tar istället marmor då kommer Åhléns inte 

sälja någon marmor, menar Grönkvist. Då måste Åhléns se till att de ska ha in svart 

griffel så fort som möjligt. Om jätte många kunder efterfrågar någonting till exempel 

gardinkappor som inte är trendigt och Åhléns vet att det inte skulle sälja jättebra då är 

det ingen idé att beställa gardinkappor trots att kunderna vill ha de, enligt Grönkvist.  

 

Grönkvist säger att trender är alltid i Åhléns åtanke. I Åhléns värld handlar trender att 

få folk köpa saker. Åhléns är stort företag och om de inte skulle säga att den här 

målbilden som gäller ska alla gå och göra sin egen grej. Det är jätteviktigt att jobba 

med trend, och visualisera trender och vad man menar, anser Grönkvist. Dock tror 

Grönkvist att högtider kan påverka mycket konsumtionen och då spelar den ingen roll 

hur bra trend Åhléns egentligen har. Samtidigt kan även väder spela roll hur bra 

trenderna säljs tror Wilde. 
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Abrahamsson berättar att trender är jätteviktiga för att trender visar att det hela tiden 

händer något på Åhléns. Hon menar att konsumenter ska komma in och köpa en ny 

kudde eller få inspiration. Kunder ska även kännas trygga, att de kan få den senaste 

utan att spendera jätte mycket pengar och utan att kanske vara jätteintresserade själva, 

säger Abrahamsson. En konsument kan ändå ha rätt saker och då ska Åhléns vara som 

ett litet garant för att de väljer ut bra saker och då blir kunder tryggare med det. Dock 

har trenderna oftast mycket kortare livstid därför måste Åhléns göra kampanj innan de 

tar slut och att de får plats för nästa trend. 

 

Hon berättar att jo mer Åhléns jobbar med exempelvis kuddar och mattor desto mer 

säljer de för att folk hittar de nya produkter och blir nöjda och köper dessa. Sedan 

rekommenderar de till andra som ser många fina bilder i reklam och känner att Åhléns 

har mycket bättre, snyggare saker, berättar Abrahamsson.  Trender lockar intresse till 

butiken och från de trendigaste produkter köps inte så mycket som volymprodukterna, 

enligt Abrahamsson. Men det handlar om att skapa ett intresse och då behöver 

konsumenter inte köpa just det. Det handlar om att det ändå finns något nytt i 

varuhuset och då går konsument och tittar. Det är ett viktigt jobbuttryck som trender 

gör, anser Abrahamsson: 

 

”… Picknik utomhus är inte så tjusigt just nu men det kan man ha också men 

då måste man hitta rätt trend att visa det på rätt sätt. Då kanske vi har lite 

tjusigare dukning till höstkampanjer och sedan är det inte alla som vill ha den 

blommiga dukningen, men det är ändå många som vet att nu är det hänt något 

på Åhléns och då går jag och kollar.” 

 

Abrahamsson menar att allting som händer kring omvärlden är viktig även för Åhléns. 

Trender handlar om både sortiment och vad man köper in och vad kunderna är 

intresserade av. Viktigt är också att de själva på Åhléns tycker vad som är viktigt och 

vilka produkter de är stolta över att sälja, anser hon. Åhléns är alltid påverkade av 

någonting, men vissa produkter hoppas de verkligen att de skapar trender eller 

förstärker en trend. Abrahamsson anser att Åhléns aldrig blir den som ska ha de mest 

uppdaterade saker eftersom de är mer folkligare så att vem som helst kan köpa vad 

som helst. Men även den trendigaste kan köpa saker hos Åhléns, anser Abrahamsson.  
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Marknadschef, Wilde, menar att trender handlar om vad kunderna vill ha.  Åhléns 

måste förutsäga vad kunder vill ha och ibland har Åhléns fel. 

 

Trendexpert, Nilsson, tror att det är viktigt för Åhléns att veta var kommer den stora 

massan vilja ha och få kunskap om det. Trender kan användas som ett 

marknadsföringsredskap för att höja företagets varumärke och säga att de har koll på 

vad kunder vill ha. Det handlar om på sikt det vill säga vad kunden vill ha om ett år.  
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5. ANALYS  
 
Under nedanstående avsnitt kommer den insamlade empirin att analyseras och tolkas 

utifrån den teoretiska referensramen. 

 

 

5.1   TRENDER INOM INREDNINGSMARKNADEN  

5.1.1 INREDNINGSTRENDERNAS INNEBÖRD 
 

Enligt Lindkvist (2010) har begreppet ”trend” ökat avsevärt på grund av en drastisk 

utveckling av mediekanaler. Han skriver att ordet ”trend” idag har utvidgats ännu mer 

och innefattar olika fenomen. Lindkvist påstående kan styrkas med respondenternas 

svar om vad de anser trender betyder inom inredningsmarknaden. Enligt 

respondenterna finns det tusentals olika trender som används parallellt i olika kanaler 

samtidigt. Det kan handla om form, möbeltyp och material. Även tema och mönster 

kan vara som ett trendelement (Kincade och Gibson 2010). Ljungberg och Edwards 

(2003) skriver att olika färger kan betraktas som en trend inom inredningsbranschen. 

Enligt respondenten kan endast en färg inte nämnas som en trend utan det är snarare 

ett block av färger. Samtidigt finns det trender som lyfter fram inredningstrender på 

kampanjer. Sådana trender är exempelvis trender inom fotografi. Kincade och Gibson 

(2010) tog upp även teman för kampanjer som ett av de trendelementen som är en 

drivkraft för säsongens trend. Enligt respondenterna jobbar inredningsföretaget 

mycket med teman för att lyfta fram trenden och företagets image.  

