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Sammanfattning 

Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig 

inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men 

har minskat kraftigt under senare år. Att istället försöka tilltala oss genom våra egna val av 

livsstil har blivit det nya sättet för företag att bryta igenom den massa av kommersiell 

kommunikation vi stöter på dagligen och som vi ofta försöker stöta ifrån oss.  

Men dessa immateriella, viktlösa värden är idag ofta det som differentierar ett varumärke från 

ett annat i konsumentens ögon. Därför är det i vår tid en fundamental del i varje varumärkes 

uppbyggnad.  

Denna uppsats fokuserar på företags nyttjande av trender i samhället för att vinnlägga sig 

dessa värden och knyta dem till det egna varumärket. Utgångspunkten har varit att söka förstå 

hur företag ser på konstruktionen av dessa trender i en konsumtionsmiljö där gränsen mellan 

producent och konsument blivit allt mer otydlig.  

Uppsatsen följer en kvalitativ modell med en abduktiv forskningsansats där empiri och teori 

hela tiden har utformats och behandlats i ett växelspel.  

Resultatet av undersökning visar på tydliga paralleller till teorier bakom det så kallade 

Corporate branding-arbetet, där företagets kultur, vision och image måste korrelera för att 

företaget på ett lyckat sätt ska skapa ett starkt varumärke av sig själva. Nyckelordet, både 

efter denna uppsats undersökningar och i Corporate branding-processen överlag, är 

autenticitet. Vikten av att som företag i dessa trendnyttjanden visa på ett ärligt engagemang 

som går i linje med företagets interna och externa bild har visat sig fundamental. 

Uppfattningen om var trenden uppkommer och företags kontroll över den har däremot visat 

sig vara olika beroende på respondent, varpå ingen tydlig bild har framkommit.  

Nyckelord: Trender, Corporate branding, Autenticitet, Varumärken, Socialt kapital, Kulturellt 

kapital.  
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1 Inledning 

“…det vi ser som en trend i de flesta fall är symptomen på en trend [...]. Framgångsrika 

företag är framgångsrika på grund av att de kan skilja trender från symptom och vet hur de 

ska använda sig av bägge delarna.” – Alice Uniman (Bryntse, Sternros & Thott, 2003:27).  

Varje dag överöses vi av märken och symboler som på något sätt har med konsumtion att 

göra. Vi stöter på det på väg till jobbet, under arbetstid och på väg hem efter arbetsdagens slut 

(Bengtsson & Östberg, 2011:5). Företagen tävlar om vår uppmärksamhet från att vi vaknar 

till att vi somnar och strävar efter att vara på första plats i varje individs medvetande när ett 

köpbeslut tas (Hamrefors, 2007). Företag försöker på ett kreativt och diskret sätt påverka oss 

vilket har påvisats genom till exempel den ökade användningen av reklam i redaktionellt 

material och medier som ger sken av att vara opartiska (Reijmersdall et al, 2016). Men det är 

långt ifrån ett nytt fenomen. Ta till exempel produktplacering som länge varit en viktig källa 

till kapital för filmskapare (Bengtsson & Östberg, 2011:38).  

Men i takt med att antalet budskap vi möter ökar så ökar även vår medvetenhet som 

konsumenter om att det är påtryckningar vi stöter på (Bengtsson & Östberg, 2011:47). Detta 

leder i sin tur till att vi är mindre mottagliga för reklam och varumärken som talar till oss ur 

ett tydligt kommersiellt syfte och medium (Bengtsson & Östberg, 2011:45).  

Trots detta har varumärken kommit att bli, och fortsätter i allra högsta grad att vara, en 

betydande strategisk resurs för företag (Bengtsson & Östberg, 2011:10-11, 45). Exempelvis 

vid introduktion av nya produkter, ofta inom en för företaget ny produktkategori, blir 

modervarumärket en tillgång för att stärka den nya produktens trovärdighet, exempelvis 

Nestlé med produktvarumärket Nescafé (Argenti & Druckenmiller, 2004). Men hur går dessa 

två riktningar ihop? Vi ser dels en utveckling där varumärket försöker etablera sig i vårt 

medvetande via mer kamouflerade tillvägagångssätt och dels en tendens bland människor i 

allmänhet att stöta bort de kommersiella budskapen. Ligger svaret alltså i hur budskapet 

förmedlas snarare än vad som förmedlas?  

Enligt Belk (1988) ser människor, medvetet eller omedvetet, sina ägodelar som en del av sig 

själva och vilka de anser sig vara. Konsumtion bidrar till vår individuella  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identitetskonstruktion. Men det är inte bara ägodelarnas funktion som bidrar till vårt 

identitetsprojekt då det skulle innebära att det kvittar vilket företag och märke som står 

bakom produkten. Exempelvis skulle då en Peugeot och en Porsche vara substituerbara. 

Ägodelar ger oss ett utökat jag, som Belk (1988) benämner det, och stärker vår identitet ur ett 

symboliskt perspektiv då till exempel en uniform kan säga mycket om en person. Det 

symboliska perspektivet finns genomgående i de olika kulturella vetenskaperna där även 

varumärken analyseras ur dess symboliska funktion, de tenderar att förknippas med känslor 

och agerar som meningsbärande kärl som värderas av samhället (Holt, 2006).  

1.1 Problembakgrund  

Sedan ett par decennier har företags immateriella tillgångar fått en större uppmärksamhet 

riktad mot sig; strategier, innovation och företagskultur är exempel på faktorer inom företaget 

som ger stora möjligheter till konkurrensfördelar (Omar et al, 2009; Abratt & Kleyn, 2012; 

Mann & Ghuman, 2015). Det problematiska i värderingar av sådana tillgångar belyses av 

Alan Greenspan (2002) som menar att ett företag vars finansiella styrka till stor del är 

beroende av immateriella tillgångar, exempelvis goodwill, samtidigt är oerhört bräckligt då 

till exempel ett sämre rykte kan sätta företaget i konkurs (Cravens et al, 2003). Detta brukar 

uttryckas som att vi är på väg in i, eller antagligen redan befinner oss i, en viktlös ekonomi 

(Hamrefors, 2007). Det är när tillgångar är unika och svåra, eller omöjliga, att kopiera som de 

blir källor till konkurrensfördelar (Hunt, 2015). De blir värdefulla när de dessutom kan 

utnyttja möjligheter och/eller försvara mot eventuella hot (Abratt & Kleyn, 2012). Under 

senare år har samma utveckling skett inom varumärkesområdet. Hamrefors (2007) menar att 

drivkraften i att skapa starka varumärken resulterar i en hårdare konkurrens på många 

marknader. Det finns inga garantier för framgång bara för att företaget har den starkaste 

produkten. De funktionella värdena som betonas av kvalitets-associationer har idag 

antagligen kommit att bli mindre viktiga än märkesassociationer baserade på emotionella 

värden (Hamrefors, 2007).  

Företagen har alltså skiftat fokus från att bygga starka varumärken kopplade till enskilda 

produkter till att konstruera ett varumärke som representerar hela företaget – Corporate 

brands (Schultz, 2006; Argenti & Druckenmiller, 2004). Det sägs ge en spill over-effekt i  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positiv mening till övriga produkter i verksamhetens sortiment, men vad som ignoreras är det 

faktum att det ger motsvarande negativ effekt när ett dåligt beteende från företaget 

uppmärksammas. Företagen tvingas i och med detta att vara mer transparenta då de nu blir 

utsatta för en mer omfattande och kontinuerlig granskning från dess intressenter (Hatch & 

Schultz, 2003). Till exempel bidrar journalister ofta till att uppmärksamma när ett företag har 

agerat tvivelaktigt (Bengtsson & Östberg, 2011:39) och det finns organisationer som genom 

ett humoristiskt tillvägagångssätt belyser separationen mellan vad ett varumärke lovar och 

vad företaget faktiskt gör (Holt, 2002). Det är således inte bara företaget som tillskriver sitt 

varumärke mening, även aktörer utanför företagets kontroll bidrar till att knyta associationer, 

negativa såväl som positiva, till varumärket (Bengtsson & Östberg, 2011:36). Arvidsson 

(2006) presenterar liknande tankar fast ur ett kritiskt neo-marxistiskt perspektiv. Han ser 

företagen som utnyttjare av konsumenternas kreativa konsumtion av varumärkena 

(Arvidsson, 2006:68). Konsumentens påstådda medförfattande av varumärkets mening skulle 

således bara vara en illusion (Bengtsson & Östberg, 2011:109).  

Gränsen mellan produktion och konsumtion håller idag på att suddas ut och det är med andra 

ord svårt att se var produktionen slutar och konsumtionen tar vid. Därför har begreppet 

prosumers myntats, alltså en sammanslagning av begreppen producers och consumers 

(Bengtsson & Östberg, 2011:27). Med företagens strävan efter de immateriella värdena att 

ladda sina varumärken med i en värld där producent ofta är lika med konsument kan man 

fråga sig vad källan till de immateriella värdena är. 

Ett exempel på dessa värden kan man tyckas se i företagens ökade nyttjande av trender i 

samhället. Detta kunde ses redan på 1980-talet då klädmärket Tommy Hilfiger såg 

potentialen i den växande hip hop-kulturen i USA. De “placerade” sig därför avsiktligt i ett 

sammanhang de tidigare aldrig varit, nämligen bland fattiga afroamerikanska ungdomar, och 

blev så småningom därför en självklar del av den växande trenden som laddade varumärket 

med positiva egenskaper (Bengtsson & Östberg, 2011:50). Men frågan om vem som skapade 

“det trendiga Tommy Hilfiger” kvarstår. Var det producenterna av varumärket genom 

strategiska val eller konsumenterna genom rationell konsumtion? Att plantera sitt varumärke i 

sammanhang som kan ses som strategiskt smart har historien visat inte alltid vara lätt. Enligt  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den traditionella brand management-ideologin har marknadsförare alltid sett sig själva som 

dem i förarsätet, medan målgrupperna lydigt accepterar vägarna de tar – tankebanor som 

etablerades i efterkrigstidens USA med sin växande, köpstarka medelklass (Bengtsson & 

Östberg, 2011:49). Men att detta inte längre stämmer har tydligt kunnat ses i exempelvis den 

idag kraftigt reducerade produktplaceringsvåg som länge sköljde över oss. Konsumenter 

började till slut genomskåda företagens mål med exponeringen, vilket resulterade i den 

negativa spill over-effekt vi tidigare nämnt (Bengtsson & Östberg, 2011:46). 

Denna risk, kan tyckas, borde finnas även i trendnyttjande då vikten av autenticitet hos 

varumärket idag är viktigare än någonsin (Holt, 2002). Men i den viktlösa ekonomi vi 

befinner oss, där företagen allt mer riktar in sig på dessa immateriella värden att stärka sina 

varumärken med (Hamrefors, 2007) blir trendkänslighet ofta en nyckel till framgång. 

Eftersom företag idag inte i samma utsträckning kan tävla på produktnivå (Hamrefors, 2007), 

kan man ana ett förändring i marknadens spelregler. I fallet med Tommy Hilfiger, där en sub-

kultur banade väg med fördelar bortom vad produkten i sig kunde erbjuda, visade det sig att 

företag antagligen borde beakta dessa värden på ett mer strategiskt plan om de vill spela efter 

dessa nya regler.  

1.2 Frågeställningar 

Hur ser företag som arbetar med kommunikation på trendskapande? 

Hur förhåller sig företag som arbetar med kommunikation till detta i sitt arbete med 

varumärkens värdeskapande? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur trender påverkar varumärkesbyggande.  
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2 Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska perspektiv placeras med rätta inom konsumentkulturteori (CCT). CCT 

är den teori-skola som fokuserar på relationen mellan konsumenter, marknader och 

meningsskapande, där marknader utgör det fenomen som förmedlar relationen mellan dels 

den kultur som efterlevs och de sociala resurser som finns tillgängliga samt olika livsstilar 

och de symboliska och materiella resurser som de bygger på (Arnould & Thompson, 2005). 

CCT belyser det produktiva i konsumtionen, det vill säga hur konsumenter kontinuerligt 

förändrar symboliken i företagets kommunikation med en vilja att anpassa det efter ens 

individuella situation och således stärka sin identitet (Arnould & Thompson, 2005). I 

förlängningen av detta går vi igenom ett par relevanta teorier kring meningsskapande och 

gemenskap för att senare presentera hur man kan se på dessa som en typ av kapital. Då 

uppsatsen behandlar varumärken går det inte att med gott samvete fortsätta utan att ta hänsyn 

till David Aakers (2011) teorier om Brand equity. Med undersökningens företagsperspektiv 

faller det naturligt att relatera detta till Hatch & Schultz (2003) tankar kring Corporate 

branding samt teorier om Corporate reputation. 

2.1 Vad är en trend?  
I sin artikel i Brandweek från 1998 definierar Alice Uniman trender som varken flugor, mode 

eller särskilda inköp. Hon menar att trender snarare är långtgående böjelser i det mänskliga 

psyket. Uniman ställer sig även frågan huruvida det någonsin bevisats att en trend har hjälpt 

företag att bli framgångsrika, utan att riktigt besvara den (Bryntse, Sternros & Thott, 2003).  

Det finns många sätt på vilka man kan kategorisera trender. Man kan se både till geografisk 

spridning, samt styrka och varaktighet över tid – vissa trender är tidsmässigt korta men 

intensiva medan andra ger upphov till varaktiga samhällsförändringar (Bryntse, Sternros & 

Thott, 2003).  

2.2 Meningsskapande  
Då ett varumärke cirkulerar i samhället och interagerar med människor skapas dess mening i 

form av historier som tillskrivs det. Dessa historier ackumuleras över tid och märkets olika 

“författare” tillskriver hela tiden nya historier och reviderar och omvärderar hela tiden de 

gamla (Bengtsson & Östberg, 2011:36). Se de olika “märkesförfattarna” i följande figur.  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Figur 2.2: Märkesförfattare (Bengtsson & Östberg, 2011:37). 

Märkesinnehavaren är den legala ägaren av varumärket och dess historier är de 

varumärkesbyggande aktiviteter ägaren ägnar sig åt. Dessa aktiviteter kan exempelvis utföras 

efter den så kallade marknadsföringsmixens ramverk, det vill säga i uttryck av pris, produkt, 

plats och påverkan (Bengtsson & Östberg, 2011:36).  

Konsumenterna är de som konsumerar varumärket. Deras historier är det som brukar kallas 

word of mouth, det vill säga historier om varumärket som de delar till andra konsumenter 

(Bengtsson & Östberg, 2011:37).  

Andra intressenter kan bestå av exempelvis experter och granskningsinstitut, men också 

konkurrenter. Denna grupp och dess historier står inte sällan i direkt motsättning till vad 

märkesinnehavaren önskar förmedla. Exempelvis försöker en konkurrent ofta misskreditera 

varumärket för att framhäva sitt eget (Bengtsson & Östberg, 2011:40). 

Populärkulturen, det vill säga film, musik, litteratur och så vidare, är en viktig grupp 

författare som förmedlar historier kring varumärkets kulturella mening. Dessa historier kan 

förmedlas via exempelvis nämnandet av varumärket i en sångtext, eller åskådliggörande av 

det i en film (Bengtsson & Östberg, 2011:37).  
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2.3 Gemenskap 

“The individual has never been so free in his or her private and public choices as today, and 

never so alone and cut off from the spirit of community.” – Bernard Cova (1997:299).  

Vår tidsålder sägs präglas av en hög grad av individualism. Som människor vill vi 

differentiera oss från alla andra och visa att just jag finns (Cova, 1997; Holt, 2002). Arvet 

från moderniteten var destruktionen av gemenskapen (Muniz & O’Guinn, 2001). Men trots 

att människor sedan upplysningen har sökt sig allt längre bort från de traditionella 

gemenskaper som en gång dominerade samhällena kan man se en annan typ av gemenskap 

växa fram (Cova, 1997; Bengtsson & Östberg, 2011). Dessa gemenskaper eller förhållanden 

är inte nödvändigtvis konstruerade ur individens strävan efter nyttomaximering, utan kan 

också baseras på emotionella värden av olika grad (Fournier, 1998; Cova & Cova, 2001) och 

det blir därför viktigt att titta på gruppdynamiken inom dessa gemenskaper ur rätt perspektiv, 

där hänsyn bör tas vad gäller emotionella värden (Cova, 1997). Dessa gemenskaper kan ses 

som “Brand communities” vilka belyser de sociala relationer som formas bland individer som 

håller ett och samma varumärke varmt om hjärtat (Muniz & O’Guinn, 2001). De kan också 

behandlas ur det mer omfattande begreppet “subkulturer av konsumtion”, eller 

“konsumtionsstammar”, vilka inte formas kring ett specifikt varumärke utan snarare kring en 

aktivitet, livsstil eller idé. Oavsett vilket begrepp som används så framhävs den sociala 

länken som det viktiga i dessa gemenskaper, om än i olika grad (de Burgh-Woodman & 

Brace-Govan, 2007).  

2.4 Kapital 
Varumärken blir alltså en resurs som människor kan bygga relationer, mening, identitet och 

erfarenheter kring i en tidsålder där vår sociala kontext inte längre tillhandahåller det i samma 

utsträckning. Detta menar Arvidsson (2006) i sin tur blir något som adderas till varumärkets 

immateriella värde, varumärkeskapitalet, och innebär att vi som konsumenter i vissa 

hänseenden kan ses som gratisarbetare. Varumärken ger i och med detta vad Arvidsson 

(2006:94) kallar för ett “ethical surplus” genom att kontinuerligt producera en gemensam 

social sfär som inordnas under varumärket. Dessa tankar går i linje med Colemans (1988) 

definition av socialt kapital som han menar definieras efter sin funktion och produktiva kraft. 
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Det sociala kapitalet får sitt värde av de relationer som skapas mellan olika aktörer, vem du 

känner och vilka du tillhör (Nancarrow & Nancarrow, 2007), men innehar inte nödvändigtvis 

samma betydelse för den ena parten som för den andra. Enligt Bourdieu finns det, förutom 

det sociala kapitalet, även andra former av immateriellt kapital; utbildningskapital 

(kvalifikationer och kompetenser), symboliskt kapital (arbetstitel, prestige och status) och 

kulturellt kapital (kunskap om koderna i den legitima kulturen) (Nancarrow & Nancarrow, 

2007).  

Arvidsson menar att varumärket är ett sorts informationskapital. Likt fabriken under 

Fordismen är varumärket nu det centrala – en konkret manifestation av den abstrakta logik 

bakom den ackumulering av värden som skapar detta kapital (Arvidsson, 2006:124). Ett 

signum som längre fram i tiden kan användas för konsekration och värdehöjande (Bourdieu, 

1993:118). Varumärket innefattar mer än bara logotypen, det är även en symbol för 

verksamhetens lokal, plats och personal (Lindfors, 2005:79). Men beroende på perspektiv 

kan detta kapital förstås på olika sätt. Dels kan det förstås som medel för produktion, dels 

som styrningsform och dels som en form av värde, och det är den abstrakta totalen av det 

Marx kallade “M-C-MM”, “Money-Capital-MoreMoney”-formeln,  som förenar dessa tre 

perspektiv (Arvidsson, 2006:124-125). Enligt Bourdieu reflekteras det symboliska kapital ett 

företag har i dess varumärke, vilket i sin tur reflekterar företagets identitet. Väljer företag att 

minimera sin ekonomiska vinst, möjliggörs en ackumulering av kulturellt kapital, vilket i sin 

tur kan bidra till en framtida ekonomisk vinst för företaget (Bourdieu, 1993:169).  

Ett sätt på vilket företag inordnar denna “produktion av identitet och det sociala” i sitt 

varumärke är genom den ständiga jakten på det alternativa, det autentiska, det 

svårtillgängliga, det som ligger utanför “mainstream” det vill säga det som uppfyller kraven 

för att vara “coolt” (Nancarrow & Nancarrow, 2007). Denna “coolhet” är, i likhet med 

Bourdieus tankar om kulturellt kapital, något som inte alla kan ha. Det är något som tillskrivs 

dig av andra, något som är autentiskt och något som man har utan att anstränga sig 

(Nancarrow & Nancarrow, 2007). Det identifierar sig mest utifrån vad det inte är och så fort 

massan har funnit vad som är ”coolt” för stunden så är det något annat i nästa stund 

(Nancarrow & Nancarrow, 2007). Det är utöver det endast en väldigt liten minoritet som  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faktiskt skapar denna ”coolhet”, innovationernas “avant garde” (Arvidsson, 2006:94; 

Nancarrow & Nancarrow, 2007). Att hantera sitt varumärke blir alltså en fråga om att föra 

samman denna “produktion av det sociala och individers identitet” med “produktionen av 

värde” (Arvidsson, 2006:93).  

2.5 Brand equity / Varumärkeskapital 
“…corporate brand equity exists when constituencies hold strong, favorable, and unique 

associations about the corporate brand in memory.” – Kevin Keller (Argenti & 

Druckenmiller, 2004:368).  

Begreppet Brand equity, eller varumärkeskapital, uppkom under en tid då man började 

spekulera i ett varumärkes verkliga värde som strategisk resurs (Bengtsson & Östberg, 

2011:11). Forskning visar att relationen mellan Brand equity och Customer lifetime value 

(CLV) är stark, att Brand equity har en förutsägbar och viktig påverkan på CLV vilket gör att 

brand management och customer management borde arbeta integrerat inom organisationen 

(Baines & Fill, 2014:483).  

Det finns många teorier om vilka faktorer som utgör varumärkeskapitalet, men gemensamt 

för de flesta är att de berör aspekter som konsumentens kännedom om, lojalitet till, och den 

upplevda kvaliteten av, varumärket (Bengtsson & Östberg, 2011:11). Se figur nedan.  

!  
Figur 2.5: Brand equity (Aaker, 2011:163).  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2.5.1 Brand awareness 

Brand awareness är varumärkets förutsättningar för att bli igenkänt. Det är en strategisk 

styrka i framförallt två avseenden. Det första är det faktum att varumärket förses med en 

känsla av igenkänning. Detta är särskilt viktigt för lågengagemangsprodukter då 

igenkänningen är en starkt påverkande faktor vid köptillfället. “The familiar is comfortable 

and reassuring” (Aaker, 2011:165). För det andra ger igenkänningen konsumenten en signal 

om varumärkets “presence, commitment and substance” och det finns en stark psykologisk 

underton i detta. Konsumenten drar slusatsen att det måste finnas en anledning till att den 

känner igen varumärket (Aaker, 2011:163).  

2.5.2 Brand loyalty 

Brand loyalty är helt enkelt varumärkeslojalitet, det som bygger en stark relation med 

konsumenterna, och företag med en stark lojalitet behåller sin kundkrets. Aaker (2011) 

definierar också detta som “resistance to switching”, det vill säga en ovilja från konsumenten 

att byta en produkt mot en annan. Detta ger enligt Aaker stora strategiska konkurrensfördelar 

som är hållbara över tid (Aaker, 2011:164-165). Lojalitet hos en existerande kundgrupp 

stärker även muren mot konkurrenter, varumärket blir alltså mer konkurrenskraftigt. Denna 

lojalitet stärker slutligen varumärkets image eftersom kundbasen förser varumärket med en 

image av att vara “accepted, successful and enduring” (Aaker, 2011:165). 

Varumärkeslojalitet är alltså en förutsättning om man vill skapa ett strategiskt hållbart 

varumärke. Två sätt att uppnå denna lojalitet är genom att på arbetsplatsen etablera en 

“konsumentkultur” som uppmuntrar varje medarbetare till att göra kunder nöjda, och genom 

direkt kommunikation med kunderna (Aaker, 2011:165).  

2.5.3 Brand associations 
Varumärkesassociation är något som är direkt eller indirekt kopplat till en konsuments intryck 

eller minne av ett varumärke (Aaker, 2011:166). Dessa associationer kan vara avgörande i 

fråga om varumärkets positionering på en marknad. Som tidigare nämnt har de funktionella 

värdena som betonas av kvalitets-associationer idag antagligen blivit mindre viktiga än 

märkesassociationer baserade på emotionella värden (Hamrefors, 2007). Företag arbetar idag 
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därför med varumärkesassociationer i en bredare dimension än tidigare och fokuserar därför 

inte enbart på produkten (Aaker, 2011:167).  