 

Enligt Ljungberg och Edwards (2003) är trender inte helt förutsägbara. Även Siljerud 

(2011) påstår att trender inte säger exakt hur framtiden kommer att se ut utan minskar 

osäkerheten. Detta anser också Lantz (2013) och menar att trender hjälper reducera 

osäkerheten inom företaget. Enligt en av respondenten är trend ett nytt 

konsumtionsmönster eller en beteendeförändring som påverkar efterfrågan. Även 

Raymond anser att trender är som sociala mönster som konsumenterna anammar 

(Lantz 2013). Utifrån svar från teorin och respondenter kan författaren konstatera att 

det är svårt att förhålla sig till trender i dagens samhälle eftersom trender är väldigt 

snabba och konsumenternas behov ändras väldigt fort (Penn och Kinney 2008).  
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Respondenterna påstår att trender i sig är något människor längtar efter och ett 

fenomen som en bredd massa vill ha och som varar på flera nivåer. Till exempel 

trenden som ”den marina trenden” (bilaga 3) som syns mycket på olika kanaler är 

populär för konsumenterna eftersom denna trend förmedlar längtan efter sommar och 

hav och efter att koppla av.  Dock varar denna trend inte länge utan dalar efter ett tag 

och nya trender kommer att ta plats.  

 

Jo mer människor är medvetna om vad som pågår i omvärlden desto mer längtar de 

efter det svåråtkomliga. Ett exempel är ”den gröna trenden” (bilaga 4) som illustrerar 

längtan efter den rena grönskan som har sitt ursprung från att människor är allt mer 

medvetna om den globala miljöförstörelsen (observation ”Earth Matters”). Genom att 

använda den inredningstrenden inom olika produkter och kampanjer skapar det 

möjlighet att tillfredsställa konsumenternas längtan efter det ideala det vill säga 

längtan efter den gröna, naturliga, oförstörda miljön. Enligt respondenternas svar och 

utifrån trendteorin kan författaren konstatera att inredningstrenden är ett 

konsumtionsmönster som har blivit accepterad av samhället genom att tillfredsställa 

längtan efter något som människor stävar efter under en viss period.  

 

5.1.2 TRENDER SOM KOMPLEXA FÖRETEELSER 

 
Enligt svar från empirin och teorin har trenders innebörd berikats mycket som betyder 

att definition beror väldigt mycket på vilken typ av trend man pratar om. Teoridelen 

redogjorde för giga-, mega-, makro – och mikrotrender som är kategoriserade 

beroende på storlek. Enligt teorin ingår inredningstrender i gruppen mikrotrender. 

Zeitoun (2008) skriver att mikrotrender är varumärkes- och branschspecifika trender 

som är tillfälliga. Enligt Penn och Zalesne (2008) är mikrotrender de som leder till 

stora förändringar hos konsumenter. Enligt respondenternas svar kan 

inredningstrender utnyttjas för att bättre nå målgruppen. Eftersom svenskarna är enligt 

respondenterna väldigt trendmedvetna är det effektivt att använda mikrotrender i 

företagets sortiment och marknadsföring. 

 

Dock inom inredningsmarknaden är det inte enbart inredningstrender som spelar en 

viktig roll för företagets marknadsföring och sortiment. Lantz (2013) menar att 

gränserna mellan mikro- och makrotrender är flytande. Som en av respondent anser 
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att det finns flera parallella trender på mikro- samt makronivå inom 

inredningsbranschen. Det existerar trender som inte enbart handlar om sortimentet 

och om det visuella, men som ändå är viktiga för inredningsmarknaden. Enligt 

respondenterna är ekonomiska och politiska trender väldigt betydelsefulla inom 

inredningsmarknaden. Ett exempel kan dras från politik nämligen hur politiska 

förändringar kan leda till att kampanjer berör konsumenter på ett djupare sätt. 

 

Ett exempel på detta är Åhléns kampanj ”Låt världen flytta in” som kom ut precis när 

Sverigedemokraterna hade fått jättestort positivt respons (bildaga 10). Inom 

kampanjen tydliggjordes budskapet om att välkomna långväga gäster genom 

trendelementen såsom asiatiska och afrikanska mönster och färger, samt med en rad 

trenddetaljer som exempelvis ananas (bilaga 8 och 10). Detta påvisar att 

inredningstrenden kan vara ett samspel med andra större trender som finns i samhället 

och genom det kommentera samtiden.  

 

En respondent sade att trender är som ringar på vattnet. Några ringar är mycket 

tydliga medan de andra har utspridit sig och blivit en del av den stora vattenytan 

såsom hållbarheten och det miljövänliga tänkandet eller politiska och ekonomiska 

trender. Å andra sidan är just den stora vattenytan den som påverkar de olika ringar i 

vattnet. Samtidigt är ringar i enlighet med varandra som gör det svårt att skilja när en 

vattenring blir en del av den allmänna ytan eller tvärtom.  

 

Utifrån svar från teorin och empirin kan författaren konstatera att trender inom 

inredningsmarknaden är komplexa företeelser som kan utvecklas ur existerande 

trender eller vara antingen som ett alternativ eller en tillägg till de befintliga trenderna 

som finns i marknaden. 

 

5.1.3 KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN 
 

Enligt respondenternas svar kan en trend inom inredningen inte nämnas bara på ett 

särskilt sätt eftersom beroende på vilket företag man är skiljer det hur trenden används 

inom företaget och hur de själv tolkar och kallar trenden. Enligt Kincade och Gibson 

(2010) jobbar företagen med olika trendelement för att differentiera sina trender från 

andra företag. Enligt respondenterna kan stora heminredningsföretaget själv skapa 
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trender utifrån trender som finns i samhället, eftersom företaget är stort kan de 

utnyttja sin makt. Till exempel visar Åhléns sina trender genom att prata en story till 

konsumenter utan att säga vad trenden heter. Trendexpert, Nilsson, i sin tur kopplar 

alla trender till fem olika rubriker och presenterar de på så sätt. Det viktigaste är att 

själv tolka de trenderna som finns i omgivning och göra de till sina egna. Eftersom 

om alla företag använder de ursprungliga trender inom inredningen på samma sätt 

som andra då skulle de förlora sin varumärkesidentitet. Det är viktigt att ha ett 

samband mellan trend och varumärket för att konsumenter uppfattar varumärket på 

rätt sätt.  

 

Till exempel kampanj ”En grön Historia” (bilaga 7) gick mycket bra för Åhléns, på 

grund av att de lyckades med sin story att förmedla den känslan och längtan som ”den 

gröna trenden” kommunicerar till konsumenter utan att förlora varumärkesidentitet. 

Denna trend har fått ett stort utrymme i designvälden och visas mycket i vår 2015 i 

många olika kanaler (Woudhuysen 2011). På grund av att Åhléns visade det på 

samma tidpunkt som alla andra, ledde den enkelt till handling hos deras kunder som 

betyder att även om inredningstrender är små och tillfälliga kan de förändra 

människors val. Som Penn och Zalesne (2008) påstår att även om mikrotrender är små 

krafter är de kraftfulla nog att ändra samhället. 

 

”En grön historia” var Åhléns syn på trenden, men många andra kanaler har tolkat den 

på sitt sätt. Man kan se röda tråden som går igenom olika kanaler som visar samma 

trend fast på sitt eget sätt. Till exempel om man tittar ”den marina trenden” kan man 

se att både Elle decoration och Hus & Hem har använt samma nyanser och även en 

exakt samma produkt i sin trendsida, däremot har de visualiserat den på var sitt sätt 

och nämnt det annorlunda, utan att tanke bakom trenden förloras (Bilaga 3 och 4).  

 

Eftersom begreppet trend är komplex kan olika fenomen nämnas med namnet trend 

men egentligen har det antingen inte blivit en riktig trend eller har det redan dalat. 

Dock ordet trend används fortfarande för att beskriva fenomenet. Hållbarheten och 

det miljövänliga tänkandet är ett av de exemplen. Företagen är noga med att använda 

hållbarhetsstrategi i sina verksamheter och betraktar hållbarheten idag mer som en 

hållbarhetspolicy i företagen än en ökande trend i samhället.  
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Utifrån teoridel och svar från respondenterna kan författaren påstå att 

inredningstrender är tillfälliga och gränslösa men innehåller ett antal röda trådar som 

är återkommande på olika kanaler. Hur långa trender är inom heminredningen beror 

mycket på vilken trend man pratar om. En trend kan aldrig vara helt klar eftersom 

trender går in i varandra och från en trend kan den bildas många andra. Trender inom 

heminredningsmarknaden ändras mycket snabbt som gör det svårare att kategorisera 

de efter ett särskilt namn. En heminredningstrend är en blandning av många olika 

trender och beroende på företag samlas de in i olika teman och efter olika namn. 

 

 

5.2   PÅ VILKET SÄTT ARBETAR HEMINREDNINGSFÖRETAGET 

MED INREDNINGSTRENDER? 
 

5.2.1 ARBETET MED EN TRENDS LIVSCYKEL 
 

Det är viktigt för företagen att veta var någonstans en specifik trend i sin livscykel 

befinner sig i. Enligt en respondent jobbar heminredningsföretagen med en trendgrad 

för att bygga upp sortimentet. En trend kan vara på olika sätt och trenders livscykel 

beror mycket på vilken trend det pratas om. Enligt Mackinney- Valentin (2010)  kan 

en modetrend tendera mer än ett decennium utan att betraktas som en megatrend. 

Utifrån svar från respondenten kan även inredningstrender existera tio år, därför är det 

väldigt viktigt att ha koll på i vilken skede en trend är för att välja ut de trender som 

företagets konsumenter mest stävar efter inom en särskild period.  

 

Hur ett företag jobbar med en trendscykel och hur längtan efter trender ändras under 

tiden i samhället kan förklaras med hjälp av teorin om spridning av innovation 

(Raymond 2010). Enligt Zeitoun (2008) är trender innovativa företeelser som finns 

runt omkring människornas vardag. Enligt Solomon (2004) kan innovation vara 

någon produkt som konsumenter uppfattar att vara ny, exempelvis en ny variant på en 

befintlig produkt. Enligt Khurana och Sethi (2007) är trends livscykel en pågående 

process där nya trender sker och slutligen kastas ner.  

 

I figur fem presenteras företagen som jobbar med trender i början och vem som vill nå 

den stora massan i mitten av trendernas livscykel. Enligt respondenternas svar kan 
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författaren konstatera att de stora företag såsom IKEA, Åhléns och H&M som oftast 

säljer snabbrörliga produkter befinner sig i center eftersom det är den period där 

trenden har nått den högsta punkten och fått accepterad av allmänheten. IKEA 

befinner sig lite mer i början av den högsta punkten samtidigt Åhléns är i slutet av 

denna period. Detta kan bero på att Åhléns kunder tillhör gruppen Late Majority det 

vill säga de ingår i allmänheten (Raymond 2010). Vad som kan hända är att Åhléns 

lätt kan missa trendens högsta punkt och kan hamna i slutet av trendcykel. Det finns 

en risk med trender eftersom om man missuppfattar en trend och har inte bra koll på 

vad som händer i omvärlden kan företaget använda ett fel trend för sitt sortiment och 

detta kan leda till att sortimentet säljs inte bra.  