Kundkontakt, som nämns även under avsnittet om varumärkeslojalitet, är en viktig källa även 

till märkesassociationer. Det är av största vikt för företagen att genom relationsbyggande till 

konsumenten differentiera sig mot konkurrenterna och i detta skapa värden utanför produkten 

i sig (Aaker, 2011:167).  

Att placera sitt varumärke inom en särskild produktkategori har visat sig vara ett sätt att både 

positionera och differentiera sig. Vilken produktkategori ett varumärke associeras med kan 

föregås av både taktiska och strategiska val, men för att behålla konsumentens intresse måste 

varumärket hela tiden vara relevant inom produktkategorin (Aaker, 2011:168). Bilmärket 

Lexus exempelvis, som framgångsrikt associeras till en kategori av exklusiva och 

sofistikerade produkter (Baines & Fill, 2014:461).  

Inom teorier om varumärkesassociation behandlas vikten av de oefterhärmliga immateriella 

värdena som finns inom varje organisation. Egenskaper såsom värderingar, kultur och strategi 

är aspekter som även de skapar en tydlig varumärkesassociation. Den ständiga utmaningen 

för många företag är ingalunda att behålla konsumentens intresse. En grundförutsättning är 

därför att varumärket hela tiden är aktuellt och uppdaterat på dagens marknad (Aaker, 

2011:171).  

2.6 Corporate branding 
“...a company engages in corporate branding when it markets the company itself as a 

brand.” (Argenti & Druckenmiller, 2004:368). 

Corporate branding (CB) grundar sig i idén att upphöja varumärkesarbetet från att tidigare 

endast ha varit en marknadsföringsfunktion till att bli en ledningsprincip (Bengtsson & 

Östberg, 2011:45). Processen syftar till att lyfta fram företaget som en egen “gemenskap” 

med särskilda värderingar avskilda från de värderingar som våra traditionella gemenskaper 

tillhandahöll (Arvidsson, 2006:85). Hatch & Schultz (2003) för fram en modell som de anser 

fångar de fundamentala element som förklarar hur lyckat ett CB-arbete blir. Enligt modellen 

är nyckeln till ett lyckat CB-arbete beroende av att företagets vision, kultur och image 

integreras i en nära relation där de olika elementen inte motarbetar varandra (Hatch &  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Schultz, 2003). Upplevs till exempel den uttalade strategiska visionen som autentisk och 

något som personalen kan ställa sig bakom så speglar den således en företagskultur som är 

verklig, och varumärket har en större chans att nå framgång (Hatch & Schultz, 2003). 

Funktionen av ett företags CB-arbete är att det, gentemot konsumenten, kommunicerar 

förväntningar om vad företaget levererar precis som en produkts varumärke lovar något om 

produktens kvalitet (Argenti & Druckenmiller, 2004). Detta påverkas således av de eventuella 

glapp som kan existera mellan ett företags vision, företagskultur och image, då dessa glapp 

hindrar en lyckad implementering av företagets CB-arbete (Hatch & Schultz, 2003). Se figur 

nedan.  

!  

    Figur 2.6: Corporate branding (Hatch & Schultz, 2003:1047). 

Hatch & Schultz (2003) betonar vikten av dessa elements integration för en lyckad CB 

genom att illustrera det arbete som British Airways (BA) gick igenom när de ville 

ompositionera sig som “The worlds favourite airline” på 1980- och 90-talet. Med ett rykte 

om sig där BA sades stå för “Bloody Awful” och starka krafter som påpekade att det var dags 

för förändring gjorde BA nya satsningar för att skifta fokus i företagets vision från att betona 

“favourite” till att framhäva ordet “worlds” istället. Detta beslut togs efter att en 

marknadsundersökning visade att BA’s kundbas till stor del bestod av folk från andra länder 

än Storbritannien (Hatch & Schultz, 2003). En del av denna process kom till uttryck genom 
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att en ny visuell identitet sakta arbetades fram och ett betydande beslut angående det arbetet 

var bland annat att måla om bakpartiet på bolagets flygplan med samtida folkkonst från olika 

världsdelar (Hatch & Schultz, 2003). Dock började problem visa sig i samband med att man 

snart insåg att denna nya visuella identitet av mångfald inte rotade sig särskilt djupt i 

organisationen. Inuti flygplanen florerade fortfarande traditionella brittiska symboler; te- och 

kaffekannor i metall, traditionella uniformer och ett brittiskt tonfall, vilket för många som 

inte själva var från Storbritannien associerade till deras koloniala stormaktstid (Hatch & 

Schultz, 2003). Men också på hemmaplan togs denna nya visuella identitet emot med 

motstridighet från framförallt konservativa kretsar. Krav på att låta “Union Jack” vara kvar 

på vingarna ställdes på företaget. Parallellt med detta, och samtidigt som företaget gjorde 

stora investeringar vad gäller vingarna på flygplanen, så behövde BA skära ned på 

kostnaderna för att kunna konkurrera med amerikanerna, vilket visade sig bli negativt 

mottaget av den personal som drabbades. En strejk genomfördes av personalen för att 

framhäva motsägelsen i att spendera höga summor på CB samtidigt som man drog in på 

personalkostnader (Hatch & Schultz, 2003).  

Vad exemplet illustrerar är att trots de goda förutsättningarna som fanns inom alla element; 

vision, företagskultur och image, så orsakade den svaga integreringen dem emellan stora 

problem för företagets varumärkesarbete (Hatch & Schultz, 2003).  

2.6.1 Identitet 
Identitet handlar om vem eller vilka vi är. Det grundar sig i företagets distinkta egenskaper 

och attribut som finns hos till exempel personal, produkter och tjänster (Argenti & 

Druckenmiller, 2004). Det bör på ett korrekt sätt förmedla organisationens personlighet 

genom en kombination av företagets egna val av visuell och icke-visuell kommunikation som 

hjälper intressenter att differentiera organisationen från konkurrenter (Omar et al, 2009). 

Ursprungligen var Corporate identity (CI) synonymt med den visuella identifikationen, 

exempelvis den logotyp som företaget använde sig av eller hur kontorsbyggnaden såg ut (van 

Riel & Balmer, 1997). Men termen har kommit att omfatta ett bredare koncept genom att 

anspela på det sätt som en organisations identitet visar sig genom beteende, kommunikation 

och symbolism till både externa och interna intressenter och just personalens eller 

medlemmarnas beteende har fångat stor uppmärksamhet inom forskningsområdet. Det  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framställs en bild av att det råder en viss konsensus kring den strategiska betydelse som CI 

har (van Riel & Balmer, 1997).  

En modell som lämpar sig väl för undersökningens syfte är Balmer's affinity audit (BAA) 

vilken ämnar förklara de drivande krafterna som bidrar till att säkerställa organisationens CI. 

Det gäller således att uppenbara de grundläggande och dominerande värderingar som 

existerar inom organisationen genom att undersöka det vardagliga språket, ritualerna och 

ideologierna som florerar. BAA består av fyra processer:  

1) Upprätta företagets mission, vision och strategi.  

2) Uppenbara grundläggande och dominerande värderingar och idéer inom 

organisationen.  

3) Utvärdera dessa gentemot organisationens mission, vision och strategi.  

4) Underhålla och lyfta fram de värderingar och idéer som ligger i linje med företagets 

mission, vision och strategi.  

Denna fyrstegs-process avslöjar organisationens Corporate personality (CP) vilket är ett 

första steg till att förstå dess CI (van Riel & Balmer, 1997).  

2.6.2 Vision 
“What the organization aspires to be in the future” – Collins & Porras (Hatch & Schultz, 

2003:1048).  

Hatch & Schultz (2003) argumenterar för att om ett Corporate brand ska vara framgångsrikt 

måste dess fastslagna värderingar ha en samklang med de “tysta” värderingar som 

organisationens medlemmar har och verkar efter. Annars finns risken att visionen bara blir en 

romantiserad bild av företagets framtid (Hatch & Schultz, 2003).  

2.6.3 Företagskultur 

Organizational culture, eller företagskultur, kopplas till värderingar och de mönster dessa 

visar sig i. Förlängningen av detta är att det uppenbarar normer för beteendet inom en 

organisation (Deshpandé et al, 1993; Barney, 1986). Oavsett om det definieras som de 

implicita koderna kring hur organisationens medlemmar ska kommunicera eller som en tyst  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överenskommelse över hur man ska bete sig så finns det en antydan på ett fenomen som har 

med social kontroll att göra (Guiso et al, 2015).  

Kulturen på en organisation blir således viktig, inte bara för att det är ett sätt att kontrollera 

den sociala miljön på företaget, utan också för att det hjälper medlemmarna att göra 

ställningstaganden i situationer där det kanske inte finns klara och tydliga riktlinjer. Genom 

att upphöja vissa tankar som grundläggande värderingar bidrar det till ett verktyg för 

medlemmarna i just sådana oklara situationer (Guiso et al, 2015).  

Det är värderingar som finns inom en viss företagskultur som ofta framförs som en betydande 

anledning till företagets starka finansiella situation och sägs vara beroende av en ledning som 

underhåller och lyfter fram sådana värderingar (Barney, 1986).  

Barney (1986) för fram tre kriterier som behöver uppfyllas av en företagskultur för att den 

ska vara en källa till att nå en överlägsen finansiell position; 1) den måste vara värdefull 

genom att möjliggöra beteenden som leder till hög försäljning, låga kostnader, höga 

marginaler eller liknande positiva ekonomiska konsekvenser. 2) företagskulturen måste vara 

unik och innehålla karaktärsdrag och attribut som inte återfinns i för stor grad hos andra 

organisationer. 3) den måste även vara omöjlig att imitera till fullo och om ett annat företag 

väl skulle försöka sig på det så måste de vara i en ofördelaktig position även efter 

imitationen.  

Företagskultur kan vara en källa till konkurrensfördelar, men bara när varumärkets värden går 

i linje med denna kultur och dess kärnvärden (Hatch & Schultz, 2003).  

2.6.4 Image 
Image är den uppfattning externa intressenter, vid en given tidpunkt, har av företaget och 

varumärket. Detta sker genom de olika interaktioner intressenter (genom reklam, personal 

etcetera) har med varumärket över tid (Abratt & Kleyn, 2012). Organisationens image 

varierar således beroende på de olika intressenternas uppfattning om företaget och den 

stämmer sällan överens med vad organisationen tror. Detta betyder att ett företag kan ha flera 

”images” (Fill, 2013:364).  
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2.6.5 Corporate reputation 
“There is evidence to support the notion that a favourable corporate reputation gives an 

organization a competitive advantage.” (van Riel & Balmer, 1997:342).  

Något som bör tydliggöras är vad man syftar till med begreppet Corporate reputation (CR). 

Reputation hanteras ur ett dialogiskt perspektiv och syftar till de processer ett företag 

aktiverar sig med för att underhålla relationen mellan företaget och alla dess intressenter 

genom lämpliga medier (Argenti and Druckenmiller, 2004). Trots att alla företag har ett 

varumärke och ett rykte så är de allra starkaste varumärkena och dess tillhörande rykten 

unika i sitt slag och omöjliga att imitera till fullo (Abratt & Kleyn, 2012). Detta innebär dock 

inte att ett företag har ett enda rykte för all framtid, då olika intressenter kan ha ett flertal 

uppfattningar vid olika tillfällen som skiljer sig åt sinsemellan för att vid en viss tidpunkt 

sammanfalla och skapa varumärkets image som vi tidigare nämnde. Dessa olika images som 

finns vid olika tidpunkter, i samspel med företagets identitet, den bild som varumärket 

kommunicerar och hur företagets beteende uppfattats skapar över tid, företagets och 

varumärkets rykte (Argenti & Druckenmiller, 2004).  

CR är något mer än bara dess image och/eller identitet just på grund av denna temporala 

dimension (Abratt & Kleyn, 2012). Se figur nedan.  

!  

Figur 2.6.5: The building blocks of Corporate reputation (Fill, 2013:361). 

I likhet med Corporate branding uppstår det lätt glapp mellan dessa block. Det kan 

exempelvis vara skillnaden i den uppfattning personal har om varumärket (identitet) och 

uppfattningen kunden har (image) (Fill, 2013:367).  

16



3 Metod  

Studien följer en kvalitativ forskningsmetod och närmare bestämt en abduktiv metod. Inom 

abduktion används teorier som källa till inspiration för att upptäcka mönster och genom detta 

skapa en ökad förståelse (Fejes & Thornberg, 2015:27). Arbetssättet belyser att 

resonemangen man kommer fram till i hög grad är tentativa och öppna för revidering om ny 

data uppdagas (ibid). Intervjuerna, vilka är en central del av datan för denna undersökning, 

genomfördes med en explorativ ansats för att behålla ett öppet sinne inför intressanta aspekter 

som eventuellt kunde ha förbisetts. Det går även i linje med det abduktiva arbetssättet som 

mer eller mindre bygger på denna benägenhet att hålla ett öppet sinne (Fejes & Thornberg, 

2015:28). I och med att studien berör ett så mångtydigt och svårdefinierat begrepp som trend, 

har denna metodansats valts för att underlätta utformningen av teoriram för fortsatt analys.  

3.1 Forskningsansats 

Den abduktiva ansatsen bör med rätta skiljas från de tydligt deduktiva och induktiva 

tillvägagångssätten, då den snarare är en kombination av båda delar. En stor skillnad vad 

gäller den abduktiva studien är den roll som det teoretiska ramverket spelar. I studier av 

abduktiv karaktär hanteras teorin i relation till empirin i ett växelspel. Detta för att hålla ett 

öppet sinne inför oförutsägbara data, och således skapa en givande korsning där nya 

kombinationer utvecklas genom en mix av etablerade teoretiska modeller och nya koncept 

härledda från empirin. (Dubois & Gadde, 2002). Se figur nedan.  

!  

      Figur 3.1: Den abduktiva forskningsansatsen.  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3.1.1 Population  
En population består av samtliga enheter utifrån vilka ett urval görs (Bryman & Bell, 

2014:190). I detta fall består populationen av aktörer inom den svenska reklam- och 

kommunikationsbranschen, branscher som idag har kommit att innehålla en mängd andra 

begrepp såsom strategi, design och varumärken. Från att varumärkesbyggande setts som ett 

marginellt fenomen som förpassades till marknads- eller försäljningschefen har detta arbete 

från 1980-talet kommit att utvecklas till ett av företagens viktigaste vapen i konkurrensen om 

konsumenternas uppmärksamhet (Bengtsson & Östberg, 2011:9). Under senare år har detta 

arbete upphöjts ytterligare, från att tidigare endast ha setts som en marknadsföringsfunktion 

till att mer ses som en ledningsprincip (Bengtsson & Östberg, 2011:45). Byråer inom den 

svenska reklam- och kommunikationsbranschen besitter kompetens som ofta inte finns inom 

bolagen och anlitas därför av företag i arbetet med kommunikationen av varumärket. Därmed 

anses denna population besitta lämplig, relevant kompetens för studiens syfte. 

I och med att denna undersökning är starkt betingad av en viss kulturell kontext som i många 

fall inte kan generaliseras utanför sin population så är denna studie medvetet avgränsad till 

den svenska reklambranschen.  

3.1.2 Urval 

Ett urval är den del av populationen som väljs ut som studium (Bryman & Bell, 2014:190). 

Följande studie grundar sig i ett bekvämlighetsurval och mer specifikt ett snöbollsurval, 

vilket innebär att respondenter som finns tillgängliga i författarnas befintliga kontaktnät 

sedan hänvisar författarna vidare till nya respondenter (Bryman & Bell, 2014:204-207). 

Anledningen till denna urvalsprocess var dels på grund av studiens inledande explorativa fas, 

vilket innebar att det inte fanns en tydlig urvalsram, samt en vilja att nå relevanta personer 

med erfarenhet och kompetens nog för att bidra med intressanta synpunkter. Urvalet för 

studien består således av sex personer med en tydlig koppling till kommunikationsarbete. 

Dessa innehar positioner på olika nivå i, och inom olika delar av, processen vad gäller arbetet 

med varumärkesbyggande. Alltifrån produktionsansvarig och varumärkesstrateg till strategisk 

formgivare och trendspanare återfinns bland respondenterna.  
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3.2 Data 

3.2.1 Datainsamling  
Insamlingen av data skedde mellan 28 februari och 4 april 2017. Datan är hämtad direkt från 

för studien relevanta företag och personer via fysiska intervjuer. Kontakt med respondenterna 

togs via e-post varefter mötestid och plats bestämdes. Samtliga intervjuer ägde rum på 

respektive respondents arbetsplats. Endast en av respondenterna (Emma Eriksson) 

efterfrågade intervjufrågorna i förväg, vilket hon också fick.  

Revidering av teori skedde parallellt med datainsamling. Se figur nedan.  

!  

Figur 3.2.1: Arbetsprocess. 

I linje med studiens abduktiva ansats fanns det inte en på förhand vald teori. I takt med att 

datamängden ökade så ökade även kunskapen kring vilka teorier som kunde passa för 

undersökningens analys. Parallellt med datainsamling reviderades det teoretiska ramverket.  

3.2.2 Intervju 
Intervjuer präglas av en ojämlik maktbalans mellan intervjuare och respondent (Fejes & 

Thornberg, 2015:241). Det är alltid intervjuaren som väljer ämnet och styr samtalets riktning 

vilket således medför att en intervju aldrig kan vara helt på respondentens villkor (Fejes & 

Thornberg, 2015:242). Trots detta poängterades det inför varje intervjutillfälle att 

respondenten till fullo ägde tolkningsföreträde. Även om det fanns en underliggande 

förståelse kring intervjusituationen så tydliggjordes försäkran om att det fanns ett samtycke 

gällande deltagande, ljudinspelning, publicering av namn och ett eventuellt användande av 

den intervjuades ord som data för undersökningen. Detta gjordes efter rekommendationer  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kring forskningsetik (Denscombe, 2016:263-264). Varje enskild intervju som genomfördes är 

unik då det i alla intervjuer uppstod situationer där något särskilt intressant fångades upp och 

vidareutvecklades. Men det är också en av den semistrukturerade intervjuns starka sidor att 

möjliggöra denna flexibilitet och öppenhet inför att låta respondenten sväva iväg (Fejes & 

Thornberg, 2015:242). Den semistrukturerade intervjumodellen lämpade sig därmed väl för 

undersökningens syfte då målen med intervjuerna var att fånga respondentens synpunkter, 

uppfattningar, känslor och tankar kring ämnet. Därmed är en viss grad av flexibilitet 

fundamental för att tillåta respondenten att flyta iväg i sitt svar, vilket inte är ett hinder när det 

kommer till semistrukturerade intervjuer då de kan användas utvecklingsmässigt med frågor 

som kan ändras allt eftersom (Denscombe, 2016:266-267).  

Intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats. Innan intervjun redogjordes tydligt 

vad syftet med undersökning var. Efter detta gjordes den tekniska utrustningen i ordning, 

vilket tydligt gav en starkare signal till respondenten att den nu är i en intervjusituation, och 

den inledande frågan ställdes. I litteraturen framhävs att det i början av en intervju finns 

fördelar med att göra respondenten avslappnad genom att ställa en “lätt” fråga (Denscombe, 

2016:277). Till studien användes ett annat angreppssätt där första frågan hölls väldigt öppen 

med syftet att ge respondenten en stimulans i form av att själv sätta gränser för vad den vill 

delge. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om denne hade några kommentarer eller om 

det var något den ansåg missats och återigen om det var okej att publiceras med namn. 

Avslutningsvis tackades respondenten för dess deltagande i studien.  
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3.2.3 Bearbetning av data 
Efter transkribering av intervjuerna plockades relevanta citat från respektive intervju ut och 

grupperades efter ämne och tema. Dessa ämnen och teman strukturerades sedan i en 

ordningsföljd som liknade uppsatsens teorikapitel för att skapa en konsekvent struktur för 

relationen mellan teori och analys. Se figur nedan.  

Figur 3.2.3: Databearbetning. 

Denna process kan liknas med ett pusselbygge mellan teori och empiri. Dessa behandlades i 

ett växelspel tidigare i studiens process, men i denna del av studien handlade det om att föra 

samman tendenser och gemensamma drag hos den insamlade datan med lämplig teori.  

3.2.4 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

Reliabilitet behandlar hur pålitliga och följdriktiga mätningarna på ett begrepp är och 

hanterar frågor som rör sannolikheten att en undersökning skulle leda till samma resultat om 

den gjordes på nytt, eller om mätningen påverkades av tillfälliga faktorer (Bryman & Bell, 

2014:62-63,170). Det är viktigt att ta hänsyn till interbedömarreliabiliteten i undersökningen 

då den görs av två observatörer med subjektiva bedömningar (Bryman & Bell, 2014:171). All  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tolkning av data gjordes med båda observatörer närvarande för att säkerställa en konsensus 

mellan dem.  

Validitet bedömer huruvida resultatet av mätningarna som genererats i undersökningen 

hänger samman med vad de på förhand ämnade mäta. Med andra ord korrelationen mellan 

den teoretiska definitionen och den operationella (Bryman & Bell, 2014:63). 

Begreppsvaliditet bedömer om undersökningen använder och speglar begrepp på ett korrekt 

sätt för vad de anses beteckna (Bryman & Bell, 2014:63).  

Extern validitet bedömer huruvida resultatet i undersökningen går att generalisera till en 

annan kontext än den för undersökningen specifika (Bryman & Bell, 2014:64).  

Ekologisk validitet är relaterat till den externa validiteten men syftar till att bedöma 

om undersökningens resultat speglar människors faktiska vardag med dess sociala och 

kulturella betingelser (Bryman & Bell, 2014:64). I och med undersökningens kvalitativa och 

abduktiva karaktär så blir validitet svårhanterligt. I undersökningens strävan efter transparens 

redogörs därför metodarbetet, konstruktionen av det teoretiska ramverket och analysens 

process extensivt för att underlätta för fortsatt forskning och uppföljning, men även för att 

minimera riskerna för skevheter.  

All tolkning kommer att ske inom subjektivitetens ramverk och på grund av detta kommer de 

citat som analyseras att infogas för att bibehålla en hög grad av transparens samt ge läsaren 

chansen att göra sin egen tolkning.  

3.2.5 Metodkritik 
Undersökningens abduktiva ansats, med intervjuerna som ett verktyg för att nå intressanta 

teman, medför en viss risk att undersökningen inte når fram till en slutsats. För att stärka den 

externa validiteten hade undersökningen möjligtvis dragit nytta av att kompletteras med 

intervjuer med diverse företag som inte faller inom samma bransch. 

I detta arbete blandas svenska och engelska. Detta på grund av att man eventuellt kan tappa 

delar av begrepps innebörd vid översättning (Lindblad, 2010:54-55). Vi valde således att 

behålla vissa begrepp i dess språkliga originalform.  
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4 Resultat 
Nedan följer utdrag ur samtliga bilagor, bestående av citat som anses talande och relevanta 

för studiens frågeställningar. Dessa är uppdelade efter en tematik som är ämnad att följa en 

ordning lik uppsatsens teoretiska ramverk.  

4.1 Definitionen av en trend  
Under datainsamlingen som skedde tidigt i studiens process upptäcktes en problematik kring 

begreppet ”trend”. Det kan innefatta olika betydelser för olika personer och det första hindret 

vi mötte under intervjuerna berörde just vår definition av begreppet. Det blev därför naturligt 

att grunden för undersökningen behövde byggas på en samlad definition av vad en ”trend” 

faktiskt är.  

“Jag tycker att det är när en företeelse dyker upp på flera ställen samtidigt. Det måste på 

något sätt skrivas om det i media för att vara en trend tycker jag [...] Annars är det för litet, 

för subkulturellt på något sätt.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 1).  

“En trend är ju när många människor gör likadant, alltså när någonting sker som många 

människor vill göra [...] men det kan ju vara ett agerande också [...] någonting som finns för 

en tid och sen kanske dör.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 2).  

“Trend är någonting som kommer upp som många tycker om, en trend är ju någonting som 

har många followers. [...] däremot tror jag konsumtionsvaror – kläder, smycken, accessoarer 

– allting som har med livsstil att göra – mat – det utgår ifrån samhället väldigt mycket så det 

blir ju egentligen politiskt också.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 1).  