 

Ibland kan företagen även nå Early Majority som Åhléns gjorde med en kampanj ”En 

grön historia” där de exakt träffade den rätta tidpunkten och fick stor mängd av 

positivt respons. Personer som ingår i Early majority är mycket sociala och aktiva på 

nätet enligt Raymond (2010). Därför hamnar inredningstidningar samt bloggare oftast 

i början av Early majority. Det är den delen trenden inte är känd för allmänheten än, 

men det är bloggare och magasin som börjar skriva om vilka trender som kommer bli 

populära och vilka borde man definitivt följa. Trendexpert, Nilsson, i sin tur ingår i 

grupp Early adopters som är integrerad i en social grupp och kan påskynda processen 

vidare till mognadsfasen (Baines, Fill och Page 2011, 311). Nilsson jobbar mycket i 

början av trendcykel och Stora Trenddagen är som en introduktion till årets trender. 

Nästan alla respondenterna nämnde Stora Trenddagen som en av de källorna där man 

kan få inspiration för sina egna trender. Åhléns jobbar även själv i början av 

trendernas livscykel när det gäller sortimentsutveckling men då är de alltid ett till två 

år före sortimentet kommer att lanseras. 

 

Figur 5 – Omarbetning av en figur ”Types of adobters” ur Solomon (2004, 568) 
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5.2.2 TRENDSPANING  
 

Enligt respondenternas svar jobbar företaget inom inredningsbranschen mycket med 

trendspaning. Lundblad (2000) skriver att organisationer ständigt borde avläsa trender 

i omvärlden eftersom trender har betydande påverkansfaktor för organisationernas 

framtid. Även Frankelius (2001) påstår att det är viktigt för företaget att fokusera på 

kortsiktiga och långsiktiga trender för att föreställa en framtid.  

 

Respondenterna följer trender dagligen på olika sätt och att följa trender och ha koll 

på dem är en del av deras arbete. Personer som är inblandade i inredningsbranschen 

ser på samma trender och trendernas särskilda mönster samt samspel mellan de 

eftersom alla åker på samma mässor och ser samma fenomen. De förstår varifrån en 

trend som exempelvis en trendexpert har tagit fram kommer ifrån, eftersom de arbetar 

med trendspaning på olika sätt som hjälper de att uppfatta hur olika fenomen inom 

heminredningen föds och varar.  

 

Enligt Mozota (2003) kan företaget genom att göra observationer av små förändringar 

i omvärlden förutse hur dessa kommer att påverka miljön och målen för 

organisationen. Heminredningsföretagen jobbar mycket med trendresearch instituten 

för att hålla koll på betydelsefulla trender. På det viset slipper företagen att själv spana 

så mycket på trender. Men samtidigt är det viktigt att även själv bilda en uppfattning 

om trender för att lättare förstå konsumenternas behov. Enligt Johansson och 

Svengren Holm (2008) påverkar trender kundernas tolkning om sina egna behov. 

Genom att spana trender och ha ständigt koll på dem ger förutsättningarna till att vara 

medveten om vad konsumenterna vill ha och köpa i framtiden.   

 

Mozota (2003) anser att företaget bör vara medvetet om trender genom att utforska 

relevanta källor och senare syntetisera informationen visuellt. Enligt respondenternas 

svar samlar heminredningsföretagen allt ihop om vad de har sett i resor, föreläsningar 

och från olika trendinstituten till en egen trendbok. För att ständigt spana och samla in 

trender inom heminredningen ger möjlighet att hantera osäkerheten inför framtiden 

(Shaw 2002). Samtidigt är det viktigt att följa trender med noggrannhet för att inte 

missa trender som är betydande för företagens konsumtion och marknadsföring.  
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5.2.3 TRENDER I PRODUKTUTVECKLINGEN 
 
Stora heminredningsföretagen jobbar mycket med trender och använder dem redan i 

början av sin designprocess. Genom att spana på olika trendelement kan kunskap om 

trender kommuniceras vidare till konsumenter i form av produktdesign (Kincade och 

Gibson 2010, 369). Enligt Lily och Nelson (2003) är trender värdefulla för 

produktutvecklingen. Ofek och Wathieu (2010) anser att trender formar en 

uppfattning om vad människor förväntar sig av produkter som förekommer i företag. 

Lantz (2013) menar att trender är som en organiserande princip. Trender existerar 

mellan produktion och konsumtion och ger företagen en tydligare bild av vad de bör 

producera och vad konsumenter bör efterfråga (Lantz 2013). Trender ger ett stort 

utrymme att ta fram ett sortiment som är passande för företagens kunder. 

Användningen av trender i produktsortimentet ger möjlighet att hela tiden förnya sig 

och bli långsiktiga.  

 

Designchef på Åhléns hem arbetar väldigt nära med trender som kommer att bli trend 

i framtiden det vill säga de jobbar alltid ett till två år före. För att arbeta fram en 

trendbok för 2017 måste de börja med en trendanalys redan i 2015. Sortimentet som 

sedan lanseras har sitt ursprung i stor del från Åhléns egen trendbok. 

Trendkomponenter som är viktiga för produktutvecklingen är bland annat färg, 

mönster och material (Kincade och Gibson 2010). Enligt respondenten innehåller en 

trendbok alla dessa element för att lättare ta fram sortimentet. Det är ett ansvarsfullt 

arbete där designers försöker nå fram det som konsumenter mest strävar efter. 