“Det är ett fenomen som kortsiktigt eller långsiktigt påverkar beteenden hos 

människor.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 1).  

“Jag tror att vi alla [...] undermedvetet är drabbade av trender på olika sätt. Även om man 

säger att man inte håller på med det så ligger det i luften på något sätt.” (Henrik Nygren, 

bilaga 5, fråga 1).  

Det blev för oss tydligt att begreppet innehåller ett omfång som är svårt att fånga i ett par 

meningar. Det var enligt respondenterna ett fenomen bestående av flera dimensioner och 

något som påverkar oss både på djupet såväl som på ytan.  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“Men det är väl ett slags beteende, tror jag. Hos människan. Det handlar ibland om att söka 

sig till beteendet, att vara en del av. Det är ju lätt också att köpa en trend i form av att man 

kan klä på sig en fysisk kostym med en trend, oavsett om det gäller ens arbete, hem eller 

livsstil eller vad fan som helst. Och då är man ju långt ifrån det som profeterna pratar om – 

att man ska vara sig själv. Det kanske är ett svar på frågan, att trend är ju inte alltid att vara 

sig själv. Det är nog väldigt sällan det är att vara sig själv, det är nog att vara det alla andra 

är, följa det några bestämmer.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 1).  

4.2 Trendskapande    

Till följd av svaret på vad en trend är, kom frågan om var trenden skapas. Till skillnad från 

definitionen av ”trend” fanns här en större splittring i svaren mellan respondenterna. Vissa 

ansåg att det finns en avsändare:  

“...ni tänker att konsumenterna skapar trenderna men jag tror [...] ju tyvärr inte att det är så, 

jag tror att det är något mörkt, stort, kraftfullt som skapar de här trenderna.” (Karolina 

Smedberg, bilaga 1, fråga 3).  

“Jag skulle säga konsumenter av den, absolut. Jag tror att idag är det väldigt svårt att sticka 

ut till att börja med, att skapa något, fast jag vet inte. Det är som mera små grupper. […] 

Förr var det ju så där, jag förstår frågan, det uppstod en trend och man gick och plåtade i 

Milan och så var det reportage från Streetstyle och sånt där men jag vet inte om det är så nu 

med Instagram. Nu har ju varenda en sin lilla Streetstyle, det finns så många, är det inte där 

du kollar istället för på gatan?” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 5).  

Andra såg det som en process innehållande många olika dimensioner och inte sällan något 

som påverkar alla delar av samhället. Gemensamt för alla intervjuer var att problematiken 

med det breda omfång som begreppet ”trend” för med sig även visade sig i frågan om var 

trenden skapas. 

“Det är så många parametrar, och ofta så händer det samtidigt tror jag. Allting händer 

liksom samtidigt, idag är det ju så att vi sitter här och ser vad som dom gör i LA, vi är 

uppkopplade överallt – vi ser vad som händer överallt – hela tiden. Det var en annan sak för  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tjugo år sedan, då var det att en trend började där och sen så kom den dit om ett år. Nu är det 

att allting händer ju samtidigt eftersom att vi har insyn i allting. Så det är nog så att 

livsstilstrender är parallella med varandra skulle jag säga. [...] Förr i tiden så kanske det var 

[...] artister som skapade trender. [...] Idag är det den som är störst på Instagram och sociala 

medier...” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 3).  

“...jag tror ju att det är väldigt, väldigt sällan som ett varumärke skapar en trend. Jag är 

nästan övertygad om att det snarare är liksom människor, politiska, ekonomiska, kulturella 

strömningar och subkulturer av olika slag. Det är dom sakerna som sen plockas upp av ett 

varumärke eller ett företag och växer till en större trend. Och samtidigt som den blir det så 

dör den ju [...] ...en trend är ju nästan alltid en motreaktion på någonting som har varit. Det 

enda man vet är att om det är någonting som är väldigt trendigt så kommer det någonting 

som är precis tvärtom ganska snart efter.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 2).  

“...en del vill vara trendledande och vara steget före, vara först, andra hoppar ju på trender 

som andra hittar på och båda kan ju vara lika framgångsrika.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, 

fråga 9).  

4.3 Identitet  

Något som tydligt visade sig under intervjuerna var den koppling som finns mellan begreppet 

”trend” och begreppet ”mode”, i synnerhet mode inom kläder. Även om alla respondenter 

berörde trender som mer än det ytliga så blev det för dem enkelt att förhålla sig till 

framförallt kläder i intervjufrågorna. Det kan bero på att det är lätt att identifiera en trend 

genom att se till något ytligt som just kläder och andra utseendeattribut.    

“Bloggare är ju någon man vill identifiera sig med så då är det ju klart att man vill ha det 

som den har, så om den står för det så är väl det toppen [...] sen kommer man vattna ur det. 

Alla börjar se igenom och blir cyniska igen på att så här – vadå du har ju betalt för det där, 

varför ska jag ha det liksom?” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 9).  

“Det fanns inte lika stor acceptans heller, nu tycker jag det är större acceptans kring alla 

typer av trender. “Det är okej, du är den sorten och sen är du…”. [...] Och det är samma 

med kläder, nu accepterar vi ju så mycket mer, allt, det är ju helt okej. Var du kommer ifrån 

är inte första frågan och det är samma med kläder…” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 6).  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De diskussioner som fördes under detta tema kretsade ofta kring kläder och utseende för att 

illustrera hur trender kan komma att användas som verktyg för ett personligt uttryck. Det blev 

således en diskussion om människans identitetsprojekt, exempelvis dennes känsla av 

tillhörighet.  

“Jag tror att många vill vara som alla andra, det är deras mål. Men du tror inte att du är som 

alla andra. Det är en jättestor skillnad faktiskt. För att det kan va små medel, du kanske vill 

differentiera dig lite bara och då tycker du att du är annorlunda.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, 

fråga 7).  

“Ja, absolut. Det är ju jobbigt att vara annorlunda och sticka ut också. Dels ska ju folk ta 

ställning till det och så ska du försvara det [...] Det är därför jag tror att många väljer att 

vara ganska generiska – se ut som alla andra. Man vill koncentrera sig på det man gör och 

inte så mycket på kanske hur man ser ut om man inte jobbar med det, om man inte är skådis 

eller bloggare eller influencer… Eller till exempel om du kanske vill visa att - jag jobbar med 

finans - då vill du att folk snabbt ska fatta det [...] Men då är man ju så här “i min grupp”  – 

det här är jag – det här är min grupp. [...] Det är skönt att ha sin grupptillhörighet.” (Elsa 

Lokrantz, bilaga 2, fråga 8).  

“...du visar din tillhörighet med det sättet du lever på och hur du ser ut istället väldigt 

mycket.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 8).  

“...samhället är mer individualistiskt idag.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 8).  

“…det handlar ju om att bygga, eller skapa ett värde av att finnas med i en människas liv. 

Vilken produktkategori du än kikar på så finns det ju åtminstone fem runt hörnet, som har 

samma kvalitet och samma pris. Och då handlar det om att ta en viktigare del i människors 

liv än vad bara produkten kan göra. Och det kan man ju då göra genom att haka på trender 

som är relevanta för målgruppen.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 8). 

“Jag tror man kan göra det på kort sikt, men inte i längden. [...] för att det kommer ju alltid 

en ny trend, då måste du byta varje gång och blir väldigt otydlig som varumärke så [...] jag 

tror att det är svårt. Sen tycker jag att det är en annan sak om det är ett företag som har som 

idé att vara ständigt aktuell och kommentera sin samtid...” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 

5).  
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4.4 Avant Garde  

Men oavsett vem som skapar trenden kvarstår det faktum att någon eller några är först med 

att sätta den i rullning. Alla respondenter lyfte fram vikten av att vara, om inte först, så bland 

de första att lyfta upp en viss fråga, värdering eller idé.  

“Det handlar väl alltid om pengar, men också att ligga i framkant. Det tror jag nog många 

företag, de vi ser på stortavlor och så, vill visa - att ”vi ligger steget före och vi gör detta 

statement”” (Emma Sandler, bilaga 3, fråga 7).  

“...dom som snappar upp saker först dom hittar ju alltid nya saker och det är ju alltid lite så 

det måste få vara och det är ju det man tycker om också…” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 

2).  

“Det är klart att det är så, att det kan vara personer som sätter igång någonting 

viktigt.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 3).  

Det blir en kamp mellan kommunikationens slagkraft och företagets kärnvärden. 

4.5 Värden  
För att få en koppling mellan det kulturellt präglade begreppet ”trend” och varumärken blev 

det för studien naturligt att fråga respondenterna om det finns vissa värden som är lämpliga 

för företag att koppla sitt varumärke till. Här fanns en viss ambivalens hos respondenterna. 

Enligt de flesta av respondenterna finns bättre och sämre trender. 

“Så självklart nu då blir ju liksom dom här goda värdena bra trender när man gör en bra sak 

för någon annan. Eller till exempel miljö, alltså – lämna tillbaka ditt gamla, få något nytt [...] 

men det är [...] samma sak här, det är ju för självuppfyllelse som man gör det – nu har jag 

gjort något bra då är jag värd det här nya – men det måste ju vara en bra trend i alla 

fall.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 6).  

“Jag var på någon releasefest häromveckan, för Gina Tricot, för jag känner hon som jobbar 

på PR där. Då hade de releasefest för hållbara jeans som kan återanvändas och så. Det är 

väl en svinbra trend? Att företag börjar köra den grejen”. (Emma Sandler, bilaga 3, fråga 8).  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“Att det skulle vara en stark trend nu att till exempel företag ska ta samhällsansvar, det har vi 

kunnat förutse vartefter staten fått försvagad ekonomi och inflytande över människor och 

religionen i vår del av världen påverkar oss inte, och föräldrarnas inflytande minskar kanske 

också och så vidare. Då finns det en öppning för företag, som konsumenter också förväntar 

sig, att göra fler insatser som bygger samhället på ett bra sätt.” (Arvid Axland, bilaga 4, 

fråga 2).  

Men det går inte nödvändigtvis att nyttja trender som företaget själv vill. Det är flera faktorer 

som måste stämma överens.  

“”behandla din nästa såsom dig själv” och ”pay it forward”-tankarna om att om jag gör en 

god handling så kommer det att sprida sig och komma tillbaka. Det kan man ju, om man vill, 

kalla för en trend – åtminstone sett ur ett företags perspektiv. [...] att vara autentisk är ju en 

trend som vi har sett mycket av på senare år, att företag verkligen jobbar och inte bara säger 

saker utan lever efter det.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 7).  

“...om man nu kan tänka så, vad är bättre för, inte bara vårt varumärke och vårt bankkonto, 

utan för vår produkt på längre sikt? Kan vi bygga något mer hållbart, kan vi göra någonting 

som har större värde? I stort och smått.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 4).  

“...en trend är ju också modern, det är väldigt få företag som inte vill vara moderna… det är 

min erfarenhet. Nästan alla våra kunder, oavsett vad de säljer eller kommunicerar, vill alltid 

vara moderna. Jag tror att det är väldigt mänskligt [...], väldigt naturlig grej att man vill bli 

förknippad med sådana värden. Ingen vill vara förändringsobenägen, trög, traditionell eller 

liksom ospännande, förväntad…” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 6).  

Här såg respondenterna en positiv utveckling där värden grundade i samhällsansvar fortsätter 

att väga allt tyngre. Att företag har tagit en större plats i individens liv innebär inte bara en 

inskränkning på den privata sfären utan kan även ses ur ett positivt perspektiv. 
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“...affärerna måste gå ihop men jag tror att… att det inte finns en motsättning mellan dom två 

sakerna är ju någonting som de allra flesta tycker är väldigt kul och nu är det ju [...] snarare 

en förutsättning att du står för någonting än att du inte gör det. [...] De flesta vill ju liksom 

jobba på ett företag som har bra värderingar, som står för någonting bra.” (Emma Eriksson, 

bilaga 6, fråga 10).  

“Ja och att det snarare pratas väldigt mycket om hållbarhet och bestående värden och 

humanism, den typen av begrepp är mycket mer attraktivt. Medans trender är någonting som 

egentligen är fejk på något sätt.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 1).  

“...att vilja göra samhällsnytta, det var inte lika viktigt för företag för 10 år sen utan jag 

tycker ändå att det är någonting som man har sett mer… det har gått mer åt det hållet, dom 

senaste 6-7 åren kanske.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 9).  

4.6 Corporate branding  

Den punkt som respondenterna gemensamt tryckte hårdast på var att det företaget 

kommunicerar måste vara väl förankrat i kärnan av organisationen. Även om det enligt 

respondenterna finns bra trender med värden viktiga att koppla sitt varumärke till, så måste 

denna koppling finnas djupt rotad i organisationen. Ett äkta uppsåt och en självmedvetenhet 

om vilken marknad företaget spelar på var enligt respondenterna fundamentalt.  

“...därför tycker jag att det är en enorm möjlighet att inte låta marknadsföringsarbetet stanna 

på marknadsavdelningen, utan att det ska genomsyra alla som representerar ett 

företag.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 10).  

“...jag tror ofta man glömmer det här med marknader och var man är. Man tror att man är i 

centrum, liksom. Men det är ju faktiskt inte så.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 5).  

“Alltså jag tror att duktiga företag dom tänker inte ens på det sättet utan dom hittar ju 

någonting som de står för och sen så kanske det råkar sammanfalla med en trend och då 

utnyttjar man det såklart. Jag tror inte att det funkar att som företag bara hoppa på en trend, 

dagens konsumenter är ganska medvetna och ser igenom det. Då känns inte det som ett 

sympatiskt företag med bra värderingar utan då märker man att det här är någonting som 

dom hakar på nu bara för att dom vill sälja mer eller bli mer omtyckta. Det kanske kan gå på 

kort sikt men på lång sikt så måste du ju stå för någonting oavsett om det råkar vara det som  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gäller just nu eller inte. Och jag tror att det är olika från företag till företag, vissa behöver 

inte tänka på det där för att dom har ordning på sina värderingar och vet vad dom ska göra 

medans andra är ängsligare och kanske lite mera… det kanske inte finns någon bra ledning 

eller någon som håller i visionen eller… så det där är nog väldigt olika från företag till 

företag. Om man jobbar som jag gör med kommunikation, [...] eller framför allt 

kommunikationsstrategi, [...] försöker man ju alltid hitta kärnan i vad företaget vill och man 

måste ju ha ett äkta uppsåt, det måste finnas någon slags ärlighet i det man kommunicerar 

och jag tror att det är farligt att bara hoppa på saker som gäller för tillfället. Om man ska 

göra det då måste det också gå i linje med det som man själv tror på. Så det handlar väl om 

att luska ut det där och att dom enas också, det kan ju vara lite olika hos olika personer på 

företaget, vad dom vill och vad dom tycker att dom ska stå för.” (Emma Eriksson, bilaga 6, 

fråga 3).  

“Jag tror absolut att det går, men det handlar ju om, jag kommer tillbaka till det hela tiden, 

men det måste ju vara någonting som hela företaget står bakom. Det kan inte bara vara 

någonting man gör i kommunikation utan det måste finnas en rörelse inom företaget som 

tycker att det här är rätt sak att kommunicera.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 8).  

Görs det rätt finns det en chans att företaget faktiskt kan få något tillbaka i form av 

exempelvis en stärkt företagsanda.   

“...man vill ju vara stolt över sin arbetsplats och över det man gör och känna att man på 

något sätt bidrar till någonting som gör att saker och ting blir bättre. [...] det finns ju en 

sådan trend…” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 10).  

4.7 Samtida tempo   

Det, enligt respondenterna, ökade samhällsansvar som företagen tar var enligt de flesta starkt 

påverkat av hur vår samtid ser ut. Det fanns en samlad uppfattning om att allting idag går 

fortare och utbudet blir allt större. 

“... det går väldigt fort nu, allting. Jag har ju så här presentation från tre månader sedan, jag 

måste göra om allting.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 12).  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“Återigen, när man backar tillbaka bandet i alla aspekter oavsett om du pratar ekonomi, 

miljöpolitik eller vad fan det är, så kan jag tycka att allt har blivit väldigt mycket ”mer”. Om 

man nu pratar marknadsföring och kommersiellt tänkande, så är det ju större utbud av allt 

nu.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 8).  

Globaliseringen bidrar inte minst till en kraftig förändring, både i hur olika kulturer 

samspelar samt i den maktbalans mellan stora och små aktörer på marknaden.  

“Förr åkte man ju till ställen för att se trender. Jag vet inte riktigt om det är så längre. [...] 

alltså dom här stora företagen har ju köpt upp sig överallt i världen så att de har ju tagit död 

på allting som… de lägger ju en matta på uppstickare också.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 

12).  

“...det spännande är ju att små varumärken kan stå upp mot stora varumärken, [...] så att 

trenden, om någon tycker någonting är coolt som är väldigt litet så är ju, återigen den fina 

webben, det kan bara sprida det och det är ju livsfarligt för de stora.” (Karolina Smedberg, 

bilaga 1, fråga 10).  

Företagen tar ett större samhällsansvar och en större plats i individens liv, men individen har 

själv tillgång till en starkare handlingskraft när kommunikationen inte stämmer överens med 

handlandet.  

“Ja, jag tror att sociala medier till exempel har förändrat ganska mycket för att konsumenten 

har fått mera makt och man kan göra sin röst hörd på ett enklare sätt som konsument och det 

är lättare att sätta dit företag som inte är schyssta.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 10). 

“Det tycker jag, om inte annat så tycker jag också att företagen borde bli bättre igen på att 

göra sina strategiska val för det känns som att allting går väldigt fort idag men, ja. Utifrån 

min position så hade jag önskat att de hade gjort ännu mer. Att de var mer strategiska, om vi 

kommer in på sådana detaljer så önskar jag liksom att det kanske gick tillbaka lite till förr i 

världen när [...] man hade koll på sitt varumärke, man “levde sitt varumärke” lite. Man 

kände att man har stenkoll på vad man gör och vad det står för och vad vi ska kommunicera” 

(Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 7).  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“...för det kan och får inte bara i slutändan leda till att vi gör mer. Utan att vi någonstans har 

en nytta av det. [...] då är de här frågorna skitviktiga för jag tror att man på något sätt måste 

bromsa den här karusellen. Det kan man kanske inte men man måste ändå bromsa den till att 

det blir fokus på rätt grejer.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 8).  

4.8 Autenticitet  
Allt detta medför att det inte bara är det som kommuniceras som måste vara väl förankrat i 

företaget, utan att det även måste finnas en känsla av äkthet. Hos vissa av respondenterna 

fanns dock en viss skepsis inför företags framgångar med detta:  
“...man önskar att det inte var en trend. Men det är lite av en trend också, känns det som. Att 

det blir vågor av att – nu passar det bra för oss att vara medvetna därför är vi det, men skulle 

de inte behöva det, skulle de komma undan med det, så skulle dom skattesmita eller 

natursmita.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 5).  

“Det beror på vad man pratar om. Jag menar, går du till min äldsta dotter som är tretton så 

skiter hon i allt det där. Hon vet ju inte vad skillnaden mellan silver och nysilver är. Hon 

tycker allting är silver. Plast är också silver för henne. Så det där är ju nonsens för vissa 

grupper. Och på Ullared kan de inte stava till det ordet en gång. Så det är vissa marknader, 

tror jag. Då är det jätteviktigt. Och vissa produkter, då är det jätteviktigt.” (Henrik Nygren, 

bilaga 5, fråga 5).  

“Vissa gånger de här tillfällena uppstår och man försöker haka på då kan det bli jäkligt 

skruvat alltså. Då tror jag det kan bli en uppförsbacke att ta sig tillbaka, om man gör en 

riktigt klavertramp. Och då är det ju smarta människor [...] som håller på med reklam vilket 

jag ju inte riktigt gör, de kan göra det här på rätt sätt. De kan ju väga det som är lite tokigt, 

rent kommunikativt, så det funkar. Utan att man skyler över det som är sanningen. Men 

ibland tror jag att man, just på byråsidan, har ett helvete med att jobba med sin trovärdighet 

och sin etik och moral. För det är skitprodukter som man klär i någon slags form…” (Henrik 

Nygren, bilaga 5, fråga 6).  

Men riskerna med ett olämpligt trendnyttjande lyftes fram av andra:  
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“Om man hakar på en trend för att fånga snabba ”likes” och det inte har något att göra med 

vad företaget står för så finns det stora risker. [...] en grej vi pratar varmt om är att vara 

autentisk. Att det man gör och säger och står för har en samklang. Så det har ju att göra med 

att trender som ”klingar väl” med vår övertygelse kan vi haka på.” (Arvid Axland, bilaga 4, 

fråga 6).  

Kopplingen mellan vilka värderingar som kommuniceras från företaget och dess handlande i 

praktiken var för många av respondenterna den absolut viktigaste delen i arbetet med 

Corporate branding. Relevans, autenticitet och äkthet var några av de ledord som lyftes fram.   

“[...] så det handlar ju om trovärdighet. Så det är därför vi tar fram den här 

upplevelseplattformen så att man känner sig trygg i vad det är vi står för och vilken 

upplevelse det är vi vill leverera. Bra, då passar den här trenden som handen i handsken 

medan den här kanske är kul, men vad tillför den för oss och våra kunder just nu?” (Arvid 

Axland, bilaga 4, fråga 6).  

“[...] idag så måste det vara relevant för konsumenten [...] jag tror att åtminstone stora 

varumärken måste vara i trenderna för att vara relevant.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 3).  

“Jag hade en uppdragsgivare en gång som ofta pratade om relevans och det jag ibland kan 

känna täcker nästan allt, så att säga, när det gäller det här. Man har liksom ”prickat i” 

relevans så känns det bra. För relevans, då måste det vara på något vis, något hållbarhet. 

Eller någon ”rätthet” i kommunikationen.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 9).  

“Såklart är man ju väldigt medveten om vad som händer i samhället och vilka strömningar 

som pågår just nu [...] Men det är inte alls så att jag tänker att så här - nu är det lite trendigt 

att vara miljömedveten, nu tycker jag att ni också ska vara det - utan det är ju snarare att vi 

bollar upp vissa frågor [...] och sen så märker man vart det finns en energi hos kunden [...] 

och gemensamt är väl att alla företag vill stå för något bra, dom vill tillföra någonting. Men 

då måste dom hitta det som känns naturligt för dom så att man tar på sig någon slags… 

lagom stor hatt, så att det blir trovärdigt. [...] Det är väl det jag tycker, att det alltid måste 

komma inifrån och det finns alltid någonting, det handlar bara om att hitta det. [...] Det går 

inte att klistra på någonting. Eller det blir inte bra, man kan absolut göra det men jag tror att 

det funkar dåligt.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 4).  
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4.9 Strategisk kontroll  

Kvar blir frågan om hur stor kontroll företaget egentligen har? I och med att trender enligt 

respondenterna är svåra att definiera till fullo, är problematiska vad gäller vem som skapar 

dem och tillhandahåller verktyg för både individer och företag vad gäller identitetsprojektet, 

så medför det en mångfald i sätten de kan nyttjas på.  

“De stora modeföretagen tjänar ju mycket på… vad jag har förstått… parfym och 

accessoarer, det är där de stora pengarna ligger har jag förstått – tror att det är så – medans 

kläderna som är så fantastiskt dyra är det så få som köper idag. [...] Men till exempel ett 

sådant varumärke som Tiffanys som säljer smycken, där är det fullt. De har varit 

jätteframgångsrika i att göra smycken för unga tjejer som börjar på kanske 500 dollar eller 

något sånt där, små grejer som då alla vill ha [...] Och det är ju så smart, då har du ju redan 

lindat dem runt lillfingret. Så det är väl det de här stora varumärkena [...] vill, de vill ju få in 

kunder som sedan är lojala, så klart.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 10).  

“...jag tror fortfarande att det visst kan va slump. Att någon designer… och sedan så helt 

plötsligt. Eller ta familjen Kardashian då, är det en slump? Det är ju en familj som helt 

plötsligt gjorde någonting rätt vid rätt tillfälle för många människor, som många tyckte om. 

[...] Och i och med dem så kom den stora make-up-trenden. Han som sminkar Kardashians – 

Make up by Mario – en av världens kändaste makeupartister idag. Och i och med den så är 

ju hela industrin av smink inte klok just nu. Den är ju helt galen. [...] det är ju jättemycket 

inom den industrin som kom med Kardashians. Då kanske det är en slump då? Då skapar ju 

de trender som sen får ringar på vattnet för nya industrier och utan dem och hennes “make” 

kanske inte det hade blivit så som det blev.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 4).  