 

Trender används för det mesta på differentierade produkter för att skapa uppfattning 

om att produkten är unik (Melin 1999). Detta leder till att produkter bedöms mer 

värdefulla i konsumenternas ögon. Ett exempel på hur en produkt såldes mycket bra 

på grund av att Åhléns använder trender strategiskt i framtagandet av sitt sortiment är 

en ananaslampa från 2014 (bilaga 8). Produkten var populär hos kunder eftersom 

ananas var då en trenddetalj i sin högsta punkt av sin trendcykel och konsumenter 

kunde hitta den överallt i mönster, i form av prylar eller burkar. Eftersom ananaser 

kunde ses i olika former på olika företag skapade Åhléns lampa uppmärksamhet och 

intresse hos konsumenter. Åhléns visade trenden på sitt sätt och skapade nyfikenhet 

hos konsumenter att köpa produkten.  
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Dock har Åhléns även basvaror där trender är inte relevanta, men som är viktiga för 

att tillfredsställa basbehov hos konsumenter (Melin 1999). Men om företaget 

använder bara vita vanliga basprodukter i sitt sortiment blir konsumenter snabbt trötta 

och söker efter ett annat företag som erbjuder något nytt och intresseväckande. En 

respondent ställde en fråga om vem som egentligen behöver en till kaffemugg i sitt 

hem om man redan har tillräckligt med kaffekoppar hemma. Detta handlar om att 

göra muggen tillräckligt önskvärd för att kunden ändå ska köpa en kaffemugg till. För 

att produkter uppfattas som attraktiva behövs det trender att uppfylla detta. Därför 

används trender mest på snabbrörliga varor som handlar mycket om den 

känslomässiga delen och har kapaciteten att tillfredsställa snabbt ändrade behov hos 

konsumenter. Dessa produkter ger varumärken en attraktionskraft (Melin 1999). 

 

5.2.4 ARBETE MED EN TRENDELEMENT - TEMA 
 

Heminredningsföretagen använder olika trendelement för att utveckla sortiment för 

nästa säsong (Kincade och Gibson 2010). Ett av element som Åhléns jobbar väldigt 

mycket med är teman.  Enligt Kincade och Gibson (2010) är det viktigt att jobba med 

ett tema som återspeglar företagets image och mission och lockar målgruppen i 

bolaget.  

 

Åhléns tar olika trender som passar med Åhléns varumärke och gör de till sina egna 

och till slut skapar en berättelse eller en story utifrån de. Genom att göra en 

reklamkampanj som förmedlar en story och lyfter fram sortiment väcker 

uppmärksamhet. Vad som är viktigt är att alla som jobbar med kampanjteman vet hur 

de ska förmedla trenden till kampanj. Enligt respondenternas svar måste allt göras 

tillsammans för att få samma bild om aktuella teman för trenden.  

 

Enligt Andersson et al. (2012) står kampanjer i fokus för att väcka ständigt kundernas 

intresse. Åhléns använder inte namnet trend i sina kampanjer utan bygger storys. Det 

är deras sätt att ta trender ute i kunden.  Till exempel i ”Allt ljus på balkongen” 

kampanj kan man se många kuddar i rad på stolan (Bilaga 6). Story inom kampanjen 

det vill säga längtan efter värme och sommar lyfter fram produkter inom kampanj 

som i sin tur väcker intresse hos konsumenter att besöka butik. Kampanj ”En grön 
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historia” lyfter fram längtan efter den oförstörda miljön och visar hur samhället ser på 

hållbarheten och det gröna tänkandet.  

 

5.2.5 BUTIKEXPONERING MED TRENDER 
 

Enligt Andersson et al. (2012)  lyfter smart butikexponering fram behovet hos kunder 

och lockar de i butiken.  Åhléns säljer sina produkter endast i butiker och använder 

inspirationsplatser där aktuella kampanjer med nya trender är presenterade (bilaga 6). 

Trender som används på inspirationsplatser i butiken har konsumenter redan blivit 

bekant med hjälp av Åhléns egna annonser och tidningar. Senaste trendsortimentet är 

alltid presenterade även på Åhléns eget hemsida. För att visa kampanjen på olika 

kanaler ger möjlighet för konsumenter att enkelt känna igen kampanjen när de 

besöker butiken.  

 

Viktigt är att miljön i butik är inspirerande och produktsortiment relevant för köparen 

(Andersson et al. 2012; Fürst och Siggelin 2013). I butiken använder Åhléns alla 

nyanser från kampanjen på ett tydligt sätt för att hålla röda tråden igenom alla kanaler. 

Enligt respondenter är Åhléns sortiment riktat mest på allmänheten, men även de 

trendigaste hittar saker hos dem. Trendprodukter köps inte lika ofta som basprodukter, 

men de har funktion att ge inspiration direkt i butiken. Enligt en av respondenten visar 

trender att det hela tiden händer något på Åhléns. Trender lockar konsumenter till 

butiken och visar att det finns något nytt i varuhuset. Trender kan leda till att 

konsumenter till slut ändå köper något från butiken. Lantz (2013) menar att många 

modeföretag driver på trender för att sälja mer. Detta kan även säga om 

heminredningsmarknaden, eftersom enligt respondenter handlar trender inom 

heminredningen att få folk köpa saker. 

 

 

5.3   HUR KAN TRENDER ANVÄNDAS SOM ETT 

MARKNADSFÖRINGSVERKTYG?  
 

Enligt respondenterna kan trender användas som ett marknadsföringsverktyg i alla 

marknadsföringskanaler. Från att göra kampanjer själv till att någon annan tar hand 

om produkter och visar gratis på sin egen blogg. En annan möjlighet är att företaget 
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lånar sina produkter till PR-byråerna eller till tidningar som i sin tur spider 

informationen vidare till konsumenter. Detta sker i stor del på grund av att utveckla 

mer användbara relationer med kunder och andra intressenter (Ballantyne 2004).  

Zeitoun (2008) anser att trender som syns på olika sätt på sociala medier påverkar 

konsumenternas tillvaro och attityd.  Allt hänger ihop och beroende på hur bra 

kampanj är och hur hoppas bra heminredningsföretaget har använt trender i sin 

kampanj kan man mer eller mindre känna igen trender och börja sprida de till andra.  

 

I samhälle där medier har fått en stor betydelse för företagen är kommunikationen 

komplex. Budskapet flödar mellan alla kanaler och nås av många deltagare (Baines et 

al. 2011). Modell om interaktiv kommunikation ger förståelse hur ett meddelande 

såsom en trend kan spridas på olika kanaler där budskapet om trender lämnar ett visst 

tolkningsutrymme till mottagaren. Till exempel sprids inte Åhléns kampanj alltid 

exakt så som det är. Olika medier tar delar av det, sprider det vidare eller till och med 

får inspiration och gör sin egen trendkarta av det. Enligt Ballantyne (2004) lär 

deltagarna från varandra inom en interaktiv kommunikation. Samtidigt utvecklas tillit 

mellan deltagarna om informationen är relevant för båda partner (Ballantyne 2004). 

Enligt respondenterna är det viktigt att samarbeta med olika tidningar som visar 

samma grundtrender. Vad som är bra för heminredningsföretaget är att tidningar har 

möjlighet att ladda ner bilder om aktuella kampanjer eller sortiment från företagets 

hemsida och visa de gratis i sitt magasin.  

 

Även bloggare har stor betydelse för heminredningsföretaget enligt respondenterna 

eftersom när de visar upp något från företagets kampanj eller från deras sortiment 

sprider det snabbt till konsumenterna som följer dessa bloggare. De benämns i 

modellen som Opinion leaders eftersom de är kända inom sina områden och fått 

starkt förtroende hos kunder (Salomon 2004). Samtidigt är också opinion followers 

viktiga för heminredningsföretaget, eftersom de utövar personligt inflytande på grund 

av deras profession eller yrke (Baines et al. 2011). Ett exempel kan vara 

trendexperter. Att använda trendexperter i sina kampanjer är viktig eftersom då förstår 

konsumenter att företagen har koll på trender. Samtidigt sprider även trendexpert 

information om kampanj som han/hon har varit del i genom sina egna kanaler.  

 

Eftersom trender är komplexa kan de vridas på olika sätt och enkelt sprida de via 

kanaler utan att tanke bakom trender förloras. Om trender exponeras annorlunda 
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jämfört med en annan kanal, betyder det inte att trender betraktas som fel utan det 

meddelas på ett annat sätt. Utvecklingen av fler interaktiva medier har lett till att det 

är omöjligt att visa trender enbart på en kanal (figur 3). Men att trender skulle få fötter 

och spridas på så många kanaler som möjligt måste företaget se till att kampanj, 

reklam och exponering förmedlar längtan och känslan av trenden på så sätt att det 

skapar intresse inte bara för konsumenter utan också för andra 

marknadsföringskanaler.   

 

 

5.4  VILKEN ROLL HAR TRENDER FÖR MARKNADSFÖRING 

INOM INREDNINGSMARKNADEN?  
 

Enligt respondenterna spelar trender en stor roll inom företagets marknadsföring. 

Inom heminredningsmarknaden är kunden i fokus och ställer krav på företaget att 

ständigt uppdatera sitt sortiment och locka konsumenter till köp genom att exponera 

produkter på ett inspirerande sätt. Viktigt är att använda differentierat utbud och ladda 

varumärken med emotionella värden för att tillfredsställa kunder (Ivarsson 2005; 

Fürst och Siggelin 2013). Enligt respondenterna borde företagen ha trender för att 

överleva på marknaden. Företagen som inte har formulerat på hur de jobbar med 

trender har sämre förutsättningar, enligt respondenter. Ivarsson (2005) påpekar att 

kundernas selektiva efterfrågan skapar enorm konkurrens mellan företagen. Trender 

ger möjlighet att konkurrera på marknaden och bjuda ut olika varianter av samma 

vara (Ivarsson 2005). Enligt Lilly och Nelson (2003) är trender och deras konsumtion 

viktigt för marknadsföring. Anledningen till att använda trender inom företagets 

marknadsföring är att deras kortsiktiga natur visar att företagen har förmåga att vara 

flexibel (ibid). Enligt respondenterna är trender som en bas för hela 

marknadsföringen. Trender används redan i början av produktutvecklingen för att 

senare fungera som ett marknadsföringsverktyg som lockar konsumenter till köp.  

 

Enligt en av respondent är upplevelser för företaget blivit ännu viktigare. Genom att 

använda emotionella värden och upplevelser inom marknadsföringsstrategi kan 

företaget skapa ett behov hos en kund att köpa företagets produkter (Fürst och 

Siggelin 2013). Trender är en av de marknadskrafter som kan uppfylla denna funktion 
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(Johansson och Svengren Holm 2008). Även Martin Raymond menar att trender är 

som ett behov hos konsumenter (Lantz 2013).  

 

Som nämnt tidigare är trendelement tema en av de viktigaste verktyg för att skapa 

intresse hos kunder. Genom att visualisera en story med hjälp av trender kan den lyfta 

fram en djupare fenomenet om hur samhället ser på saker och ting. Till exempel 

Åhléns kampanj ”Den gröna trenden” har mycket djupare betydelse än att bara visa 

upp och informera om sina produkter. I kampanjen har trendprodukter en funktion att 

fungera som en etikett på ett uttryck om längtan efter den gröna miljön (Lantz 2013). 

Den popularitet som kampanjen ”den gröna trenden” fick ger förståelse om hur 

samhället ser på miljön. Inredningstrender är attraktiva men de skapar även 

upplevelser och värde hos kunder genom att kommentera samtiden.  