Men det medför även en grad av osäkerhet. Allt går inte att ha kontroll över men vad 

organisationerna bör eftersträva är ett vidgat synfält för att kunna reagera på angrepp från den 

externa miljön.  
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“[...] ja, det finns ett mått av slump, eller tur, i att ha tajming. Sedan kan man ju säga som 

Ingemar Stenmark: ”Ju mer jag tränar, desto mer tur tycks jag ha”. Så det kan jag också 

tänka mig har med snabbhet och vidsynthet att göra. Om man hela tiden har koll på 

omvärlden så är det lättare att ha tur och träffa rätt på någon trend och ligga i framkant där. 

Sen tror jag kanske inte att företag riktigt har trovärdighet att vara trendsättare utan mer 

vara snabba på att haka på trender. I mångt och mycket.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 5).  

“Nej, idag tycker jag nog kanske inte att de har det. Just för sociala medier och att det finns 

så många andra aktörer [...] bloggare, till och med en vanlig enkel människa som kan komma 

in och förstöra ganska mycket, [...] och uppfylla, men de har ju inte full koll på allt [...] för 

det är för stort idag. [...] Och sen att överlag att det inte känns som att de gör sin hemläxa 

själva. Att det ska ut så mycket kommunikation hela tiden så att de inte hinner stå för 

grunden för det här liksom.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 8).  

Det blev tydligt att det enligt respondenterna var viktigt att åtminstone hålla ett öga på 

rådande trender även om det inte är något företaget i stunden söker koppla sig till. Att ligga i 

framkant, vilket är en åtråvärd position, blir enligt respondenterna en fråga om att vara 

tillräckligt i fas med samhällets utveckling för att kunna agera på möjligheter och hot.  

“Nej, det tror jag inte. Därför att de flesta företag inte är tillräckligt snabba. Tror det var 

Coca-Colas VD som erkände att snabbhet slår storlek alla dagar om året.” (Arvid Axland, 

bilaga 4, fråga 4).  

“...alltså transparens är viktigare och det är någonting som uppskattas och [...] det är inte 

lika farligt att gå ut och säga att man har gjort fel heller [...] Sen finns det så klart massor av 

exempel [...] där kommunikationen kanske är mer en lösnäsa och det blir kritiserat och lyfts 

upp i media så [...] folk hugger ju direkt på det. Det finns ju direkt någonting att kritisera om 

man gör på det sättet.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 10).  

“[...] någon tyckte att ”det blir lite tjatigt” och då vet jag ju, att om vissa personer reagerar 

så då är det ju negativt hos vissa. Det går ju inte att rå för. Och han som tyckte det är en 

väldigt ”bra man”, så man behöver inte vara en knäppgök så.” (Emma Sandler, bilaga 3, 

fråga 6).  
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5 Analys 

I följande kapitel kommer den del av datan som har varit mest relevant för studiens 

forskningsfrågor att knytas samman med teorin. I likhet med föregående kapitel byggs 

följande kapitel till stor del på citat tagna ur empirin men med en fördjupad analys grundad i 

teori.  

En stor del av arbetet i denna undersökning har varit att hitta en samlad definition av 

begreppet trend. Det fanns en delvis splittrad, eller i alla fall en något oformulerad, definition 

hos respondenterna. Gemensamt för den samlade bilden var att en trend är ett fenomen som 

berör många personer under en period. En trend ses gemensamt som något rörligt, ej fixerat i 

tid och rum. “En trend är ju när många människor gör likadant, alltså när någonting sker 

som många människor vill göra [...] men det kan ju vara ett agerande också [...] någonting 

som finns för en tid och sen kanske dör.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 2). Det är inte 

bara något vi klär oss i eller en diet vi följer utan det är ett fenomen som även berör 

människans beteendemönster i stort eller smått, vilket går i linje med Unimans definition av 

trender som långtgående böjelser i det mänskliga psyket (Bryntse, Sternros & Thott, 2003). 

“Det är ett fenomen som kortsiktigt eller långsiktigt påverkar beteenden hos 

människor.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 1).  

Men var, när, hur och varför trender skapas var för respondenterna svårare att sätta fingret på. 

Det kunde dels bero på en syn på trender som ett fenomen bestående av många aspekter 

vilket således medför svårigheter med att isolera var det tar sin start. “Det är så många 

parametrar, och ofta så händer det samtidigt tror jag. [...] Det var en annan sak för tjugo år 

sedan, då var det att en trend började där och sen så kom den dit om ett år.” (Elsa Lokrantz, 

bilaga 2, fråga 3). Eller att det för gemene man ligger bortom vår förståelse. “...jag tror att 

det är något mörkt, stort, kraftfullt som skapar de här trenderna.” (Karolina Smedberg, 

bilaga 1, fråga 3).  

Bland respondenterna anades en ton av att se trender som något progressivt, positivt såväl 

som negativt. Trender kan, men behöver inte, innebära en samhällsförändring (Bryntse, 

Sternros & Thott, 2003). “...jag tror ju att det är väldigt, väldigt sällan som ett varumärke  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skapar en trend. Jag är nästan övertygad om att det snarare är liksom människor, politiska, 

ekonomiska, kulturella strömningar och subkulturer av olika slag” (Emma Eriksson, bilaga 6, 

fråga 2). Det är reaktioner på ett tidigare tillstånd. En kamp mellan vad som är populärt just 

nu och dess motsats i framtiden. “...en trend är ju nästan alltid en motreaktion på någonting 

som har varit. Det enda man vet är att om det är någonting som är väldigt trendigt så 

kommer det någonting som är precis tvärtom ganska snart efter.” (Emma Eriksson, bilaga 6, 

fråga 2). Det kan möjligtvis vara en produkt av vår vilja att som människor differentiera oss i 

en tidsålder som präglas av individualism. “...samhället är mer individualistiskt idag.” (Elsa 

Lokrantz, bilaga 2, fråga 8). Det blir således allt viktigare att visa att just jag finns (Cova, 

1997; Holt, 2002). Det går därmed att se dessa motreaktioner som nya potentiella resurser till 

individens identitetsprojekt, vilket inte bara går ut på att differentiera sig från andra. “Jag tror 

att många vill vara som alla andra, det är deras mål. Men du tror inte att du är som alla 

andra. Det är en jättestor skillnad faktiskt. För att det kan va små medel, du kanske vill 

differentiera dig lite bara och då tycker du att du är annorlunda.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, 

fråga 7). För trots att vi differentierar oss från vissa så skapar vi parallellt med det en 

samhörighet till andra. Trender blir i förlängningen av detta de otydliga krafter som våra nya 

gemenskaper skapas kring. “...du visar din tillhörighet med det sättet du lever på och hur du 

ser ut istället väldigt mycket.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 8). Gemenskaper som ofta 

bygger på emotionella värden snarare än på någon idé om att maximera sin nytta (Hamrefors, 

2007; Fournier, 1998; Cova & Cova, 2001). Gemenskaper som inte längre heller bygger på 

familjära band eller lokal anknytning (Cova, 1997; Bengtsson & Östberg, 2011), men där den 

sociala länken – relationerna som skapas mellan människorna, fortfarande står i centrum (de 

Burgh-Woodman & Brace-Govan, 2007).  

Sett ur ett perspektiv där trender tillhandahåller nya potentiella medel för att skapa 

gemenskaper, finns en stark koppling till i synnerhet Colemans (1988) tankar om socialt 

kapital som får sitt värde från de relationer som skapas mellan olika människor, men även till 

Bourdieus resonemang kring det kulturella kapitalet som avser en persons kunskap om hur 

den bör bete sig i en viss situation. Det kulturella kapitalet är något som inte alla kan ha och 

som tillskrivs dig av någon annan (Nancarrow & Nancarrow, 2007). Men det är ju trots allt 

någon som avgör vad som är kulturellt kapital. Tankar om att det oftast är ett litet antal  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människor som innoverar, likt dem som Nancarrow & Nancarrow (2007) och Arvidsson 

(2006:94) framfört, återfanns även hos respondenterna. “...dom som snappar upp saker först 

dom hittar ju alltid nya saker och det är ju alltid lite så det måste få vara och det är ju det 

man tycker om också...” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 2). “Det är klart att det är så, att 

det kan vara personer som sätter igång någonting viktigt.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 

3). Det är dessa, “innovationernas avant garde”, som alltså bidrar till att lyfta vissa värden 

och mål som coola, för att använda Nancarrow & Nancarrows (2007) begrepp.  

“Att det skulle vara en stark trend nu att till exempel företag ska ta samhällsansvar, det har vi 

kunnat förutse vartefter staten fått försvagad ekonomi och inflytande över människor och 

religionen i vår del av världen påverkar oss inte, och föräldrarnas inflytande minskar kanske 

också och så vidare. Då finns det en öppning för företag, som konsumenter också förväntar 

sig, att göra fler insatser som bygger samhället på ett bra sätt.” (Arvid Axland, bilaga 4, 

fråga 2). Det finns i och med detta en möjlighet för företagen att nästla sig in i människors liv 

(Arvidsson, 2006:124). Att bjuda in människor till att använda deras varumärke som ett 

verktyg i jakten på det sociala och kulturella kapitalet. “För det handlar ju om att bygga, 

eller skapa ett värde av att finnas med i en människas liv. Vilken produktkategori du än kikar 

på så finns det ju åtminstone fem runt hörnet, som har samma kvalitet och samma pris. Och 

då handlar det om att ta en viktigare del i människors liv än vad bara produkten kan göra. 

Och det kan man ju då göra genom att haka på trender som är relevanta för 

målgruppen.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 8). Företaget kan alltså, genom sitt varumärke, 

tillskansa sig en lojalitet från konsumenter och göra sig och sitt varumärke till en 

ackumulering av sådana coola och abstrakta värden (Arvidsson, 2006:124). 

Varumärkeskapital är vad som avser att mäta denna resurs som antas kunna ge 

konkurrensfördelar (Aaker, 2011).  

Arvidsson (2006:124) erbjuder ett perspektiv där varumärkeskapital kan förstås som ett sorts 

informationskapital och respondenterna visade på liknande drag i sina resonemang. “De stora 

modeföretagen tjänar ju mycket på… vad jag har förstått… parfym och accessoarer, det är 

där de stora pengarna ligger har jag förstått – tror att det är så – medans kläderna som är så 

fantastiskt dyra är det så få som köper idag.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, fråga 10). Företagets 

varumärke blir det som kommunicerar eller visar upp företagets ackumulerade symboliska  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kapital (Bourdieu, 1993:169), bestående bland annat av de relationer som skapas kring 

varumärket, och fungerar i förlängningen av detta som ett verktyg för differentiering och 

konsekration (Aaker, 2011:168; Bourdieu, 1993:118). 

Att relationerna som skapas kring ett varumärke och dess konsumtion blir viktiga för 

företaget följer det resonemang Arvidsson (2006:94) gör vad gäller “ethical surplus”. Detta 

innebär att varumärket producerar en social sfär som inordnas under varumärket i form av 

immateriellt värde. I och med att trender påverkar oss alla medvetet eller omedvetet – “Jag 

tror att vi alla [...] undermedvetet är drabbade av trender på olika sätt. Även om man säger 

att man inte håller på med det så ligger det i luften på något sätt.” (Henrik Nygren, bilaga 5, 

fråga 1) – så kan man se trender som en naturlig del i alla de historier som tillskriver dessa 

gemenskaper och i sin tur varumärket sitt värde. “[...] idag så måste det vara relevant för 

konsumenten [...] jag tror att åtminstone stora varumärken måste vara i trenderna för att 

vara relevant.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 3). “[...] så det handlar ju om trovärdighet. Så 

det är därför vi tar fram den här upplevelseplattformen så att man känner sig trygg i vad det 

är vi står för och vilken upplevelse det är vi vill leverera. Bra, då passar den här trenden som 

handen i handsken medan den här kanske är kul, men vad tillför den för oss och våra kunder 

just nu?“ (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 6). De gemenskaper som grundar sig i en trend blir 

således ett åtråvärt abstrakt värde. En stor del av arbetet med Corporate branding är att lyfta 

fram företaget som en egen gemenskap med egna värderingar (Arvidsson, 2006:85). 

Företagens egna historier kan då åka snålskjuts av en, för företagets identitet, lämplig trend.  

Konsumenterna etablerar med sitt användande och historieberättande en bild av företaget och 

varumärket som många gånger baseras på kommunikationen från företaget självt, en 

uppfattning som kan vara såväl positiv som negativ för konsumenten. Genom interaktion med 

varumärket på olika sätt växer en uppfattning fram som omformas allt eftersom (Abratt & 

Kleyn, 2012). “[...] någon tyckte att ”det blir lite tjatigt” och då vet jag ju, att om vissa 

personer reagerar så då är det ju negativt hos vissa. Det går ju inte att rå för. Och han som 

tyckte det är en väldigt ”bra man”, så man behöver inte vara en knäppgök så.” (Emma 

Sandler, bilaga 3, fråga 6). Det berör hur väl företaget lyckas förmedla sin självuppfattade 

identitet. Likt individens identitet så handlar det om att, genom kommunikation, på ett  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korrekt sätt åskådliggöra organisationens personlighet och på så sätt differentiera sig från sina 

konkurrenter (Omar et. al., 2009). van Riel & Balmer (1997) menar att Balmers Affinity audit 

är en modell man kan följa för att ta reda på vilken Corporate personality organisationen har 

och i förlängningen av detta vilken identitet som bör kommuniceras. Modellen som går ut på 

att; 1) upprätta företagets mission, vision och strategi 2) uppenbara grundläggande 

värderingar 3) utvärdera dessa mot organisationens mission, vision och strategi 4) underhålla 

och lyfta fram de värderingar som ligger i linje med företagets mission, vision och strategi, 

visar på en strategi som många av respondenterna också mer eller mindre förhöll sig till. 

“Såklart är man ju väldigt medveten om vad som händer i samhället och vilka strömningar 

som pågår just nu [...] Men det är inte alls så att jag tänker att så här - nu är det lite trendigt 

att vara miljömedveten, nu tycker jag att ni också ska vara det - utan det är ju snarare att vi 

bollar upp vissa frågor [...] och sen så märker man vart det finns en energi hos kunden [...] 

och gemensamt är väl att alla företag vill stå för något bra, dom vill tillföra någonting. Men 

då måste dom hitta det som känns naturligt för dom så att man tar på sig någon slags… 

lagom stor hatt, så att det blir trovärdigt. [...] Det är väl det jag tycker, att det alltid måste 

komma inifrån och det finns alltid någonting, det handlar bara om att hitta det.” (Emma 

Eriksson, bilaga 6, fråga 4).  

En samlad uppfattning om trendnyttjande som en viktig aspekt i arbetet med att vara samtida 

och i framkant, gör att historierna från andra intressenter som exempelvis konkurrenter kan 

vara av ödesdiger karaktär. “There is evidence to support the notion that a favourable 

corporate reputation gives an organization a competitive advantage.” (van Riel & Balmer, 

1997:342). Idag är det lättare att både granska och granskas och minsta felsteg i 

kommunikationen uppmärksammas garanterat av denna ”författargrupp”. “Ja, jag tror att 

sociala medier till exempel har förändrat ganska mycket för att konsumenten har fått mera 

makt och man kan göra sin röst hörd på ett enklare sätt som konsument och det är lättare att 

sätta dit företag som inte är schyssta.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 10). “Om man hakar 

på en trend för att fånga snabba ”likes” och det inte har något att göra med vad företaget 

står för så finns det stora risker.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 6).  
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Men vi påverkas även av den tid vi lever i. En tid som, enligt respondenterna, präglas av ett 

ständigt ökande tempo och kvantiteter. “...det går väldigt fort nu, allting. Jag har ju så här 

presentation från tre månader sedan, jag måste göra om allting.” (Elsa Lokrantz, bilaga 2, 

fråga 12). “Återigen, när man backar tillbaka bandet i alla aspekter oavsett om du pratar 

ekonomi, miljöpolitik eller vad fan det är, så kan jag tycka att allt har blivit väldigt mycket 

”mer”. Om man nu pratar marknadsföring och kommersiellt tänkande, så är det ju större 

utbud av allt nu.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 8). “...för det kan och får inte bara i 

slutändan leda till att vi gör mer. Utan att vi någonstans har en nytta av det. [...] då är de här 

frågorna skitviktiga för jag tror att man på något sätt måste bromsa den här karusellen. Det 

kan man kanske inte men man måste ändå bromsa den till att det blir fokus på rätt 

grejer.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 8). Det blir därmed viktigt för företagen att hantera 

denna kommunikation på ett sätt som minimerar riskerna att till exempel ses som 

osympatiska. Är företagets värderingar för svagt kopplade till hur företaget faktiskt agerar 

eller hur det ses av dess intressenter, ökar risken för att marknaden gör motstånd markant. 

“...alltså transparens är viktigare och det är någonting som uppskattas och [...] det är inte 

lika farligt att gå ut och säga att man har gjort fel heller [...] Sen finns det så klart massor av 

exempel [...] där kommunikationen kanske är mer en lösnäsa och det blir kritiserat och lyfts 

upp i media så [...] folk hugger ju direkt på det. Det finns ju direkt någonting att kritisera om 

man gör på det sättet.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 10). Det är en process företaget 

måste ägna sig åt kontinuerligt då intressenter vid olika tidpunkter har olika uppfattningar om 

organisationen och dess varumärke (Fill, 2013:364).  

Det gäller även personalen inom organisationen som trots allt också är konsumenter när 

arbetsdagen är slut. Likt Bourdieus definition av kulturellt kapital behandlar organisationens 

företagskultur koderna vad gäller det legitima beteendet, fast på en arbetsplats (Nancarrow & 

Nancarrow, 2007; Deshpandé et. al., 1993; Barney, 1986). Om företagets värderingar inte 

etableras från topp till tå så blir det svårare för personal att göra ställningstaganden i 

situationer som inte har riktlinjer (Guiso et. al., 2015). Det bidrar även till chansen att skapa 

mervärde hos slutprodukten då alla medlemmar kan följa “samma spår” längs resan från 

produktion till konsument. “...därför tycker jag att det är en enorm möjlighet att inte låta 

marknadsföringsarbetet stanna på marknadsavdelningen, utan att det ska genomsyra alla  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som representerar ett företag.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 10). Om, precis som med 

företagets identitet, företagskulturen går i linje med varumärkets värden så finns det således 

en möjlighet att företagskulturen är en källa till konkurrensfördelar, givet att den är unik i sitt 

slag och något man vill visa upp (Hatch & Schultz, 2003). Men det förutsätter att 

organisationen har en ledning som lyfter och underhåller sådana värderingar (Barney, 1986). 

“...vissa behöver inte tänka på det där för att dom har ordning på sina värderingar och vet 

vad dom ska göra medans andra är ängsligare och kanske lite mera… det kanske inte finns 

någon bra ledning eller någon som håller i visionen eller… så det där är nog väldigt olika 

från företag till företag.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 3).  

Undersökningens slagord är utan tvekan autenticitet och det har florerat friskt även bland 

respondenterna, både implicit och explicit. “...en grej vi pratar varmt om är att vara 

autentisk. Att det man gör och säger och står för har en samklang. Så det har ju att göra med 

att trender som ”klingar väl” med vår övertygelse kan vi haka på.” (Arvid Axland, bilaga 4, 

fråga 6). Det handlar alltså om att finna element som kan integreras i en relation där de inte 

motarbetar varandra (Hatch & Schultz, 2003). “Om man jobbar som jag gör med 

kommunikation, [...] eller framför allt kommunikationsstrategi, [...] försöker man ju alltid 

hitta kärnan i vad företaget vill och man måste ju ha ett äkta uppsåt, det måste finnas någon 

slags ärlighet i det man kommunicerar…” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 3). Det var enligt 

respondenterna av största vikt att det man säger sig stå för finns förankrat i organisationens 

kärna och att företaget agerar som det påstår sig göra. Samtidigt fanns det en viss ambivalens 

både mellan och inom respektive respondent, vilket kan ge skenet av att trender och hur 

varumärken förhåller sig till dem är omöjligt att få grepp om. Det gäller att vara autentisk 

samtidigt som du vill ligga i framkant och vara modern, vilket inte nödvändigtvis är 

oförenligt. “...en del vill vara trendledande och vara steget före, vara först, andra hoppar ju 

på trender som andra hittar på och båda kan ju vara lika framgångsrika.” (Elsa Lokrantz, 

bilaga 2, fråga 9). “Det handlar väl alltid om pengar, men också att ligga i framkant. Det tror 

jag nog många företag, de vi ser på stortavlor och så, vill visa - att ”vi ligger steget före och 

vi gör detta statement”” (Emma Sandler, bilaga 3, fråga 7). “Det går inte att klistra på 

någonting. Eller det blir inte bra, man kan absolut göra det men jag tror att det funkar 

dåligt.” (Emma Eriksson, bilaga 6, fråga 4). Det gäller att följa marknaden och se sin omvärld  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samt vara snabb nog för att reagera på förändringar utan att tumma på sina värderingar. “...det 

kommer ju alltid en ny trend, då måste du byta varje gång och blir väldigt otydlig som 

varumärke så [...] jag tror att det är svårt. Sen tycker jag att det är en annan sak om det är 

ett företag som har som idé att vara ständigt aktuell och kommentera sin samtid...” (Emma 

Eriksson, bilaga 6, fråga 5). “Och sen att överlag att det inte känns som att de gör sin 

hemläxa själva. Att det ska ut så mycket kommunikation hela tiden så att de inte hinner stå 

för grunden för det här liksom.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 8). “Nej, det tror jag 

inte. Därför att de flesta företag inte är tillräckligt snabba. Tror det var Coca-Colas VD som 

erkände att snabbhet slår storlek alla dagar om året.” (Arvid Axland, bilaga 4, fråga 4). 

“...jag tror ofta man glömmer det här med marknader och var man är. Man tror att man är i 

centrum, liksom. Men det är ju faktiskt inte så.” (Henrik Nygren, bilaga 5, fråga 5). “...det blir 

viktigare och viktigare att bli en bra trendspanare som företag, alltså överlag, att man inte 

bara kan utgå från sitt eget utan man måste ha koll på marknaden och kanske anpassa sitt 

företag.” (Karolina Smedberg, bilaga 1, fråga 12). I likhet med Hatch & Schultz (2003) 

modell över ett lyckat Corporate branding-arbete var det enligt respondenterna viktigt att 

företaget med dess varumärke som den mest framträdande representationen och dess 

värderingar är i samklang. När glapp växer fram mellan elementen som tillsammans skapar 

varumärket uppstår en risk att personal och/eller externa intressenter reagerar negativt. Men 

vad som faktiskt orsakar dessa glapp har lämnats relativt obesvarat.  
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6 Slutdiskussion  
Det var intressant hur samtalen i de flesta av intervjuerna kom att hamna på stora frågor som 

exempelvis samhälls- och miljöansvar. Dessa frågor var något som vi på förhand inte trodde 

skulle definieras inom begreppet trender, och kanske idag inte heller gör det, men initialt 

tydligt uppfattats som det. Det blev tydligt att ansvar gentemot miljö och människor idag är 

av sådan vikt för företag att det inte kunde förbises, trend eller ej. Detta kan mycket väl vara 

på grund av den ökade närvaron av företaget som samhällsinstitution, såväl som 

konsumentens ökade inflytande i form av både marknadsinteraktion och marknadsmotstånd.  

Varumärket försöker alltså att inordna immateriella värden vilka, enligt föregående analys, 

har en stor del av sina rötter i vad “innovationernas avant garde” anser är värdefullt. Kring 

dessa värden skapas gemenskaper vilande på emotionella grunder som i sin tur speglar en 

livsstil eller idé. Arbetet med CB blir således att hantera relationen mellan denna gemenskap 

och företaget genom sin kommunikation, där varumärket är det framträdande signum som bär 

med sig vissa förväntningar. I en samtid där tempot ständigt ökar och acceptansen kring ens 

lek med identiteten vidgas blir vikten av att utstråla autenticitet och transparens bland det 

viktigaste i ett företags marknadsföringsarbete.  