 

När en konsument ska utvärdera vilken produkt som ska köpas, finns det olika 

varianter när det gäller produkter inom en särskild trend. Enligt respondenterna är 

efterfrågan av heminredningsprodukter hög samt anser respondenterna att svenskarna 

är väldigt trendmedvetna som gör det enklare att sälja trender in till dem. Trender är 

inte så dystra och det finns många olika varianter att välja mellan. Exempel på det är 

kampanj ”Allt ljus på balkongen” (bilaga 6). Varje kund kan hitta var sin produkt från 

kampanj och kombinera den med sin egen smak. Trender ger mer valmöjligheter för 

kunder inför ett köp som innebär att företagen har större möjligheter att tillfredsställa 

olika målgruppens behov (Ivarsson 2005). 

 

Inför köpet är det viktigt att kunden känner sig trygg. Genom att använda trender 

strategiskt i företaget ger möjlighet att ständigt kommunicera till kunder att de har 

koll på omvärlden och det som kunder köper från företaget är verkligen värd att köpa. 

Även om kunder inte köper de trendigaste saker från butiken är det viktigt att ha 

trendiga produkter i butik eftersom de leder till köp. Det spelar inte så stor roll vad 

exakt konsumenter köper, utan viktigare är att locka konsumenter till butiken och 

denna är en funktion som trenden uppfyller.  

 

Andersson et al. (2012) menar att relationsmarknadsföringen har en viktig del för 

företaget eftersom den skapar nöjda kunder som vill komma tillbaka. Enligt 

respondenten har klubbkommunikation en viktig roll för Åhléns eftersom 

klubbmedlemmar står för majoriteten av all varuförsäljning.  Detta påvisar att kunder 
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är nöjda med utbudet företagen erbjuder. Däremot ställer det krav att ständigt jobba 

med trender för att erbjuda den differentierade utbud som kunder mest stävar efter. 

 

Stora heminredningsföretag kan själv styra vilka trender som de använder för att 

tillfredsställa deras kunder. Trender har inte några särskilda gränser som leder till att 

konsumenter samt andra sociala medier kan tolka trender på det sättet de vill. Trender 

är alltid i heminredningsföretagets åtanke, enligt respondenter. För stort företag är det 

viktigt att jobba fram sina egna trender för att hålla sina kunder nöjda. Enligt 

respondent är det viktigt att jobba ständigt med trenden, visualisera den och förmedla 

vad företagen menar med den.  
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6. SLUTSATS  
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien har kommit fram till. Dessa 

presenteras genom att besvara studiens ställda frågeställningar, för att tydligt visa att 

studiens syfte har blivit uppfyllt.   

 

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll trender har i heminredningsföretagets 

marknadsföring och få en större förståelse för hur trender kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg inom heminredningsmarknad. I det följande ger författaren 

svar på studiens forskningsfrågor.  

 

− På vilket sätt arbetar heminredningsföretaget med heminredningstrender? 

 

Fallstudien påvisade att jobba med trender är komplext och det består av ett antal 

olika processer där flera aktörer är inblandade.  

 

Undersökningen visar att designavdelningen jobbar mycket mer nära med 

inredningstrender än marknadsavdelningen. Designavdelningens uppgift är att skapa 

ett inspirerande sortiment utifrån de trender som de har samlat in genom trendspaning. 

Innan produktutvecklingen jobbar designavdelningen med en trendanalys för att 

minska risken att välja ut fel trender till företagets produktsortiment.  

 

Nästa fas för designavdelningen är att arbeta med ett trendelement, tema, för att få ut 

det mesta från de trendprodukter som ska presenteras senare i en särskild kampanj. 

När teman och sortimentet är bestämt ska marknadsavdelningen lyfta fram dessa 

trender som designavdelningen har arbetat fram. Marknadsavdelningen har koll på 

vilka inredningstrender som finns, men de spanar även andra trender inom andra 

områden för att få fram mest effektivaste marknadsföringsplan. För att kommunicera 

kampanjer tydligt till kunderna används en röd tråd igenom alla företagets kanaler. 

Till slut exponeras trendprodukter som ingår i kampanjen tydligt på 

inspirationsplatser i butik.   
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− Hur kan trender användas som ett marknadsföringsverktyg? 

 

Fallstudien gav en djupare förståelse för hur trender kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg. Trender visualiseras på olika sätt beroende på hur företaget 

själv vill kommunicera sig till konsumenter. Trender lyfts fram i kampanjer för att 

skapa uppmärksamhet, önskan och intresse för kunden. Trendelement som används 

inom heminredningsmarknaden för att tydliggöra marknadskommunikation är tema, 

mönster, färg och material. Integrerad kommunikation ger upphov till att trender i 

kampanjen kan spridas och synliggöras på alla företagets kanaler, men också i andra 

sociala medier.   

 
 
− Vilken roll har trender för marknadsföring inom heminredningsmarknaden?  

 

Genom en fallstudie om heminredningsmarknaden med huvudfokus på Åhléns har 

författaren skapat en djupare förståelse vilken betydelse trender har inom 

inredningsmarkanden. Utifrån undersökningen kan författaren dra slutsats om att 

trender har en stor roll inom heminredningsföretagets marknadsföring och de används 

medvetet även i väljandet av produktsortiment. Trender kan benämnas som ett 

marknadsföringsverktyg men de är mycket mer än bara det. Trender är basen för 

marknadsföringen som lyfter fram företagets kampanjer på ett effektivt sätt och leder 

konsumenter till köp. Trender gör produkter till mer attraktiva, men påvisar även att 

företaget vet vad som pågår i omvärlden och lyfter fram hur människor ser på olika 

fenomen i samhället.  
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7.  KRITIK MOT STUDIEN 
 
 

De primärdata som används i studien kom från kvalitativa djupintervjuer med tre 

representanter på Åhléns och två respondenter som är experter inom studiens område 

samt egna observationer angående ämnet. Val av intervju- och observationsobjekt 

påverkade uppenbarligen de data som presenterades i empirin. Personerna som 

intervjuades på Åhléns anses vara representativa för företagets marknadsföring- och 

designavdelning. Samt gav svar från trendexperter en mer allmän bild om trendernas 

betydelse inom inredningsmarknaden i Sverige. Egna observationer gav en 

bekräftelse till vad intervjupersonerna pratade om. Dock skulle ett större antal 

intervjuobjekt gett en mer fullständigt bild av fenomenet som studerats. Ett större 

antal företag skulle gett en trovärdigare bild av verkligheten. Däremot anses en 

fallstudie med huvudfokus på Åhléns ändå ge en tillräckligt med information för att 

kunna svara på studiens syfte.   
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 
Utifrån de slutsatser som har dragits och baserat på den kunskap som har 

framkommit under studiens gång har nedanstående förslag till vidare studier kunnat 

formuleras. 