Den abduktiva ansatsen med sin starka kvalitativa präglan, medför att utrymmet för våra egna 

tankar och åsikter har varit stort och vi tror att vi hade kunnat få en mer nyanserad bild av 

resultatet genom att vidga omfånget av respondenter till att innefatta personer på 

ledningspositioner inom diverse företag. Det här påverkar därför rapportens reliabilitet och 

validitet. Förutsättningarna för uppsatsskrivandet gjorde dock att vi prioriterade bort det i 

hopp om att vidare forskning i framtiden bygger vidare på detta.  

Graden av subjektivitet inom undersökningens ramar är inte något som nödvändigtvis sänker 

trovärdigheten men vi vill ännu en gång poängtera det för att påpeka att studiens resultat är 

helt öppen för revision. I och med det ställer vi oss även frågan om vi har byggt ett luftslott. 

Resultatet påvisar dock ett flertal aspekter som inte är tagna ur intet utan kan härledas till 

teori.  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Vi har i denna undersökning använt Hatch & Schultz (2003) modell av vad ett lyckat CB-

arbete bör innefatta, och med avstamp i det gett oss ut på jakt efter vad en trend faktiskt är 

och hur de påverkar denna process. Med ett väldigt öppet sinne inför studien gav vi oss ut på 

en explorativt präglad datainsamling i form av intervjuer där en bild av trender som något 

som påverkar “glappen” mellan CBs olika delar sakta växte fram.  
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7 Slutsats 

Hur ser då företag som arbetar med kommunikation på trendskapande och trender, och hur 

förhåller de sig till detta i sitt arbete med varumärkens värdeskapande? Vi tycker oss hos 

företagen se ett tydligt förhållningssätt till trender som något som tillhandahåller resurser för 

att forma gemenskaper. Dessa gemenskaper, eller “sociala sfärer”, är ett åtråvärt immateriellt 

värde för företagen. När det förs samman med den flyktiga och progressiva karaktär som 

trender har visat sig präglas av blir det inte bara autenticitet och transparens som ett CB-

arbete bör hålla i åtanke, utan även snabbhet som “...slår storlek alla dagar om året.” (Arvid 

Axland, bilaga 4, fråga 4). Vi vill därför erbjuda en kompletterande version av Hatch & 

Schultz (2003) modell enligt nedan:  

!  

Figur 7: Egen version av Corporate branding av Hatch & Schultz (2003:1047). 

Oavsett om du som företag ämnar nyttja en trend eller inte är det viktigt att ligga i fas med 

samhällets förändringar och förhålla sig till det som anses vara goda värden idag. Detta utan 

att för den delen tappa den värdegrund bolaget vilar på, oavsett vilken bransch du verkar 

inom.  
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Bilaga 1: 

Karolina Smedberg, Exekutiv producent på Adamsky Production. Intervju gjord 2017-02-29. 

1. Lars: Vad har du för tankar kring varumärken och trender generellt? 

Karolina: Ja… inom någon viss bransch eller överhuvudtaget? 

Lars: Överhuvudtaget.  

Karolina: Jag tänker ju trender och varumärken… eftersom jag jobbar med mode mycket så 

tänker jag mycket på det, såklart. Att det är en hård bransch nuförtiden, hård konkurrens och 

att allting just nu håller på att förändras, inte bara i mode men att de… att trenden till 

exempel just nu är att allting beställs med made-by-order, alltså på nätet vilket är sjukt 

spännande. Att det kan komma fram varumärken nu, äntligen, som är väldigt små som 

kommer kunna växa till och utmana jättarna. 

2. Lars: Vad skulle du säga att en trend är? 

Karolina: En trend är ju när många människor gör likadant, alltså när någonting sker som 

många människor vill göra, eller klä sig eller… det är lätt att ta mode men det kan ju vara ett 

agerande också…. Pokémon kan va en trend… men någonting som finns för en tid och sen 

kanske dör. 

3. Ludvig: Och vem tror du det är som skapar trenden? Om du tänker konsument kontra 

företagsperspektivet… 

Karolina: Ja det är ju företagen… det måste det ju vara, sen så… ni tänker att konsumenterna 

skapar trenderna men jag tror inte det… 

Ludvig: Vi tänker ingenting… 



Karolina: Hahaha, men jag tror ju tyvärr inte att det är så, jag tror att det är något mörkt, stort, 

kraftfullt som skapar de här trenderna.  

4. Ludvig: Hur mycket skulle du säga att liksom… det kanske går in lite i den förra frågan 

men, slumpen, hur mycket tror du att den har att göra med huruvida en trend blir stor eller 

inte? 

Karolina: Jag tror inte att… inte jättemycket, alltså ändå. Dels för att, om man tittar på många 

trender så är det återkommande saker som sker om och om igen, man kan ju se trender som 

går idag som kanske gick på 70-talet. Det är inte så mycket nytt fortfarande. Det kanske man 

tycker 2016 att det borde vara, men om man analyserar allting och bryter ner det lite då är det 

samma sak som upprepas… sen så är det ju härligt med Pokémon till exempel men det är ju 

bara att ta datorspelet till ett nytt… en ny nivå, på något sätt… en annan plattform.  

5. Lars: Om du ser ur varumärkets, eller företagets, perspektiv. Vad skulle du säga är en bra 

trend eller en trend som går att nyttja på och varför?  

Karolina: Om jag ska ta en bra trend som går att nyttja på… vad menar ni eller kan du 

utveckla? 

Lars: Om du tänker så här, finns det trender som du tror att företagen är mer villiga att vilja 

liksom koppla till sitt varumärke och i sådana fall… 

Karolina: Som liksom positiva saker? Som till exempel goodwill och sådana grejer? 

Lars: Ja exakt. 

Karolina: Att vi är naturmedvetna och sådana saker.  

Ludvig: Om det är en trend?  



Karolina: Nja, det är ju frågan om det är en trend. Fast det är ju en trend, känns det som, även 

om det är en långsiktig… man önskar att det inte var en trend… Men det är lite av en trend 

också, känns det som. Att det blir vågor av att – nu passar det bra för oss att vara medvetna 

därför är vi det, men vi skulle ju inte vara det för… någonstans nu så är jag krass och hemsk 

men människan är ego och vill bara tjäna pengar så skulle de inte behöva det, skulle de 

komma undan med det, så skulle dom skattesmita eller “natursmita” alltså sådär… 

Ludvig: Du tror att det finns en ganska utbredd cynism i…?  

Karolina: Japp, jag tror det… hemsk syn men…  

6. Lars: Samma fråga fast ur det andra perspektivet, ur konsumenternas perspektiv, vad skulle 

du säga är en bra trend och varför det? Och finns det i så fall en bra trend? 

Karolina: Så självklart nu då blir ju liksom dom här goda värdena bra trender när man gör en 

bra sak för någon annan. Eller till exempel miljö… alltså – lämna tillbaka ditt gamla, få något 

nytt - alltså det är ju någonting. Fast samtidigt så är ju det konsumtion så jag vet inte om det 

är bra i längden… det blir inget korrekt svar här men det är… det ska… samma sak här, det 

är ju för självuppfyllelse som man gör det – nu har jag gjort något bra då är jag värd det här 

nya – men det måste ju vara en bra trend i alla fall.  

Lars: Det kanske ska finnas något där man kan visa att man är bra eller så där… 

Karolina: Ja, att man hjälper varandra liksom. Den här kampanjen som gick på Facebook när 

du ska få “likes” eller kommentarer så ska du skänka till en välgörenhetsorganisation. Det är 

väl en bra trend, det får man väl säga. Om vi ska prata ur en bra trend på det sättet. 

7. Ludvig: Det låter ju som att du ändå tycker att det är ett ganska gediget strategiskt arbete 

bakom allt, från företagen?  



Karolina: Det tycker jag, om inte annat så tycker jag också att företagen borde bli bättre igen 

på att göra sina strategiska val för det känns som att allting går väldigt fort idag men, ja. 

Utifrån min position så hade jag önskat att de hade gjort ännu mer. Att de var mer strategiska, 

hade mer koll på sitt varumärke, om vi kommer in på sådana detaljer så önskar jag liksom att 

det kanske gick tillbaka lite till förr i världen när inte folk ville hoppa från företag till företag 

och att man hade koll på sitt varumärke, man “levde sitt varumärke” lite. Man kände att man 

har stenkoll på vad man gör och vad det står för och vad vi ska kommunicera för att sälja 

såklart.  

8. Ludvig: Och det här går kanske lite in i det då, men anser du att företagen har full 

strategisk kontroll över den här relationen mellan varumärket och trenden även när de har, så 

att säga, kommunicerat ut det? 

Karolina: Nej, idag tycker jag nog kanske inte att de har det. Just för sociala medier och att 

det finns så många andra aktörer som kan komma in… bloggare, till och med en vanlig enkel 

människa som kan komma in och förstöra ganska mycket, alltså… och uppfylla, men de har 

ju inte full koll på allt för det går… för det är för stort idag. Alltså, idag med nätet överlag så 

är det svårkontrollerat tror jag. Och sen att… överlag att det inte känns som att de gör sin 

hemläxa, själva. Att det ska ut så mycket kommunikation hela tiden så att de inte hinner stå 

för grunden för det här liksom.  

9. Lars: Och det leder in ganska bra på det här med, vi har pratat lite om produktplaceringar 

och att det inte är lika vanligt idag som det en gång var och det sägs bero på att det finns en 

risk att det har motsatt effekt… ja det har liksom genomskådats idag. Anser du att det är 

samma risk inom trendnyttjandet och idag när de använder sig av bloggare och så? 

Karolina: Att det blir för… alltså att det blir för generiskt eller vanligt eller liksom… ja alltså 

så här. Bloggare är ju någon man vill identifiera sig med så då är det ju klart att man vill ha 

det som den har, så om den står för det så är väl det toppen. Men absolut alltså jag tror ju att 

allting som är så här… i bruset idag, att tränga igenom på rätt sätt, om man gör för mycket, 

alltså nu är det så populärt att använda bloggare mest alltså, sen kommer man vattna ur det. 



Alla börjar se igenom och blir cyniska igen på att så här – “vadå du har ju betalt för det där, 

varför ska jag ha det liksom?” Så absolut, det tror jag.  

10. Ludvig: Vad anser du vara det mest intressanta eller spännande kring relationen mellan 

varumärken och trender? 

Karolina: Nej men det… just idag, dagsanalys, är väl att… (suck) Gud vad jag säger emot 

mig själv… Det är väl att varumärken… nej, men det spännande är ju att små varumärken 

kan stå upp mot stora varumärken, det är väl det som… så att trenden, om någon tycker 

någonting är coolt som är väldigt litet så är ju, återigen den fina webben, det kan bara sprida 

det och det är ju livsfarligt för de stora och det är toppen. Att det går faktiskt, idag.  

11. Ludvig: Och var tycker du att den största utmaningen med arbetet i denna relation finns? 

Karolina: Alltså det är ju fortfarande så att det inte har helt slagit igenom så att den största 

utmaningen är väl att, på samma sätt som att bensinjättar har betalat ut elbilsföretag och hållit 

den marknaden tillbaka i väldigt många år, så håller väl alla jättar tillbaka de små allt de kan, 

får man väl säga. Och alla klyftor i världen rent ut sagt, det är ju bara vissa som blir jätterika 

och det blir ju bara färre och färre och så finns det väldigt många andra så att det är väl en 

jättestor världsanalys som (jag löste hela världsproblemet här)... men jag tror väl att det är 

den stora utmaningen men också det som är det coola med att made-by-order att det kommer 

att… just det här med lagerhållningen att det behövs inte längre på samma sätt och det gäller 

ju alla branscher…  

12. Lars: Ja, har du några övriga kommentarer, något som du tycker att vi missade i vår 

intervju eller så där?  

Karolina: Det som är, är väl att det blir viktigare och viktigare att bli en bra trendspanare som 

företag, alltså överlag, att man inte bara kan utgå från sitt eget utan man måste ha koll på 

marknaden och kanske anpassa sitt företag. 



13. Lars: Tror du att det finns varumärken som inte behöver nyttja trender? 

Karolina: Alltså det skulle ju va sånt, alltså sånt behov som människor har som det inte spelar 

någon roll om varumärket… men det är ju ytterst få som liksom… man vill ju ha sitt… sin 

Audi eller sin… jag tänkte på toalettpapper men man vill ju ha sitt Lambi också liksom… nä 

det är ju sjukt viktigt. Nej men det är ju en hård marknad, och det jag sa, att det finns 

möjlighet för fler är ju också att det blir ännu mer viktigt att ha koll på vad som säljer, att 

skapa rätt och unika produkter istället för flera, alltså kvalitet istället för kvantitet tänker jag 

kanske.  



Bilaga 2: 

Elsa Lokrantz, Grundare / Creative Director på Lokrantz & Co. Intervju gjord 2017-03-07. 

1. Ludvig: Hur skulle du definiera begreppet trend? 

Elsa: Trend är någonting som kommer upp som många tycker om, en trend är ju någonting 

som har många followers. Trender är ju kommersiellt skulle jag säga. 

Ludvig: Och vem tror du, eller vem anser du…?  

Elsa: Pratar ni nu om trender i modebranschen eller generellt? 

Ludvig: Vi pratar väl ganska generellt, men vill du prata om det i smalare termer så får du 

det. 

Elsa: Nej men typ konsumtionsvaror eller så? 

Ludvig: Ja precis, det är väl lite det vi tänker också, och kanske inte samhällstrender eller så i 

första hand. 

Elsa: Ja men precis, däremot tror jag konsumtionsvaror – kläder, smycken, accessoarer – 

allting som har med livsstil att göra – mat – det utgår ifrån samhället väldigt mycket så det 

blir ju egentligen politiskt också. 

Så en grej som jag funderade på igår, när jag har tittat på så otroligt mycket Instagram-stories, 

är att man kollar på så mycket visningar. Förut såg man inte alla de här visningarna från alla 

dessa olika designers och då så ser jag, och så tycker jag – ja men allting ser likadant ut när 

man kollar så här, det blir långtråkigt tycker man. Men så helt plötsligt så slog det mig – det 

är en trend, och jag ser någonting nytt helt plötsligt och då är det att allting är långt och 

heltäckande. Det är ganska otroligt hur det slår igenom den här säsongen och då inser man ju 

att det har att göra med någonting… det har ju att göra med hela den muslimska världen och 

vilken kommersiell möjlighet alla modemärken har. Det är ju helt slående just nu. 



Jättekonstigt. Också som en mottrend mot det här “Kardashians” som har varit så jättestort ett 

tag. 

2. Ludvig: Tror du mycket av det är någonting medvetet från olika designers och så där, eller 

är det…?  

Elsa: Supermedvetet tror jag. De jobbar ju med företag som bara arbetar med framtidstrender 

och levererar in till de stora modehusen. Det finns så mycket idag, där det analyseras, som 

jobbar bara med att fånga upp trender och leverera till olika modeföretag eller livsstilsföretag 

och så. Det har ju väldigt mycket att göra med hur världen ser ut också. 

3. Ludvig: Som en liten följdfråga på det fråga – Vem tror du då, eller vem skulle du säga är 

det som skapar den här trenden?  

Elsa: Ja, det är inte… Det är så många parametrar, och ofta så händer det samtidigt tror jag. 

Allting händer liksom samtidigt, idag är det ju så att vi sitter här och ser vad som dom gör i 

LA, vi är uppkopplade överallt – vi ser vad som händer överallt – hela tiden. Det var en 

annan sak för tjugo år sedan, då var det att en trend började där och sen så kom den dit om ett 

år. Nu är det att allting händer ju samtidigt eftersom att vi har insyn i allting. Så det är nog så 

att livsstilstrender är parallella med varandra skulle jag säga. Men det är väldigt svårt. Förr i 

tiden så kanske det var någon artist, det kom artister som skapade trender. David Bowie 

skapade en trend. Men idag är det ju så många som kommer. Idag är det den som är störst på 

Instagram och sociala medier, nu börjar det kännas lite så här… lyssnar ni på Alex och 

Sigge? Jag har ju upptäckt dem för bara några månader sen så jag lyssnade på alla trehundra 

eller femhundra avsnitt, maniskt! Men jag tyckte det var roligt, jag tycker de har ganska bra 

analyser kring just det här med trender, på ett lättsamt sätt.  

Det var något avsnitt där de pratade om… i Paris till exempel har de castings och nu handlar 

det inte längre om vem som är snyggast. Det handlar om vem som har flest followers. “Ni 

som har under 50 000 kan gå”. Det är ju nytt. 90-talet hade toppmodeller, sedan i början på 

2000-talet så var det filmstjärnor rätt mycket som var med i alla kampanjer, allt från Louis 



Vuitton och alla de har stora modemärkena och nu är det ju Instagram-kändisarna. Om det ska 

fortsätta eller ej det vet jag inte. Vad tror ni? 

Ludvig: Ja det är en bra fråga, men säkert inte, eller det kommer ju säkert en motreaktion…  

Lars: Ja ett nytt medium som kanske tar över också… förr eller senare?  

Elsa: Precis! Och det är så svårt att förutsäga vad det ska bli.  

4. Ludvig: Ja, det är väl omöjligt rent ut sagt? Så men med andra ord det här med slump och 

så där. Finns den idag? Eller finns slumpen i trendsättandet? Eller är det utstuderat? 

Elsa: Men jag tror det, absolut, det kan säkert vara någon designer i världen eller så som… 

Nej, men jag hörde till exempel ett program om till exempel Swarovski, kristallerna ni vet. 

Det var ju ett utdöende brand som var urtöntigt med såna här små figurer med igelkottar och 

så där. Men då var det Alexander McQueen som gjorde en stor kollektion med Swarovski-

kristaller och sedan dess så har det företaget blivit som en miljardindustri. Så där kan man väl 

säga att det var slumpen, faktiskt, om man tar ett konkret exempel. Och glitter och glamour 

som kom i början av 2000-talet med hela den här Saint Tropé-trenden, som inte var… den var 

ju inte klok den trenden. Jag jobbade med Gina Tricot då i tolv år så det var ju så här Solna-

varianten på drinkbord och jeans och toppar. Så glamouren kom ju hem till vem som helst. Så 

jag tror fortfarande att det visst kan va slump. Att någon designer… och sedan så helt 

plötsligt. Eller ta familjen Kardashian då, är det en slump? Det är ju en familj som helt 

plötsligt gjorde någonting rätt vid rätt tillfälle för många människor, som många tyckte om. 

Tycka vad man vill om dem.  

Ludvig: Men fick uppbackning på det också då kanske, eller liksom jag tänker att det kanske 

finns val bakom även vad som väljs att…  

Elsa: Ja precis, de var ju i början inte särskilt rumsrena utan de var ju så här “tacky”, “trash” 

liksom men sen så kom de ju på omslaget på amerikanska Vogue och då blev de ju etablerade 



i den här lite “finare världen” med amerikanska Vogue som är väldigt så här “up scale”. Så ja 

visst – de fick “access”. Man såg att det fanns kommersiella möjligheter. Och i och med dem 

så kom den stora make-up-trenden. Han som sminkar Kardashians – Make up by Mario – en 

av världens kändaste makeupartister idag. Och i och med den så är ju hela industrin av smink 

inte klok just nu. Den är ju helt galen. Det är ju som de nya kläderna. Nu är ju ni killar men 

om man är tjej då är det ju så här: nej, jag har inte den senaste liksom liquid eye lash eller 

något. Eller det är ju jättemycket inom den industrin som kom med Kardashians. Då kanske 

det är en slump då? Då skapar ju de trender som sen får ringar på vattnet för nya industrier 

och utan dem och hennes make kanske inte det hade blivit så som det blev. Den va ju så unik 

och är.  

5. Ludvig: Man brukar ju säga idag att det är lite svårare att dra en gräns för vem som skapar 

trender, det här begreppet “prosumers”, jag vet inte om du har hört det, just det här med vem 

är producent och vem är konsument och skapas märket i produktion eller konsumtion? Vad 

tror du om den frågan? 

Elsa: Konsumtion eller produktion? Du får utveckla den här frågan lite. 

Ludvig: Var tror du att själva värdet i trenden uppstår? Eller vem är det som står som 

avsändare, är det producent eller konsument? Människorna vi ser på stan, är de producenter 

av en trend eller endast konsumenter? 

Elsa: Jag skulle säga konsumenter av den, absolut. Jag tror att idag är det väldigt svårt att 

sticka ut till att börja med, att skapa något, fast jag vet inte. Det är som mera små grupper. 

Tänk till exempel japanska trenden med de här tjejerna som ser väldigt speciella ut, ni vet ju 

hur det där japanska modet är. Där är det ju så här gatumode men det finns ju här också, men 

gör det verkligen det? Det finns ju vissa typiskt japanska unga men de sticker ju ut, gör de 

inte det? Vi svenskar, det ska jag säga, för om man kommer hit till Stockholm då är alla 

svartklädda tycker man nästan. Det är jättekonstigt. Kommer man till Paris eller någon 

annanstans, New York, då sticker ju det där ut. Här är det väldigt homogent, det kanske är en 

trend i sig. Att svenskar…  



Ludvig: Eller ängslighet kanske?  

Elsa: Eller tvärtom? Eller jag vet inte, men det är väldigt typiskt svenskt i alla fall. Sverige är 

ju ganska unikt, skulle jag vilja säga, inom trender. Så många som går runt i långa svarta 

rockar som vi gör här är ju konstigt, men det är ju vädret också. Men tjejerna här är ju väldigt 

mycket klädda med mycket tyg, mycket kläder och det är ett väldigt typiskt svenskt mode 

som Whyred och Acne. Men det har ju också att göra med det praktiska och jämställdhet. Du 

håller inte på och är så där “chic” och ska vara någons “trophy-wife”. Förr var det ju så där, 

jag förstår frågan, det uppstod en trend och man gick och plåtade i Milan och så var det 

reportage från Streetstyle och sånt där men jag vet inte om det är så nu med Instagram. Nu 

har ju varenda en sin lilla Streetstyle, det finns så många, är det inte där du kollar istället för 

på gatan? 

6. Lars: Tolkar jag det rätt att du menar att trender förr var lite mer tydliga kanske i hur de 

kom fram eller plockades upp? Eller tydligare avsändare kanske?  

Elsa: Det fanns inte lika stor acceptans heller, nu tycker jag det är större acceptans kring alla 

typer av trender. “Det är okej, du är den sorten och sen är du…” När jag jobbade på Bringfors 

på 90-talet, jag kommer ihåg vår VD som sa, på riktigt, i början på 90-talet: Nu är vi så 

moderna, nu har vi en utländsk tjej. Jag var en av två tjejer av, inte vet jag, kanske 200 killar 

kändes det som. Och det är samma med kläder, nu accepterar vi ju så mycket mer, allt, det är 

ju helt okej. Var du kommer ifrån är inte första frågan och det är samma med kläder, det var 

inte så förut, alls. “Jaha, har du en sån på dig?”, sådant tyckte jag det var mycket. Nu är det så 

här H&M eller något dyrt eller så blandar man det. Så upplever man det.  

7. Ludvig: Det känns som att det under de senare åren blivit allt mer viktigare hur man 

framställer sitt eget varumärke så att säga, tror du att det har kommit med det? Just att det är 

idag viktigt att inte vara som alla andra i hur man framstår mot andra, tror du att det har 

kommit ett mod i och med det? 



Elsa: Jag tror att många vill vara som alla andra, det är deras mål. Men du tror inte att du är 

som alla andra. Det är en jättestor skillnad faktiskt. För att det kan va små medel, du kanske 

vill differentiera dig lite bara och då tycker du att du är annorlunda.  