 

 

Det finns ett antal forskningsmöjligheter för trender och marknadsföring än de som 

denna studie har behandlat. Intressant skulle vara att studera mindre företagen än 

Åhléns och undersöka hur de jobbar med trender. Det skulle vara intressant att 

undersöka skillnader av användandet av trender mellan mode- och 

heminredningsföretaget. Samtidigt är denna uppsatsens inte berört hur konsumenter 

uppfattar heminredningstrender och vilken betydelse de anser trender har för deras 

konsumtion samt vilken betydelse har trender könsmässigt. Denna uppsats är 

avgränsat till Sverige, men det skulle vara intressant att studera andra 

inredningsföretaget i Europa och hur de använder trender i sitt företag. Det skulle vara 

intressant att se vilka skillnader som finns mellan länderna och varför dessa skillnader 

uppstår när det gäller användandet av trender inom heminredningsföretaget. Ett 

ytterligare exempel på vidare studier är jämförelse mellan företag som säljer 

snabbrörliga produkter respektive företag som säljer långvariga kvalitetsprodukter 

och hur användande av trender skiljer åt dem.    
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BILAGA 1  

 

INTERVJUGUIDE 

Frida Ramstedt och Stefan Nilsson 

Allmänt 

- Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter 

- Vad är målet med ditt arbete?  

 

Marknadsföring & trender inom inredningsmarknaden 

 

1. Hur skulle du definiera en trend?  

2. Vilka trender finns det inom heminredningsmarknaden? 

3. Hur håller du uppdaterade om olika trender inom heminredningsmarknaden? 

4. Hur har heminredningsmarknaden förändrats i Sverige? Hur ser ut efterfrågan 

hos konsumenter inom heminredningsmarknaden? 

5. Hur ser relationen mellan trender och heminredningsföretag ut? Har de blivit 

mer medvetna om trendernas betydelse för deras verksamhet? 

6. Att följa aktuella trender - är det något du tror ger ett värde vid 

marknadsföringen av företag? 

7. Hur populärt det är nuförtiden för företag att samla information om kommande 

trender från olika sociala medier och från trendföreläsningar?  

8. Hur ser ut relationen mellan heminredningsföretag och bloggare? Hur viktigt 

det är för heminredningsföretag att exponera sina produkter på ett trendigt sätt 

genom en känd bloggare? 

9. Kan trender vara ett sätt att kommunicera med kunder? 

10. Kan trender vara som ett marknadsföringsverktyg för inredningsföretag?  

11. Hur ser ut framtiden vad som gäller relation mellan trender och företagets 

marknadsföring enlig dig?



 

BILAGA 2 

 
 
INTERVJUGUIDE – ÅHLÈNS 

 

Allmänt 

- Vad arbetar du med? Beskriv dina arbetsuppgifter 

- Vad är Åhléns mål och vision inom heminredningsmarknaden i Sverige? 

- Hur ofta byter Åhléns heminrednings sortiment? 

- Hur lång tid tar en genomsnittlig kollektion att ta fram? 

- Vilken variabel tittar ni mest på vid framtagning av ett nytt sortiment? 

 

Marknadsföring & trender inom inredningsmarknaden 

1. Hur skulle du definiera en trend? 

2. Vilka trender finns det inom inredningsmarknaden? (makro- och 

mikrotrender?) 

3. Hur långa cykler har trender inom inredningsmarknaden? 

4. Vilka trender är mest betydelsefulla på inredningsmarknaden just nu enligt 

dig?  

5. Att följa aktuella trender - är det något du tror ger ett värde för företagets 

marknadsföring? Hur? 

6. Hur håller Åhléns/ du uppdaterade om olika trender? 

7. Kan trender tillfredsställa era kunders snabbt ändrade önskemål? Varför? 

8. Har Åhléns använt trender för att kommunicera med kunder? På vilket sätt? 

9. Kan trender användas som ett marknadsföringsverktyg och i så fall hur? 

10. Vilka olika kanaler har ni använt för att marknadsföra era produkter och 

varumärken med hjälp av aktuella trender?  

11. Hur används trender i marknadskommunikation i butik respektive 

reklamannonser i olika kanaler? 

12. Vilket sätt tror du är det effektivaste vid användningen av trender i företagets 

marknadsföring? 

13. Vilka trender tror du har varit viktigast för er marknadsföring?  

14. Hur ser ut framtiden vad som gäller relation mellan trender och företag enlig 

dig? 



 

BILAGA 3 

 
Exempel på den Marina trenden 
 

 



 

BILAGA 4 

 

Exempel på den Gröna trenden 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 5 

 
Åhléns City, mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

BILAGA 6 

 
  



 

BILAGA 7 

 
En grön historia, februari 2015 
 
  



 

BILAGA 8 

 
Exempel på heminredningstrend på detaljnivå 
 

 
 



 

BILAGA 9 

 
Exempel på trenden ”New Simplicity”  
 
 
 
 

 
 
 



 

BILAGA 10 

 
Åhléns kampanj 2014 ” Låt världen flytta in” 
 
 
 

 
 
 

 