8. Ludvig: Är det någonting som du tror att företag kan utnyttja, den känslan? 

Elsa: Ja, absolut. Det är ju jobbigt att vara annorlunda och sticka ut också. Dels ska ju folk ta 

ställning till det och så ska du försvara det och så ska du… Varför? Varför ska jag se ut så 

här? Vad har jag för målsättning med det? Vad vill jag med det? Mycket sådant där. Det är 

därför jag tror att många väljer att vara ganska generiska – se ut som alla andra. Man vill 

koncentrera sig på det man gör och inte så mycket på kanske hur man ser ut om man inte 

jobbar med det, om man inte är skådis eller bloggare eller influencer… Eller till exempel om 

du kanske vill visa att jag jobbar med finans, då vill du att folk snabbt ska fatta det, eller 

reklam – det är ganska tydligt just i båda de här branscherna hur man ser ut. Men då är man 

ju så här “i min grupp”  – det här är jag – det här är min grupp. Om jag kommer i finans-

sammanhang då vet jag att då kommer jag att sticka ut där. Det är skönt att ha sin 

grupptillhörighet. För då får man också ha tid till att göra det man ska göra. Så kläder är ju 

väldigt komplicerat på ett sätt, eller man kan göra det komplicerat om man vill. Och sen vad 

man äter. “Jaha, beställer du det?” – det är också trender i det. Men det är ju så här “ketchup 

och kale”. Det är samma med kläder idag, det är okej, du kan vara en “ketchup-kille” men du 

gillar också grönkål. Det är ju det, det är ju det som är skönt nu tycker jag, att det är sådana 

här… att det är acceptans på ett helt annat sätt idag från när jag kanske var i er ålder. Jag vet 

inte hur gamla era föräldrar är men de är ju säkert i min ålder. Vi växte ju upp på 70-talet. Det 

var inte kul, ni har det ju bättre. 

Ludvig: Du tror det? 

Elsa: Absolut, det blir ju bättre och bättre. Då fick man ju inte liksom gå utanför sin grupp, nu 

kan du ju bjuda in lite olika miljöer. När jag var ung så var det mycket flera stängda gränser. 

Ludvig: Tillhör du dem, så tillhör du dem, ungefär? 



Elsa: Ja, mycket så tyckte jag att det var. Mer än idag. Men även saker som personlighet och 

värderingar är ju en trend tycker jag. Alla de här böckerna om hur ska man bete sig, hur ska 

man förhålla sig, hur ska man uppfostra… om man inte har det så kan man läsa sig till det, 

man kan lära sig. Det är inte som förr. Du kom härifrån så var du liksom den. Utan man kan 

ju liksom utveckla sig genom livet och mycket sånt. Det blir ju liksom mer Lifestyle. 

Det kan vara väldigt känsligt också att prata om sådana här saker med människor, politik och 

så när vi växte upp, då när jag var liten, då mina föräldrar pratade väldigt mycket politik, det 

gör inte vi idag. Men du visar din tillhörighet med det sättet du lever på och hur du ser ut 

istället väldigt mycket. Man talar om det ganska fort genom att säga några saker, kanske i ett 

rum och så känner du att den andra håller med och så känner man att man är i samma… det 

är också kanske en trend – hur man beter sig mot varandra. Men förr var det liksom ordentligt 

politiksnack, kommer jag ihåg när jag växte upp. 

Ludvig: Ja, ideologierna kanske var lite starkare då…?  

Elsa: Det kanske är så inom vissa grupper idag. Men samhället är mer individualistiskt idag. 

9. Lars: Enligt din erfarenhet, vad anser du är den mest vanliga anledningen till att ett 

varumärke försöker kapitalisera eller koppla sig till en trend? 

Elsa: Jag tror så här, det är ju det som alla varumärken försöker göra, om de inte anser sig 

vara trendledande. Det är väl olika för olika företag, en del vill vara trendledande och vara 

steget före, vara först, andra hoppar ju på trender som andra hittar på och båda kan ju vara 

lika framgångsrika. H&M till exempel, de kapitaliserar ju på vad de dyra varumärkena hittar 

på… och de är ju störst i världen. 

10. Lars: Sett ur varumärkets perspektiv, tror du att det finns bättre och sämre trender? Eller 

finns det trender som är lättare att nyttja än andra? 

Elsa: Jag tror att om man är inom klädindustrin till exempel där är det ju så många som vill 

vara följare av dom stora trenderna och göra kapitalisering av det, alla “low-budget”, alla de 



här stora kedjorna vill ju göra det, jag vet inte hur hård konkurrensen är där men den borde ju 

vara jättehård världen över. Och sen är det ju… De stora modeföretagen tjänar ju mycket 

på… vad jag har förstått… parfym och accessoarer, det är där de stora pengarna ligger har jag 

förstått – tror att det är så – medans kläderna som är så fantastiskt dyra är det så få som köper 

idag. Om du åker till New York och går du in i Chanel och Calvin Klein och de butikerna så 

är det väldigt tomt… det är ju inte klokt heller. Det är ju så konstigt med de här stora städerna 

där det finns så mycket tom yta. Och det är ju samma sak här, varför vill man inte gå in i 

dem? Man vill bara inte. För man tänker att man inte har 50 000 kr till väskan som står där, 

det är ju så det är. Ska det vara så? Jättekonstigt. Det blir som utställningslokaler istället. Det 

är en analys av nuläget. Det slås jag av hela tiden faktiskt. När jag åker till stora städer… 

Men till exempel ett sådant varumärke som Tiffanys som säljer smycken, där är det fullt. De 

har varit jätte framgångsrika i att göra smycken för unga tjejer som börjar på kanske 500 

dollar eller något sånt där, små grejer som då alla vill ha skapat. Av den trenden så lär de de 

unga tjejerna att de vill ha Tiffany-smycken och det har ju varit jätte framgångsrikt. Och det 

är ju så smart, då har du ju redan lindat dem runt lillfingret. Så det är väl det de här stora 

varumärkena hela tiden… det är det de eftersöker, det är ju det de vill, de vill ju få in kunder 

som sedan är lojala, så klart.  

11. Ludvig: Finns det någon risk i det också i förlängningen? Vi har pratat lite om så här 

produktplacering och sånt där som man såg ofta tidigare i filmer och så. Men det har 

konsumenterna idag genomskådat så till den grad att det nästan har motsatt effekt, det man 

ser tydligt placerat skjuter man istället ifrån sig. Tror du att det kan bli liknande… just det här 

med att försöka “indoktrinera” en yngre generation på det viset? Tror du att det skulle kunna 

genomskådas? 

Elsa: Jag tror att bra produktplaceringar märker man inte. Men när man märker dem då är det 

nog mindre bra. Ja, man blir jätteirriterad på influencers som man bara – “Åh så jävla köpt 

inlägg, jag orkar inte” – tycker ni inte det själva? Men jag tror att när det görs bra då har man 

inte ens märkt det. Då vet du inte om att du har sett det.  



Ludvig: Tror du det kanske har med en uppfostran att göra också? Alltså att vi på något sätt 

har uppfostrats in i att acceptera att vi görs till måltavlor för till exempel Tiffanys? 

Elsa: Ja, jo, absolut. Du köper ju ändå reklam på något sätt. Men eftersom jag jobbar mycket 

med mode och med trender så ser du en annons så tycker du – “Jag gillar annonsen, jag gillar 

det jag ser, jag skulle vilja ha produkten” – så är det ju. Jag kan känna mig väldigt mätt på 

den typen av reklam i och för sig, det gör jag. Jag appelleras mycket mer till liksom nya 

medel, nya sätt att få in… det här med influencers, jag gillar ju det. Om jag utgår från mig 

själv… jag tror att folk i allmänhet känner så. 

12. Lars: Lite av känslan att kanske själv hitta någonting, tror du att det kan vara nyttigt? Just 

för sin egen skull känna att man själv söker upp ett varumärke snarare än att man liksom är så 

pass medveten om att man är måltavlan, tror du att det kan vara en del av känslan? 

Elsa: Men idag är varumärken så duktiga, ofta… återigen, du märker inte när du blir träffad. 

It just hits you. Det är det som är bra reklam.  

Lars: Så mycket är helt enkelt strategiska beslut? 

Elsa: Du har ingen aning om att du har blivit nerskjuten, det är det som är grejen. Tror jag. 

Och det är det som är så skickligt gjort med de stora varumärkena. Det är ju globala nätverk 

som jobbar med det här. Jag har en kompis som jobbar i London med så här… vad heter 

det… det är i alla fall ett företag, som har flera byråer, som man kommer till så placerar de… 

de har precis gjort om Smirnoff till exempel, från att ha varit ett “luxury-brand” till att vara ett 

för folket och de har ökat 40% i världen. Och hon berättade om den där resan de har gjort. 

Det är så mycket undersökningar, så mycket… vem är målgruppen, när ska du prata med 

målgruppen, var ska du prata med målgruppen? – de tre frågorna är extremt svårt att ta reda 

på idag, för det finns så mycket man måste veta. Det är ju de här globala nätverken som då 

hon jobbar med som har gjort en business av det… som jobbar med sånt, och bara att ta reda 

på det. Och varför nu Smirnoff går så jävla bra, ni får kolla på det sen hur det ser ut. Det är så 

långt ifrån hur det var. Så man märker inte av det ibland. Du tror att du är smart, man tror det 



– nej, jag väljer bort det där, jag vill inte ha den där skiten – men så är det något annat som 

kommer till dig. Man vill äta det, ha det på sig.  

Ludvig: Och det kanske är i de där brytpunkterna som man märker någonting, det kanske är 

där det sker en förändring?  

Elsa: Ja precis, det är ju hela tiden… det är ju det som är… vår bransch har ju alltid legat lite 

steget före. Jag måste säga det att jag tycker det fortfarande, jag tycker att… att jobba med 

både och. Att kunna det finansiella med media det måste vara optimalt att kunna. För ofta 

inom den kreativa branschen så har inte människor den här bakgrunden – den finansiella 

bakgrunden. Men det är så fruktansvärt mycket styrt… det är ju där allting kommer ifrån. 

Det är intressant, det går väldigt fort nu, allting. Jag har ju så här presentation från tre 

månader sedan, jag måste göra om allting. 

13. Ludvig: Vi har ju pratat mycket om det här med utmaningarna kanske från ditt håll i ditt 

arbete med just det här, om man ska kalla det en relation, mellan just varumärken och trender 

och vad tror du då är den största utmaningen i arbetet med just den här relationen… för dig? 

Elsa: Vi som jobbar med det? Den största utmaningen, att göra rätt grejer eller?  

Ludvig: Ja det kan man väl säga. Eller den största utmaningen i ditt arbete kanske? 

Elsa: Det är att få ihop budgetar faktiskt. Och få kunder att tro på idéer. Och få resurser till 

det. It’s all about execution och det är jättesvårt, faktiskt.  

14. Lars: Har du några övriga kommentarer? Något du vill lägga till som du tycker att vi har 

missat eller så? 

Elsa: Ja, men ni frågade om det här med slump och jag tror ändå att det är rätt mycket slump 

nu när jag tänker efter på det. Jag tänker bara på bostäder och hela den här Fredrik Eklund-

trenden som har exploderat i världen och hur man ska bo, hur det ska se ut där man bor och 



vilken miljö, hur man vill att det ska kännas och se ut och sådär – jag vet inte, utan honom, 

om det hade blivit den hypen, så det kan vara – det här är bara min egen teori – men jag tror 

att den kanske inte hade varit så stor utan den enskilda människan.  

Ludvig: Någon måste vara kapten, liksom? 

Elsa: Ja jag tror det faktiskt. Och då var det rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle. Och då 

kanske det är så att trender skapas av slump. Men då är det för att tiden var mogen för det 

som skulle hända. Det är någonting som säger honom att det här är det som….och då är det 

han som driver på. Så jag tror lite… 

Ludvig: Stjärnorna måste stå lite rätt?  

Elsa: Ja men ta Donald Trump till exempel. Det är också på något sätt tajming för honom, 

vare sig man hatar honom eller inte. Men där var tajmingen rätt för honom. Hemskt eller vad 

det nu är. För det är två saker som jag undrar över. Dels är det alla tomma space med luxury 

brands och så är det sopberget som man undrar över också. Jag har börjat irritera mig jävligt 

mycket på H&M, jag tycker inte om dem så där. För att de vill ju att man ska lämna in grejer, 

stora säckar med grejer typ till dem så ska de göra om det till nya kläder. Men jag tycker att 

det är en jävla hyckleri i det. Ja men jag mår mycket dåligt av hela H&M-kulturen faktiskt. 

Ludvig: Just det där slit-och-släng och så? 

Elsa: Ja, jag tycker det är obehagligt. Och de ger sig ut för att vara… det är på något sätt som 

att… de har seminarier som säger tvärtom. Att de hjälper människor i tredje världen och så 

här… men gör de verkligen det? Men det är som en trend att…  

När vi var unga, jag vet inte den trenden kanske kommer tillbaka, men att man gjorde grejer 

av grejer. Jag tror att folk är väldigt kreativt frustrerade att man inte får göra saker. Alltså man 

bakar inte, man lagar inte mat, man syr inga kläder, man gör ju ingenting idag som vi gjorde 

förr. Utan man konsumerar bara. Antingen saker man tittar på eller lyssnar på eller kläder 

eller mat eller när man går ut eller så. Det tror jag kanske är en trend som kommer komma 



tillbaka. Men då är det ju frågan om de här kapitalistiska krafterna som styr det hela… det är 

väldigt mycket – tjäna mycket pengar, göra av med de så fort som möjligt, tjäna nya pengar.  

Det är väldigt lite som är väldigt spännande. Jag åker ju inte till en storstad i första taget för 

att se nya saker, man kanske vill till något konstigt ställe för att man vill se något annat. Förr 

åkte man ju till ställen för att se trender. Jag vet inte riktigt om det är så längre. Det var ju så 

mycket mer unika, alltså dom här stora företagen har ju köpt upp sig överallt i världen så att 

de har ju tagit död på allting som… de lägger ju en matta på uppstickare också. Så vare sig… 

är det någon trend, vad hände till exempel med Abercrombie & Fitch? 

Ludvig: Det var ju någon sorts motreaktion? Eller som du nämnde, på det här med 

jämställdhet. Det var väldigt mycket…. 

Elsa: Halvnakna killar?  

Ludvig: Ja precis, och inte lika mycket halvnakna tjejer som jobbade. Och att det på något 

sätt blev en reaktion mot det som gjorde att, ja…  

Elsa: Men det var ju en sån här trend, det var ju kö utanför de butikerna då.  



Bilaga 3:  

Emma Sandler, Originalare / Final Art på reklambyrån Pool. Intervju gjord 2017-03-21.  

1. Ludvig: Vi brukar börja med att fråga hur du skulle definiera begreppet trend?  

Emma: Oj, bra fråga… definiera ordet trend… Ja, men det som är trendigt det är nog ändå… 

Det känns ju fel att säga men det som är… Idag känns det ju i och för sig inte som att det som 

är trendigt är någonting som är vanligt, men det är ändå det som jag säger är såhär ”just nu är 

det en trend att jag inte vill ha gula skor” och då är det att det är just nu det som många har, 

faktiskt. Så definierar jag en trend. 

2. Ludvig: Och vad gäller just det här, som vi har nämnt, så är vi ju ute efter att se vad som 

kan anses, eller vem som kan anses vara skaparen av en trend. Och överlag har det väl blivit 

svårare att dra, eller man brukar säga det rent teoretiskt, att gränsen idag har suddats ut lite 

mellan producent och konsument. Vem tror du skapar trenden, tror du att det är producent, 

konsument eller tror du att det är något sorts samspel?  

Emma: Också bra fråga, nu känns det ju väldigt mycket som att det är konsument. Alltså 

såhär, influencers och viktiga personer liksom, som kan skapa det genom att bara ha det och 

då är det oftast inte… fast nej det är nog ett samspel ändå alltså. Jag tänker ju direkt på, jag 

vet inte varför jag glider in på det nu när vi är på en reklambyrå, men jag tänker ju direkt på, 

när jag tänker på trender, på kläder och skor. Men det kan ju vara allt möjligt. Gud vilka 

kluriga frågor… men jag tror nog att det är ett samspel alltså… mellan producent och 

konsument.  

3. Ludvig: Och om man ser från företags sida, hur omfattande anser du att ett företags 

strategiska kontroll över det samspelet är?  

Emma: Oj, det här vet jag faktiskt inte… Men det varierar säkert också, men det kan man nog 

påverka ganska mycket, tror jag. Nu är jag inte så insatt i strategiarbetet, men det kan man 

nog påverka ganska mycket.  



Ludvig: Du tror inte att det är ett fritt, eller att det ”lever sitt egna liv” så att säga? 

Emma: Nej, det skulle jag inte säga. Jag vet också att, vi som byrå, har varit kanske svaga 

rent strategiskt. Vi har under det senaste året velat bli starkare strategiskt. Att ha en person 

som… vi hade en Planner, en strategisk Planner, som faktiskt sa upp sig nu. Vi har inte ersatt 

honom, men som bara sitter med sådana här grejer liksom. Och gör analyser och strategier 

och kollar sådana här grejer liksom. Hur man kan gå tillväga och nå ut till olika människor 

med olika kampanjer.  

4. Ludvig: Och vad gäller det arbetet, i att implementera, eller haka på en trend och nå folk, 

tror du att slumpen är avgörande? Eller tror du att slumpen spelar en stor roll i hur saker och 

ting blir?  

Emma: Nej, det där kan man påverka jättemycket. Alltså jag vet ju hur… Jag menar vi har 

jättemycket… Ja men typ nu när vi släpper olika kampanjer och som vi inte köper någon 

media för, då jobbar vi ju in oss. Vi hade ju en jätterolig kampanj för 4Sound, 

”Musikmetoden”, som vårt mål med var att köpa instrument ska ingå i den där 

friskvårdslistan. Och det går ju hand i hand med 4Sound då, så då kan de sälja instrument och 

det ingår för företag att köpa för friskvårdsbidrag. Där köpte vi ingen media överhuvudtaget, 

alltså inga annonser och så vidare, utan där jobbade vi jättemycket, vi tog in en PR-specialist 

så att vi hamnade i Nyhetsmorgon och därifrån blev det en snackis och där liksom delades det 

Nyhetsmorgon-klippet… Och det var ju supergenomtänkt, det var ingen slump. Men det kan 

ju folk tro att det är. Och där pratade vi inte heller som om det var en reklam, utan det var 

bara en underliggande – att det råkade komma en logga för 4Sound liksom i klippet. Så det 

var ju supergenomtänkt. Och det här skulle bara sprida sig genom sådana kanaler, som verkar 

lite slumpmässiga men absolut inte är det. Så allting är supergenomtänkt där. Så ofta så tror 

jag att sådana spridningar ligger det supermycket jobb bakom.  

5. Lars: Jag har en följdfråga på det där att ni hade en Planner här förut, har du märkt av 

någon skillnad från att den personen slutade eller är det någon annan som har tagit över 

det…?  



Emma: Nej, vi ska ju söka en ny. Absolut. Nej, och det är väl där jag egentligen är den sämsta 

personen här att fråga om de här grejerna, för jag jobbar nästan bara i produktion. Visst, vi är 

en ganska ”platt” byrå, alltså alla får vara med från start om man vill och har tid. Men nu är 

det oftast så att tiden inte finns, för jag har väldigt mycket produktion hela tiden och allting 

ska ut och så. Men annars har vi oppositioner och vi har genrep som alla får vara med på 

o.s.v. Och absolut, det är i de projekt som han har jobbat hårt med, det är också där vi har 

lyckats nå fram i kanske lite fler kanaler och kanske gjort lite smartare drag liksom.  

6. Ludvig: Produktplacering och så, är ju inte lika vanligt idag av den enkla anledningen att 

konsumenter helt enkelt har lärt sig att genomskåda det, och därför har det snarare motsatt 

effekt för varumärkena som syns på det sättet. Tror du att det finns samma risk i nyttjandet av 

en trend? Att det helt enkelt kan slå bakut och bli sökt, liksom?  

Emma: Ja, lite. Alltså, jag tänker direkt på något vi har diskuterat här på byrån över 

datorskärmarna så att säga, och något som jag bara tycker är bra, att exempelvis Åhléns som 

lyft väldigt mycket att det inte finns tjej- och killkläder och vem som helst bär det och det och 

väldigt mycket ”starka kvinnor”-kampanjer och sådana där grejer. Och då var det någon som 

tyckte ”fast nu räcker det”, typ. Alltså nu har det börjat gå lite… nu nyttjar alla det där för att 

man ska…  

Lars: Det blir kommersiella intressen…?  

Emma: Ja men lite såhär, nu ska alla hävda sig i att vi också gör det här… Då hade vi just den 

diskussionen. Men jag, som person, tycker inte att det kan bli för mycket. Jag tycker att det 

bara är att köra, det är hur bra som helst om alla visar det. Men någon tyckte att ”det blir lite 

tjatigt” och då vet jag ju, att om vissa personer reagerar så då är det ju negativt hos vissa. Det 

går ju inte att rå för. Och han som tyckte det är en väldigt ”bra man”, så man behöver inte 

vara en knäppgök så. Men just det att ”nu ska Indiska också göra så, och nu ska H&M också 

göra så”, medan jag bara: Gud, kör på, liksom! Det kan inte bli för mycket! Men som svar på 

din fråga: ja, tydligen så kan det slå lite bakut att haka på sådana trender.  



7. Ludvig: Och enligt din erfarenhet då, vad tror du är den mest förekommande anledningen 

till att varumärken försöker göra det här?  

Emma: Det handlar väl alltid om pengar, men också att ligga i framkant. Det tror jag nog 

många företag, de vi ser på stortavlor och så, vill visa - att ”vi ligger steget före och vi gör 

detta statement”. Men det handlar väl om pengar? Det måste jag väl ändå säga, tyvärr. I 

slutändan.  

8. Ludvig: Vad är en bra trend för dig som konsument? Om du ser dig i rollen som just 

konsument.  

Emma: Det beror nog på vad det är. Men jag är väldigt såhär, om man ser till matvarubutiken, 

så är jag sedan några år tillbaka eller sedan jag fick barn egentligen, att allt ska vara 

ekologiskt och gärna närodlat och så. Men jag äter fortfarande kött, så jag ska inte… Jag kan 

inte säga att jag är någon guru liksom. Vad var frågan egentligen?  

Ludvig: Vad du skulle säga, för dig, är en bra trend och anledningen till det. 

Emma: Ja, men det är ju det. Jag tycker det är en superbra trend att det har blivit trendigt att 

köpa ekologiskt. Det är väl svinbra? Och även att många gör hållbara… även med kläder. Jag 

var på någon releasefest häromveckan, för Gina Tricot, för jag känner hon som jobbar på PR 

där. Då hade de releasefest för hållbara jeans som kan återanvändas och så. Det är väl en 

svinbra trend? Att företag börjar köra den grejen och inte barnarbeten och den grejen.  

9. Ludvig: Vad tror du är den största utmaningen med arbetet, kring just den relationen?  

Emma: Det vi har dagligen, och speciellt för kreatörerna som ska sälja in det. Det måste hålla 

budget samtidigt som det ska vara hållbart, och det ska sälja, och kunden som person ska 

tycka om det. Det bråkar vi med dagligen. I alla våra projekt typ. Och att det inte får trampa 

någon på tårna samtidigt som det ska ”sväva ut” lite. Och vi vill ju ofta sväva ut lite – det ska 

synas, det ska märkas, man ska komma ihåg det man har sett, samtidigt som kunden alltid 



bromsar det här. För att de inte vågar, liksom. Det är nog det svåra – en trend är ofta något 

slagkraftigt och som sticker ut, men det är att behålla varumärkets… det är en svår 

balansgång.  

10. Lars: Hur arbetar ni då i försöket att: ni vill hela tiden få det slagkraftigt, men kunden 

hela tiden backar – jobbar ni med att försöka få dem att våga?  

Emma: Ja, ja. Det handlar om att ha en bra kundrelation. Att de känner att de vågar. Säg att vi 

har tio kunder, hälften av dem är liksom hela tiden lite rädda. Medan vissa har vi fått en 

skitbra relation med, och de litar alltid på det vi gör. Och det handlar om relationer. Ofta 

handlar det om något så enkelt, eller svårt som, personkemi. Men även att man som 

projektledare hela tiden jobbar för en bra kundrelation. Men det kan ta ett tag.  



Bilaga 4:  

Arvid Axland, Strateg / Grundare av reklambyrån Pool. Intervju gjord 2017-03-21. 

1. Ludvig: Hur definierar du begreppet trend?  

Arvid: Det är ett fenomen som kortsiktigt eller långsiktigt påverkar beteenden hos människor. 

Det är iallafall så vi ser på det när vi arbetar med trender för våra kunder. Jag kan berätta lite 

om hur vi jobbar. När vi börjar jobba med en ny kund eller företag eller varumärke så tar vi 

fram något som vi kallar upplevelseplattform. Och den svarar på vilket värde ett företag kan 

erbjuda genom upplevelser, som ofta ligger bortom den konkreta produkten eller tjänsten. Så 

om ett varumärke står för vissa värderingar och att vi ser att de här samhällstrenderna 

påverkar oss rätt mycket och det här är våra kunder och deras drivkrafter och behov, så 

försöker vi hitta en match då mellan vad varumärket står för, vilka trender finns i samhället 

och hur ser målgruppen ut. Så använder vi trender i att skapa den här plattformen.  

2. Ludvig: Man brukar ju säga att det blir svårare och svårare att dra en gräns för var 

produktion slutar och konsumtion tar vid. Vad gäller ”skapandet”, eller vad man ska kalla det, 

av en trend – hur tror du att det fungerar där?  

Arvid: Visste jag det så skulle jag skrivit fler böcker. Det är någon sorts magi som… Alltså, 

förra årets mest delade Youtube-klipp var väl den där någon sätter på sig en Star Wars-mask 

och körde och intervjuade… Vem hade liksom kunnat förutspå… jag hade inte kunnat 

förutspå att det skulle bli en sådan ”hit”, liksom. Och vad är det som gör det? Jag vetefan. 

Sen kan man ju se, om man är lite framsynt, att troligtvis kommer den här… Att det skulle 

vara en stark trend nu att till exempel företag ska ta samhällsansvar, det har vi kunnat förutse 

vartefter staten fått försvagad ekonomi och inflytande över människor och religionen i vår del 

av världen påverkar oss inte, och föräldrarnas inflytande minskar kanske också och så vidare. 

Då finns det en öppning för företag, som konsumenter också förväntar sig, att göra fler 

insatser som bygger samhället på ett bra sätt. Så vissa trender kan man ju förutspå medan… 

man brukar ju prata om microtrender och macrotrender, och macrotrender kanske är lättare 

att förutspå än vilket Youtube-klipp som råkar slå för det är så himla oförutsägbart. Men det 



är möjligt att det finns människor som har en magkänsla för det precis som att skapa musik-

hits.  

3. Ludvig: Hur omfattande tror du att företags strategiska kontroll är över relationen 

varumärke och trend?  

Arvid: Ja, återigen, idag så måste det vara relevant för konsumenten. Så om du är helt 

okänslig, alltså trendokänslig, så kommer det förmodligen… Antingen så blir det kult, för att 

det är så fel ute så man väljer det ändå. Det finns ju sådana exempel. Har ni exempelvis varit 

på Vega-grillen, nere i Haninge någonstans? Det är Sveriges äldsta hamburgerrestaurang och 

ingenting har hänt där sedan 60-talet. Det är så otroligt fult och allt är helt fel, liksom, men 

det är kult. Men jag tror att åtminstone stora varumärken måste vara i trenderna för att vara 

relevant. Jag vet inte om det var svar på frågan.  

4. Ludvig: Men tror du att företagen i arbetet med att vara relevant… tror du att de i grund 

och botten har kontroll över den situationen?  

Arvid: Nej, det tror jag inte. Därför att de flesta företag inte är tillräckligt snabba. Tror det var 

Coca-Colas VD som erkände att snabbhet slår storlek alla dagar om året. Så de är ju livrädda, 

verkar det som, att det kommer någon snabb spelare som hakar på… Så när till och med 

Coca-Cola, som ju har världens starkaste varumärke, erkänner det så är det någonting viktigt. 

Så ni är på något intressant i er uppsats, därmed.  

5. Ludvig: Så om man vänder på det då, hur avgörande är slumpen då? Eller är det helt enkelt 

det som är bärande?  

Arvid: Slumpen… ja, det finns ett mått av slump, eller tur, i att ha tajming. Sedan kan man ju 

säga som Ingemar Stenmark: ”Ju mer jag tränar, desto mer tur tycks jag ha”. Så det kan jag 

också tänka mig har med snabbhet och vidsynthet att göra. Om man hela tiden har koll på 

omvärlden så är det lättare att ha tur och träffa rätt på någon trend och ligga i framkant där. 



Sen tror jag kanske inte att företag riktigt har trovärdighet att vara trendsättare utan mer vara 

snabba på att haka på trender. I mångt och mycket.  

6. Ludvig: Produktplacering och så, ser man ju inte lika ofta idag. Man brukar väl säga att 

konsumenter har lärt sig att se igenom det. Att det tillhör ett tidigare paradigm inom 

marknadsföringen. Och risken om man använder det är ju då att det slår bakut och alltså har 

en negativ effekt för varumärket. Tror du att det finns en liknande risk i nyttjandet av trender?  

Arvid: Ja, om det inte finns substans. Om man hakar på en trend för att fånga snabba ”likes” 

och det inte har något att göra med vad företaget står för så finns det stora risker. Det snackas 

ju rätt mycket om det, tycker jag. Coop gjorde någon… de hakade på att man inte ska äta 

nötkött tror jag, i höstas. Och gjorde en kampanj kring det. Samma vecka går man ut och rear 

köttfärs. Och då blir det ju ”varför sa de det där när de i nästa stund…”, så det handlar ju om 

trovärdighet. Så det är därför vi tar fram den här upplevelseplattformen så att man känner sig 

trygg i vad det är vi står för och vilken upplevelse det är vi vill leverera. Bra, då passar den 

här trenden som handen i handsken medan den här kanske är kul, men vad tillför den för oss 

och våra kunder just nu? – it doesn’t make sense. Autentisk är ju… Jag vet inte om ni har sett 

min bok?  

Ludvig: Jo, vi känner till den.  

Arvid: Där så listar vi bland annat spelregler för vad som kännetecknar framgångsrika företag 

och en grej vi pratar varmt om är att vara autentisk. Att det man gör och säger och står för har 

en samklang. Så det har ju att göra med att trender som ”klingar väl” med vår övertygelse kan 

vi haka på.  

7. Lars: Sett ur konsumentens perspektiv, så pratade Emma (Sandler, se bilaga 3, fråga 8) om 

att det finns vissa trender som hon anser sig kunna ställa sig bakom och om det är ett 

varumärke jag tycker om dessutom så är det väldigt bra att den trenden kopplas till det 

varumärket. Finns det något från motsatt håll då, ur ett företags perspektiv? Finns det 

universella värden, som finns runt om trender generellt, som de söker?  



Arvid: Alltså, det finns ju universella macrotrender, eller stora trender, som är det vi kallar för 

spelregler. Till exempel att vara ”du får vad du ger” som ju är en tusenårig filosofi som finns 

med i många religioner: ”behandla din nästa såsom dig själv” och ”pay it forward”-tankarna 

om att om jag gör en god handling så kommer det att sprida sig och komma tillbaka. Det kan 

man ju, om man vill, kalla för en trend – åtminstone sett ur ett företags perspektiv. Sett ur ett 

mänskligt perspektiv så är det ju som sagt flera tusen år gammalt, men att företag aktivt 

börjar leva efter en sådan här filosofi… i alla fall stora varumärken, den lokala handlaren 

kanske har kunnat göra det men… ja det är ju ett universellt värde då. Ett annat är ju, det som 

vi var inne på, att utveckla verksamheter med samhällsansvar. Att dels komma på nya 

affärsområden eller rent av nya företag, som det här ”palla.nu”, om ni har hört talas om det? 

De engagerar funktionsnedsatta människor att plocka äpplen i trädgårdar, som annars skulle 

ligga och ruttna, och göra fantastisk must att sälja i butiker. Eller att företag tar ställning för 

en orättvisa, eller en fråga i samhället. Som Kiruna Hockey som bytte ut sina matchtröjor för 

att satsa på hbtq-frågan, sådana exempel ser man ju många av, det är universellt. Även det 

som vi pratade om – att vara autentisk är ju en trend som vi har sett mycket av på senare år, 

att företag verkligen jobbar och inte bara säger saker utan lever efter det. Som ”REI” – en 

amerikansk outdoor-butikskedja som stängde igen på Black Friday för att deras business ju 

går ut på att människor ska vara ute i naturen och inte hänga i shopping malls på Black 

Friday. Så ”vi stänger våra butiker – träffa oss ute i naturen eller ut och gör något bara och 

skicka oss era foton”, liksom. Det är ju att haka på trenden att vara autentisk i vad man säger. 

Så ja, det finns några  universella värden som egentligen alla företag kan spela på.  

8. Lars: Enligt din erfarenhet, vilka anser du vara de mest förekommande anledningarna till 

att ett varumärke försöker kapitalisera på, eller koppla sig till, en trend?  

Arvid: För att vara relevant. Och/eller för att skapa uppmärksamhet. För det handlar ju om att 

bygga, eller skapa ett värde av att finnas med i en människas liv. Vilken produktkategori du 

än kikar på så finns det ju åtminstone fem runt hörnet, som har samma kvalitet och samma 

pris. Och då handlar det om att ta en viktigare del i människors liv än vad bara produkten kan 

göra. Och det kan man ju då göra genom att haka på trender som är relevanta för målgruppen.  



9. Ludvig: Vad anser du är det mest intressanta i relationen mellan varumärke och trend och 

vad tror du är den största utmaningen i den?  

Arvid: Det handlar om att hitta skärningspunkten mellan trender, varumärke och målgrupp. 

Och det är väl det som är utmaningen – att förstå sin målgrupp så bra så att man fattar vilka 

trender som de går igång på. Och också veta vad man själv står för så att det blir trovärdigt. 

Och vi kanske rent av kan sätta igång nya trender om vi har en riktigt bra relation och är 

trovärdiga hos målgruppen. Jag sa ju det, att troligtvis så är det inte företagen som sätter 

trenderna men man kan ju vara snabb att haka på. I undantagsfall så kanske man ändå kan 

lyckas med det om man är riktigt tajta.  

10. Ludvig: Och hur ser du på det, vi pratade lite med Emma (Sandler) om det, att företag 

ofta kan vara lite av en bromskloss i den här processen, att både vilja vara progressiva men 

samtidigt inte vilja gå ifrån sina kärnvärden, så att säga. Är det, enligt dig, en drivkraft eller 

ett problem?  

Arvid: Det är en möjlighet. För att om man kan få alla på företaget att förstå det här 

upplevelsevärdet, så kan ju alla i sin roll… Om jag sitter och håller på med, inte vet jag, 

inköp – på pappret har jag inget ansvar för kundupplevelsen men om jag vet det här så kan 

jag ju åtminstone på släktmiddagen, eller kanske till och med på kontoret när jag sitter och 

väljer vilken leverantör jag ska köpa in tänka: ”ja men just det, vår övertygelse är ju det här, 

så passar kanske den bättre än den”, och så bidrar det till kundupplevelsen indirekt. Så därför 

tycker jag att det är en enorm möjlighet att inte låta marknadsföringsarbetet stanna på 

marknadsavdelningen, utan att det ska genomsyra alla som representerar ett företag. Men det 

är ett långsamt jobb.  

Ludvig: Ja, är det det som är mest krävande?  

Arvid: När vi börjar jobba med en kund så vill ju de ha en förändring nu, liksom. Men det tar 

ju flera år att få alla medarbetare någorlunda med på tåget. Det underskattar man alltid, hur 

lång tid det tar.  



Ludvig: Och om ni skulle arbeta efter just snabba förändringar, så antar jag att det då skulle 

stjälpa mer än hjälpa företaget?  

Arvid: Nja, det kan ju hjälpa internt också. Om man gör en snabb extern insats, så kan det 

hjälpa till internt att förstå: ”Fasen vad häftigt”, liksom. Så man kan jobba med olika tempon, 

liksom.  



Bilaga 5:  

Henrik Nygren, grundare av Henrik Nygren Design. Intervju gjord 2017-03-29. 

1. Ludvig: Vi brukar börja med att fråga hur du skulle definiera begreppet trend? 

Henrik: Ja… Svårt. Eller kanske lätt? Vad ska jag säga? Om jag ska linda in mig själv lite 

grann – vi jobbar inte med trender själva. Jag tror att vi alla, och om det blir svar på frågan 

vet jag inte men, undermedvetet är drabbade av trender på olika sätt. Även om man säger att 

man inte håller på med det så ligger det i luften på något sätt. Men som det är så är det väl 

något tidsbestämt, något slags ämne, uttryck eller liknande som styrs av tusen faktorer. För 

något år sedan kunde man ju inte åka förbi Stureplan utan att det stod femtonåriga brudar 

med Canadian Goose-jackor med hår på kanten av luvan i grupper. Man undrade om man 

hade kommit till någon sekt. Och det är väl en trend? Sjuklig trend kanske? Men det är väl ett 

slags beteende, tror jag. Hos människan. Det handlar ibland om att söka sig till beteendet, att 

vara en del av. Det är ju lätt också att köpa en trend i form av att man kan klä på sig en fysisk 

kostym med en trend, oavsett om det gäller ens arbete, hem eller livsstil eller vad fan som 

helst. Och då är man ju långt ifrån det som profeterna pratar om – att man ska vara sig själv. 

Det kanske är ett svar på frågan, att trend är ju inte alltid att vara sig själv. Det är nog väldigt 

sällan det är att vara sig själv, det är nog att vara det alla andra är, följa det några bestämmer. 

Och jag kan tycka att alla sådana här fantastiska trendkonsulter… jag högaktar dem på något 

vis, att de kan speja över hela världen och förstå vart vi är på väg. Sådant behövs väl alltid, 

och Stockholm är väl en sådan marknad dit många företag vänder sig, stora rackare som 

kommer hit och testar grejerna här först för vi är så förbannat lättköpta, korkade kanske?, så 

vi klär ju på oss de här jackorna bara för att de säger ”jacka med pälskrage”. Så står vi där på 

Stureplan i 15 graders värme, i jackor för Antarktis. Det är väl trend, om något. Men just 

därför tycker jag att det här ”trendkonsulteriet” ibland blir löjeväckande. Det är ett 

snarstucket gäng gubbar och tanter som springer omkring och håller föreläsningar och säger 

att ”det här är bra, det här laxrosa gäller just nu. Glöm bort den där laxrosa”. Det kan jag 

personligen tycka… Det kan jag inte lyssna på, det går inte. För samtidigt tycker jag att på 

andra axeln sitter… Om trenden finns med mig, för den finns ju tror jag, jag är en jävligt 

dålig kålsupare på det sättet – jag super i mig allt ändå, men jag tror att den andra sidan pratar 



om något slags hållbarhet som inte är hur man återvinner tomglas utan mer vad vi gör, att det 

ska fungera på sikt. Och då kan jag tycka att ”trenderiet” är jävligt kortsiktigt, det byts ju ut 

till imorgon. Du ska ha en Gaggenau-ugn hemma med sju luckor med sextusen grader i och 

sådär. Och nästa år ska det vara någon vedeldad grej i en jordhåla någonstans. Så jag kan inte 

riktigt se att det är något jag följer, men ändå gör jag det säkert undermedvetet. Vad fan, här 

sitter jag: en snaggad 54-åring med en svart tröja från Acne och svarta dojor, vad snackar jag 

om trend? Jag är helt ute och cyklar. Jag skulle ha haft på mig orangea, utsvängda 

manchesterjeans bara för att jag tyckte det var bekvämare. Moleskine-almenacka, Moleskine-

bok, iPhone, glasögon från vad-de-nu-heter… skitlöjligt. Julia Hetta-bild på väggen, va? Jag 

håller inte på med trend, inte alls!  

2. Ludvig: Men tror du att, ur en konsuments perspektiv, det finns bra trender?  

Henrik: Ja det gör det definitivt. Jag menar, om nu politik och miljöengagemang är trend, 

vilket det ju är. Eftersom jag är några år äldre än ni så vet jag att när jag var yngre så fanns 

det ju ingen miljömedvetenhet alls. Och det fanns inga förespråkare för miljö över hållbarhet. 

Det är ju en god trend i sig. Sedan kan jag tycka att bröstimplantat är en dålig trend, men det 

måste ju vara så att det finns dåliga och bra trender. Man satt ju och rökte längst bak i 

kabinerna när jag var yngre, bara man flög inom Sverige. Morsan satt ju och rökte när vi åkte 

bil, med fyra ungar i baksätet, liksom. De fick ju i sig lika mycket cigarett som hon fick, 

säkert. Det var ju en trend. Och nu får man inte ens röka på krogen. Så det måste finnas bra 

trender, tror jag. Men sedan när man läser om sådana här Gojibär, eller vad de heter, svindyra 

grejer som kostar 7000 spänn för en påse, så läser man häromdagen att det ju är livsfarligt att 

käka de där bären! Då är det ganska många korkade människor som känner igen sig, som har 

tryckt i sig 100 000 spänn och egentligen skaffat sig en jävligt dålig hälsa. Solarium var 

trendigt när jag var ung, men vem fan går och lägger sig i ett solarium idag? Idag är vi ju 

hellre bleka och friska, liksom. Så jag tror det finns goda trender, absolut. Men frågan är om 

de viktigaste trenderna är goda, för jag tror inte… ja, det kommer en ny dunjacka, men det är 

ingen bra trend, det är bara ett behov. Men sedan finns det ju saker som för oss vidare och då 

tror jag att misstagen ibland är framgången. Det kan vara trender som till synes kan vara 

ganska larviga eller ytliga, men de kanske för oss till något nytt beteende som får oss att… ja, 



elbilar, Musks Tesla, är det en trend? Ja, världen kommer kanske, om 50 år när ni är gamla 

gubbar, bara bestå av det som han gjorde. Det kanske finns sådana batterifabriker i varenda 

stad sen far att han var den han var och han startade en trend. Den mannen. Så kan det ju var.  

3. Lars: Och när det kommer till ”startandet" av en trend, tror du det finns en tydlig ”skapare” 

av trenden, eller är det något mer ”flyktigt”?  

Henrik: Jag kan för lite om det där… men förespråkare som Musk… nu är ju han en gubbe 

men… Ja, och Steve Jobs, som ju också var en gubbe men… Det är klart att det är så, att det 

kan vara personer som sätter igång någonting viktigt. Det är klart att det är så. Ytterligare en 

gubbe, nu är ju han död men, Einstein, han skapade ju rätt bra trender kan man ju säga. Men 

det viktigaste är väl att vi utvecklar oss. Att det går framåt. Jag gissar att många trender inte 

bara är grundlagda i någon ideologi om en bättre värld, utan det handlar väl om att de hittar 

på någonting som man kan tjäna pengar på, också. Det är kanske där trender galopperar iväg 

och blir tokiga. För att det är svårt att hålla kontrollen. Det borde vara mer trend på 

återhållsamhet tycker jag. Mer trend på att stötta utsatta samhället, och mer trend på att öppna 

våra famnar för de stackare som ändå går på våra gator som kommer någonstans långt ifrån, 

eller mer trend att liksom se till att de här två procenten av världens befolkning som är rikare 

än de andra 98, det är väl det… Buffet och de här gubbarna, som äger miljarder miljarder, de 

gör väl rätt i att skapa trender som Gate’s Foundation. Det är väl en bra trend? Det kanske är 

fler sådana där ”knösar” som kan öppna plånkan och se till att vi andra, eller de som mår 

dåligt mår bättre. Vi tre har det så jävla bra. Så visst finns det goda trender. Då är ju herr och 

fru Gates skitviktiga som trendskapare. Viktigare än någon jävel som ställer sig på 

möbelmässan och pratar om någon jävla laxrosa, det tycker jag bara är… det flinar jag åt. Jag 

kan inte se det som att det är ett yrke. Jag kan inte se en heder i det. Och ändå är jag lika dålig 

själv som kan banka mig blodig för att någonting ska vara i just den laxrosa och inte den. 

Men jag vill inte säga det till en värld, att det är viktigt, för det tycker jag bara är löjligt. Vi 

borde ha kommit längre 2017.  

4. Ludvig: Om man vänder på det lite, och ser det ur ett varumärkes perspektiv – tror du att 

det finns generella världen som är särskilt åtråvärda i en trend?  



Henrik: Hur menar du då?  

Ludvig: Jag tänker, vad nu trenden för med sig till varumärket, kan du se eller ana särskilda 

saker som varumärket vill åt genom att kapitalisera, eller koppla sig till trenden?  

Henrik: Det finns det säkert. Jag menar, Fjällräven kanske gör en grön ryggsäck, eller 

kamouflage-färgad ryggsäck bara för att Carhartt gör det. Då hakar de ju på en trend, även 

fast de är ett ”B-alternativ” i världen sett. Eller att bilindustrin drar sig åt elbilar, miljövänliga 

bilar – så gott som de kan göra det, då tänker de på samma sätt där, att vissa märken måste 

haka på det. Och det tycker jag man hör hela tiden, att ”det här borde vi göra för att alla andra 

gör det”, då hakar man väl på? Men man leder ju inte utan man följer. Och det tycker jag 

också är, det tycker jag är lika bra. Att man, återigen, tänker att, om man nu kan tänka så, vad 

är bättre för, inte bara vårt varumärke och vårt bankkonto, utan för vår produkt på längre sikt? 

Kan vi bygga något mer hållbart, kan vi göra någonting som har större värde? I stort och 

smått. Så definitivt så hakar nog många på, det som funkar. Men trend är ju inte bara det som 

funkar utan det kan lika gärna vara det som inte funkar. Men när det funkar är det ett 

framgångsrecept. Ta kaffeindustrin i Stockholm, det är ju fullkomligt bisarrt. Det är väl vi och 

Seattle som har flest kaffeställen överallt. Förut var det konditorier där man drack en kopp 

kaffe. Nu är en hand upptagen av telefonen och en av kopp, och man dricker när man går! 

Fråga din farmor om det, hon skulle skratta liksom. Och det är ju en trend om något, att 

bokstavligen mjölka ur någonting som bara är kaffe, på 17 ställen längs en gata. Men det ena 

är inte bättre än det andra. Det är bara att vi också kan tjäna pengar på någonting som heter 

”Coffee by… något annat”, liksom, men det är inget nyskapande i det. Men visst, det är ett 

affärskoncept. Jag kan tycka att om man gör det och gör en fairtrade-grej av det, så att man 

”visst, vi säljer också kaffe men våra pengar går tillbaka till någonting” eller ”vi betalar för 

frakten på ett annat sätt för bönor från Colombia och hit” eller sådär. ”Det kostar tio spänn 

mer, men å andra sidan ger vi tio spänn tillbaka”. Då kan jag tycka att man har utvecklat 

trenden. Men annars tycker jag… ja, jag är nog lika dålig själv säkert.  



5. Lars: Det här med att företag kan följa efter och inte leda… Någonting som vi har stött på i 

en del av intervjuerna är det här med autenticitet. Hur viktigt anser du att det är när ett 

varumärke försöker koppla sig till en trend, att det ska kännas autentiskt?  

Henrik: Det beror på vad man pratar om. Jag menar, går du till min äldsta dotter som är 

tretton så skiter hon i allt det där. Hon vet ju inte vad skillnaden mellan silver och nysilver är. 

Hon tycker allting är silver. Plast är också silver för henne. Så det där är ju nonsens för vissa 

grupper. Och på Ullared kan de inte stava till det ordet en gång. Så det är vissa marknader, 

tror jag. Då är det jätteviktigt. Och vissa produkter, då är det jätteviktigt. Men sedan tror jag 

det falnar ganska snart. Och man ska inte glömma bort att vi bor i en storstad som är en liten 

stad i världen. Jag är uppväxt i Visby och det är en liten stad i Sverige, men en gigantisk stad 

på Gotland. Man får sätta oss i perspektiv, lite grann. Vilka är vi och vad är vår marknad? Vi 

kan ju ibland tro att vi är något, och det ska man tro även ifall man bor på landsbygden på 

Gotland, eller i Visby eller i Stockholm eller i New York, men tror att man ändå får tänka lite 

på det här med skapandet av trender. Hemse till exempel, vissa saker på Gotland är ju 

supertrendigt. Det är supercoolt liksom. Och i Visby garvar de ju arslet av sig. Och här kan vi 

inte hålla oss för skratt bara vi hör Visby, liksom. Och i New York tycker man Stockholm är 

pinsamt, liksom. Så var är vi i den här trenden? Vem skapar vad? Jag menar, det man såg i 

New York för tio år sedan har precis landat i Hemse. Och det är så fräckt att det finns inte. 

Det ärvs alltid senare. Det som händer där uppe ramlar ju hierarkiskt nedåt, som vattnet 

rinner. Så då får man ju sitt sura skitvatten på slutet om man bor i Hemse. Det är inte så 

fräscht i New York heller. Det är nog fräschare på Gotland. Det där är nog svårt att sätta ord 

på exakt, men jag tror ofta man glömmer det här med marknader och var man är. Man tror att 

man är i centrum, liksom. Men det är ju faktiskt inte så. Den största delen av befolkningen 

bor ju inte i storstäder trots allt, iallafall är det så i Sverige.  

6. Ludvig: Och apropå det här med autenticitet – tror du att det finns en risk i nyttjandet, från 

företags och varumärkens sida, att det kan verka sökt? Lite så som produktplacering i filmer 

har visat sig bli. För det har ju utvecklats till att ha motsatt effekt från vad varumärkena från 

början önskade, så att säga.  



Henrik: Ja, så är det ju. Det blir ju alltid löjeväckande, eller det mesta blir det. När allting blir 

mer, då är inte det samma sak som att det blir bättre. Det finns ju en ihålighet i att man går i 

en shopping mall någonstans i Staterna och det finns sex tusen olika flingor. Det kan ju inte 

finnas behov för sex tusen olika flingor. Säkert en hel rad, kanske halva gången av de här, är 

ju bara trend som är borta om ett halvår eller så. Så jag tror absolut att det finns en stor risk 

när man hakar på saker och sällar sig i ledet på något vis. Fast, som sagt, har man en hook på 

det så att det är någonting bra, då kan det bli mer trovärdig – som en fairtrade-pryl liksom. 

Vilket jag tyckte var skitkonstigt första gången jag gick in och köpte en kaffe tvärs över gatan 

här, då hade de fairtrade, och jag tänkte ”vad fan är det som kostar mycket mer, hur ska det 

här gå runt?”, tänkte jag, och jag läste någon liten broschyr sådär. Men jag menar – hur var 

det med elbilar? Men som sagt, det är nog lätt att det blir tokigt liksom. Ibland känns 

kopplingarna naturliga, men när Arla gick ut och sa att mjölk var en sportdryck, då tänker 

jag: ”Om jag har kutat en mil, ska jag då dra i mig en liter mjölk?” Det känns ju bara ofräscht 

liksom. Då kan jag tänka: ”Ja men vänta nu, nu är det OS så nu har ni klistrat på en slags 

faktor som säger att det är…”. Det kan inte jag förstå riktigt. Men ändå står idrottsstjärnorna 

där med stora dekaler där det står ”naturens sportdryck”, och då tycker inte jag att det funkar. 

Men jag missar säkert någonting. Vissa gånger de här tillfällena uppstår och man försöker 

haka på då kan det bli jäkligt skruvat alltså. Då tror jag det kan bli en uppförsbacke att ta sig 

tillbaka, om man gör en riktigt klavertramp. Och då är det ju smarta människor som Emma 

(Eriksson, se bilaga 6) och sådana där, som håller på med reklam vilket jag ju inte riktigt gör, 

de kan göra det här på rätt sätt. De kan ju väga det som är lite tokigt, rent kommunikativt, så 

det funkar. Utan att man skyler över det som är sanningen. Men ibland tror jag att man, just 

på byråsidan, har ett helvete med att jobba med sin trovärdighet och sin etik och moral. För 

det är skitprodukter som man klär i någon slags form som… Man hör ju bara hur det låter i 

konferensrummen på byråerna – de hittar ju på någonting som inte är. För produkten behövs 

inte från början. Men den ska sälja och kunden har en massa pengar och ska kommunicera.  

7. Ludvig: Så tror du att företag har någon kontroll över relationen?  

Henrik: De ska ju ha 100% kontroll. Det måste ju vara grundbulten i allt. Men frågan är om 

de kan ha kontroll. Kolla på den där filmen ”Inside man” med Russel Crowe, som ser och 



förstår vad som händer inom… den handlar ju om tobaksindustrin… Han kommer på att de 

lägger till ämnen i cigaretterna som får en att röka mer. Han är någon högt uppsatt ekonomi-

putte eller vad han är, jurist eller så. Sedan kontaktar han en snut om det här, som spelas av Al 

Pacino, som vill hjälpa honom. Sen får han hela tobaksindustrin emot sig, fysiskt liksom. 

Verkligen jagad för livet, genom hela filmen. Apropå det här med moral, och vad man gör av 

sitt varumärke, jag tror man måste ha 100% kontroll. Den här filmen tror jag bygger på en 

sann historia, de kunde fälla halva tobaksindustrin – en miljardindustri med miljontals 

anställda. Någonstans springer nog de flesta företag, som Volkswagen, på att ”äh, vi ställer in 

det här munstycket lite annorlunda så säger vi att punkt punkt punkt”, då har man väl koll? 

Det är ju deras produkt. Men det finns väl sådana enorma krafter och trender som gör att man 

i vissa fall då, såklart, gör misstag medvetet för att tjäna mer pengar. Eller Vitamin Well – är 

det vatten med saft i med en kork på? Ställ fram Zlatan så blir det ju skitkul liksom. Blir man 

en bättre fotbollsspelare för att man har saft i flaskan? Är det 17 000 ingredienser, då undrar 

man ju: ”Vad är det här för grej?”, liksom. Det måste ju vara årtusendets humbug, 

flaskvattnet. Man ser gubbar i USA som bär in en kartong med Pellegrino-flaskor i glas, in i 

en butik. De får knappt skiten över tröskeln för att det är så tungt. Och de här jävlarna har 

flugit någonstans från Italien. Vatten ner i en flaska, med lite bubblor och sen på med en 

etikett. Det är ju helt bisarrt. Det borde vara olagligt. Det var inte det ni frågade om.  

8. Ludvig: Var tror du då den stora utmaningen, för företagen, ligger i arbetet med trender?  

Henrik: Ja… Jag är ju lite i utkanten av allt det här, bara för att ha det sagt. Jag tycker ju bara 

en massa saker. Jag sitter ju inte och har några sanningar.  

Ludvig: Men det är det nog ingen som har?  

Henrik: Nej, det kanske är så. Jag är motståndare till mycket av det här som är snabbt och 

sådär. Jag vill ju att allting vi gör… Jag började 1991 med det här jobbet, med min egen 

firma, och jag kan fortfarande hålla upp det jag gjorde då och inte tveka eller darra på 

manschetten en sekund om att någonting, någon gång, har varit något annat än det jag tycker 



är hållbart eller bra. Varken kundens grundstomme och värderingar eller vad vi gjorde, eller 

hur mycket slöseri det var eller så, något försök till återhållsamhet.  

Ludvig: Tror du att det kan vara just det här med autenticiteten?  

Henrik: Ja, det kan det väl vara. Återigen, när man backar tillbaka bandet i alla aspekter 

oavsett om du pratar ekonomi, miljöpolitik eller vad fan det är, så kan jag tycka att allt har 

blivit väldigt mycket ”mer”. Om man nu pratar marknadsföring och kommersiellt tänkande, 

så är det ju större utbud av allt nu, tjänster och så där. Det sägs ju, statistiskt tror jag, att i en 

stad på en miljon människor så möts man av 200 000 kommersiella budskap per dag. Alltså 

på 24 timmar. Om man är en människa som jobbar, såklart inte inom reklamindustrin, utan 

om man är så att säga en genomsnittsperson. Som är typ 35 år och som har arbete och familj 

och så där. Och man säger att man använder två. Alltså, sovringsfunktionen då är ju enormt! 

Så man kan ju fråga sig, att om det talet ökar men vi behåller våra två val, eller vi kanske 

även gör fler val, det vet jag inte, så måste ju… Alltså, ansvaret är ju enormt för företagen, 

som galopperar iväg och lägger till fler flingor till nästa vecka. Till vilken nytta? Med moder 

jord som tar ut energi dubbelt varje dag mot vad den återskapar. Då kan man fråga sig, i det 

stora hela… Isbjörnarna har ingen is att stå på längre, men vi har mer flingor, liksom. Det 

kostar ju någonstans att göra de här jävla flingorna. Det är ju ett pris på allt. Det är debet och 

kredit. Så ansvaret är enormt. Det är obeskrivbart. Återigen – vi sitter i Stockholm, i en liten 

futtig bransch och snackar om saker som bara är yta. Mer laxrosa! Släng ut spisen vi köpte 

förra veckan och kasta in en ny! Och sedan tänker man lite större, vad fan är det vi sysslar 

med? Så ansvaret är ju så grandiost och enormt för vår del. Att inte köpa. Och för 

producenten att inte producera. Så det är en stor fråga. Därför är det så ruskigt att hålla på 

med det här, och kanske ruskigt att läsa om det som ni gör, för det kan och får inte bara i 

slutändan leda till att vi gör mer. Utan att vi någonstans har en nytta av det. Det är nästan så 

att man vill ställa sig och bara skrika, rakt ut.  Och slå ihop datorn och kliva av den där linjen 

och hoppa av det här jobbet och traska ner till Greenpeace på Götgatan och bara sälla sig till 

rätt sällskap. Det är väl en trend om något? Vi tre startar en trend, vi gör något nyttigt istället. 

Jag försöker bara säga att jag är medveten om min onytta. Och min okunskap. Och att jag har 

ett jävla dåligt samvete. Och då är de här frågorna skitviktiga för jag tror att man på något sätt 



måste bromsa den här karusellen. Det kan man kanske inte men man måste ändå bromsa den 

till att det blir fokus på rätt grejer. Vad det nu än är. Och då får man tänka på Hemse - Visby - 

Stockholm - New York, vad behövs var? Behövs allt för alla? Vad är det egentligen vi 

behöver? Man får tänka på vad man sysslar med.  

9. Ludvig: Det kanske är det som är den största utmaningen, perspektiven?  

Henrik: Ja det måste väl kanske vara det? Vågar man dra i handbromsen? Vågar man säga nej 

när man ser att någonting är fel? Vågar man tacka nej till ett fett uppdrag på Le Bureau när 

kunden viftar med stålarna och man får ”göra vad man vill” och de har ”köpt jättemycket 

media” och allting är bara dreggel. Som en dag på Bounce, liksom. Man bara hoppar runt 

och… Ska man då säga ”nej, vi tycker ni ska stoppa in allt på ett Afrika-konto. Så sätter vi in 

en jäkligt liten annons någonstans som säger att vi har gjort det. Eller vi säger inte ens att vi 

har gjort det. Vi gör det. Det känns väl bättre?”, säger man till VD:n. Det är ju ingen som 

säger det, liksom. Jag har inte tackat nej till ett jobb heller. Så jag är lika dålig på det. Men 

försöker, utan att på något sätt säga att jag har räddat världen, jag tycker det är viktigt att 

varje dag fråga sig… Jag jobbade nämligen på Beckmans i fem, eller det kanske var sju år, 

halvtid som en av de ansvariga för linjen Visuell kommunikation. Jag klev av till slut, för det 

var ohållbart, det var en person där som inte såg utanför det som jag tycker måste kallas rim 

och reson. Det var en person som hade helt fel fokus. Det gick inte längre. Men jag hoppade 

också av för att Tom Hedqvist, den underbare, hade slutat som rektor innan och det kändes 

inte som det var samma sak. Därför att han frågade en fråga jämt och ständigt och det var 

alltid ”varför?”. Han kunde kanske ändra den frågan till ”behövs det?”.  

Så den här jätteutmaningen ligger nog i att: kan man våga säga nej? Kan man våga tänka om? 

Kan alla byråer i Stockholm ta tio procent av sin vinst och sätta in på ett konto som någon 

sköter om för att det ska finnas rent vatten i Afrika? Det låter banalt, men kan man göra sånt? 

Kan alla gå med på det? Kan alla ta i hand på sånt? Det kan vi ju inte. Så det är ruggigt 

kortsiktigt, allt det här. Och då tror jag man måste tänka på motsatsen, då långsiktigheten och 

vad den är för någonting. Vad den ska fyllas med för respektive person, företag, ung och 

gammal, liksom. För att det här ska funka. Det här kommer ju inte att funka hur länge som 

helst. Och vi är förblindade av allting som handlar om kommersialism och hysteriska 



lördagar veckan innan jul på NK, liksom. Det är ju så sjukt allting. Och då trissar man upp 

det ännu mer med stora annonser och marknadsföring och mera budget för att sälja mera. För 

att vi måste ha större lokaler och se bättre ut och då kostar det mera och så vidare, liksom. 

Det är ju ganska lätt att se vart pilen pekar åt. Det stavas väl ”mer”? Och då kan man fråga 

vad det har för pris. Vi kan inte sluta göra… Vi kan inte göra mindre om konkurrenterna gör 

mer för då syns vi inte – vi skriker ännu högre. Det blir bara mer våldsammare TV-serier och 

sexistiskt och rasistiskt och oetiskt, liksom. Det tycker jag är… Jag kan åtminstone fundera 

på det, liksom. Och försöka kila in någon tanke att ”vänta nu här, om jag gör det här nu, 

drabbar jag någon eller något då? Behövs det?”, som Tom sa. ”Hur kan man tänka här?”. 

Återigen, då är jag isolerad på en öde ö mitt i en jävla ocean, jag har valt det så. Med en jävla 

palm som sticker upp som det ibland är lite skugga under, det är mitt liv, liksom. Medan de 

andra lever på en jävla jätte-ö. Men jag har valt det. Men vad svårt det måste vara, tänker jag, 

för dem som verkligen jobbar med marknadsföring, kommunikation, varumärkesstrategier. 

De kan ju inte tala sanning en sekund för de måste ju driva på det här. Sälja det här, allt går 

att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Jag menar det är idag liksom, 

det är 2017. För att relatera till något projekt: när vi gjorde identiteten till Moderna Museet 

för ett tag sen med ett antal olika personer inblandade och då var kravet att det här ska hålla i 

25 år, sa de. Okej, en identitet som ska hålla i 25 år för någonting som hela tiden är i rörelse, 

som inte visar tavelram med olje… Picasso, utan snart är det bara en hög med bajs på golvet 

som är konst, så att säga. Det drar sig åt alla möjliga håll. Vad ska då vara det här signumet 

som ska hålla i 25 år? Ja, så skapade vi det vi gjorde och… Men det var ju ett skönt krav. Det 

här ska funka men att ”den här annonskampanjen ska funka i 25 år”, det finns ju inte. Utan nu 

ska vi tjäna mer pengar än Bauhaus, med några jävla solstolar till sommaren, hur gör vi då? 

Det har ju helt andra krav. Så det tycker jag kan vara svårt att tänka sig, hur man jobbar i den 

branschen. Där man inte kan tänka på att det ska hålla på samma sätt. Det kanske ska hålla 

andra saker, bygga andra varumärken, eller strategier eller sådär, men ja… Det är ett stort 

jävla område ni är inne och pratar om, och det är ett viktigt område. Viktigt att belysa från två 

håll. Att inte bara en sån här skrivelse och andra saker kommer ut och det bara eldas på av att 

mer är bättre och ”det är sådär det är”, utan att ni har den empatiska delen att man kanske 

måste ifrågasätta vad det är vi gör en smula. Är det bra allt vi gör och kan vi göra det bättre? 



Utan att jag har några, som ni hör, varken svar eller direkta, kloka, konkreta idéer. Men just 

att det är lite ”tossigt”, liksom. På sikt.  

Jag hade en uppdragsgivare en gång som ofta pratade om relevans och det jag ibland kan 

känna täcker nästan allt, så att säga, när det gäller det här. Man har liksom ”prickat i” 

relevans så känns det bra. För relevans, då måste det vara på något vis, något hållbarhet. Eller 

någon ”rätthet” i kommunikationen. Men jag tror de här frågorna är svåra att ställa sig själv 

när man väl sitter där och kommer på grejer. Eller får någonting som… det ligger en räls 

redan lagd och det kommer tuffande och svänger tvärt åt vänster, liksom. Ja, det är inte 

mycket… man kan inte svänga höger liksom om man är ett tåg. ”Nu svänger vi vänster”, det 

är det de har sagt, man kan mest styra farten, liksom. Jag tycker bara det är jätteintressant att 

fråga sig vad man, och om vi någonting i framtiden när det gäller kommunikation och 

varumärken, och trender då… inte var det ska sluta, för det hoppas jag att det slutar bra, men 

vart är vi på väg? Det är en stor fråga tycker jag. Och det kanske är vi som syndar mest, som 

håller på med det här, för någonstans så ska ju… Man kan ju vara mr. Musk, liksom, men han 

har ju fått hjälp att kommunicera på olika sätt då. Och han är väl en god man då, även fast det 

kanske finns svarta sidor också, men just att man kan ju säkert bygga varumärken av 

ingenting så klart. Men man kan ju också hålla tillbaka så det blir rätt, men jag tror bara det 

blir svårare och svårare. På Beckmans till exempel, jag började undervisa 91 och så slutade 

jag då 2007. Först var det bara då och då, men sen blev det lite mer som sagt, men då kändes 

det som att det gick… Då höll de på fortfarande med reklam från början, då hette det Reklam 

och grafisk design, tror jag, så bytte man namn, som på allting för det var också en trend att 

det då skulle hette Visuell kommunikation då. Men då var det ju… det blev mer den fysiska 

lösningen från de här blivande reklam-smartisarna då… det blev mer att det blev en slags 

intressant bild av någonting. Det var sällan ett meddelande, det var liksom en ganska stor yta 

ofta. Nu jobbar de ju ensamma och inte på en byrå eller så, men jag kan ändå lite se att 

greppet är ändå det samma i kommunikationen om man pratar reklam i Sverige idag. Det är 

ganska lite meddelande, väldigt många bilder man målar upp som en trend. Man skapar 

företags identiteter med hjälp av kommunikation och det kan ibland bli… som att det nästan 

är ett annat företag än det jag ser framför mig. Just för att det inte behöver berätta någonting. 

Det är en stor intressant bild, så att säga, som är skapad. Och det är dagen som vi lever. Mina 

ungar de läser ju knappt någonting, man får ju slå dem nästan för att de ska läsa, eller muta 



dem. Utan de tittar ju, liksom. Och så funkar det, liksom. De lever ju med sådana där plattor 

och grejer, det är deras sätt att kommunicera och hantera. Vad behöver de för att övertyga 

sig? Det är inte långa haranger av någonting, utan det är snabbt som fan och intensivt och 

mycket. Annars så ser de inte.  

Lars: Mer hur det kommuniceras än vad…?  

Henrik: Ja, och då kan jag tänka att de då, nio och 13, hur fan deras värld när de är i vuxen 

ålder, hur kommer det att funka då, liksom? Jag tror bara det kommer gå ännu fortare. Mera 

påhitt, liksom. Mer att fånga folk i kommunikation för att man om möjligt ska ha en chans att 

det ska bli ett köp i slutändan. Så det här med trovärdighet och relevans, det kanske inte ens 

går? Det kanske redan är borta?  

Lars: Tempot kanske bli för snabbt?  

Henrik: Ja, kanske. Det har verkligen gått från en tid till en annan och det kan ju ni säkert på 

era fem fingrar om historien om kommunikation, och så där. Hur det har sett ut och hur det 

kommer att se ut – strömningar och så där. Hur vi tar oss an och ser medier, det förändras ju 

hela tiden. Där är ju jag den siste att säga att jag kan någonting om det här, jag kan ju bara 

som en vanlig putte som går på gatan se lite vad som händer, lite ifrågasättande, fundera och 

så där. Så det är ett så jävla viktigt ämne det ni sysslar med. Hoppas det kan bli någonting 

smart som inte läggs i en byrålåda bara.  



Bilaga 6:  

Emma Eriksson, AD / Delägare av reklambyrån Le Bureau. Intervju gjord 2017-04-04. 

1. Ludvig: Vi brukar börja med en fråga så här, hur skulle du definiera begreppet trend? 

Emma: Jag tycker att det är när en företeelse dyker upp på flera ställen samtidigt. Det måste 

på något sätt skrivas om det i media för att vara en trend tycker jag, annars är det ju inte 

riktigt det tycker jag. Annars är det för litet, för subkulturellt på något sätt. Sen så tycker jag 

också att det måste kännas nytt och spännande, även om det är en gammal grej som man har 

stöpt om på något sätt så måste det vara lite “pirrigt” och… en sak som jag har tänkt på också 

på sista tiden är att jag tycker att det är… det känns som att folk är lite trötta på ordet trend, 

att trend har blivit något fult, att det är ingen som vill bli kallad “trendig” och det är ingen 

som vill att någonting som dom håller på med är en trend. Jag vet inte hur… ni måste ju ha 

luskat lite i det här… vad tycker ni? 

Ludvig: Det är väl ingenting som vi har stött på sådär i våra böcker… så jag tror snarare att 

det är en mera nutida analys… för jag tycker ju att jag kan känna igen det nu när du säger det 

så kan jag ju hålla med. 

Emma: Ja men det känns som att folk… men såhär att prata om trender är lite otrendigt. Det 

blir någon slags trötthet. 

Lars: Ja men precis det är nästan lite töntigt att vara trendig eller det är sånt där som ens 

mamma säger att man är… 

Emma: Ja och att det snarare pratas väldigt mycket om hållbarhet och bestående värden och 

humanism, den typen av begrepp är mycket mer attraktivt. 

Medans trender är någonting som egentligen är fejk på något sätt. Så att det beror ju lite 

grann på vad man fyller ordet med. Men faktum kvarstår att det är ju alltid vissa saker som 

gäller och andra inte så det är ju lite mera - vad vill man kalla det där för - vill man kalla det 

för en “kulturell strömning” eller för en “trend”. 



Lars: Det finns något lite flyktigt i det kanske, det är lite som vi pratade om det att du vill ju 

inte att till exempel miljömedvetenhet ska ses som en trend. 

Ludvig: Nej just det. 

Lars: Det känns kanske som att då är det över snart. 

2. Ludvig: Det vi har stött på är att det nu för tiden blir svårare att se, överhuvudtaget, var 

produktion slutar och konsumtion tar vid egentligen vad gäller allt. Vad tror du gäller just när 

det kommer till trendskapandet? Finns det tydliga producenter och tydliga konsumenter eller 

vad tänker du? 

Emma: Det är ju en supersvår fråga för det handlar ju om… den hänger ju ihop lite grann 

med vad man anser är en trend så jag tror ju att det är väldigt, väldigt sällan som ett 

varumärke skapar en trend. Jag är nästan övertygad om att det snarare är liksom människor, 

politiska, ekonomiska, kulturella strömningar och subkulturer av olika slag. Det är dom 

sakerna som sen plockas upp av ett varumärke eller ett företag och växer till en större trend. 

Och samtidigt som den blir det så dör den ju… och sen så är det något nytt som är… alltså en 

trend är ju nästan alltid en motreaktion på någonting som har varit. Det enda man vet är att 

om det är någonting som är väldigt trendigt så kommer det någonting som är precis tvärtom 

ganska snart efter. Men det behöver ju inte vara så negativt att en trend dör för att vissa saker 

stannar ju kvar och även om de inte är trendiga så kan det ju… om man tar miljöfrågan till 

exempel skulle ju det kunna vara en sådan fråga som är trendig nu och sen så blir den någon 

slags hygienfaktor istället så att den finns kvar och folk tänker på det men det är mera något 

som man faktiskt bara gör, något som är självklart. Det finns ju flera exempel på sådana saker 

som faktiskt har överlevt. Det har börjat som en trend och sen så har det ändå överlevt på 

något sätt, till exempel rökförbud är ju en sån sak. Eller att folk röker mindre det är ju 

någonting som bara… och samma sak med… ja, men att ha hjälm när man åker skidor är ju 

en sådan sak också. Att nu är det liksom inte någon som ens tänker på om det är trendigt eller 

inte trendigt utan det är bara… man har det och sen så finns det ingen värdering i det 

egentligen utan det är en sådan sak som inte har lidit av att bli otrendig utan som bara fick 



vara kvar helt enkelt… ska se om jag har skrivit något mer… Ja men det är väl den där 

rädslan för att bli mainstream som finns hos saker som på något sätt är aspirerande eller för 

utvecklingen framåt eller något som är nytt och fräscht och som man är ensam om, när det 

blir för alla då blir det inte intressant för dom som går längst fram helt enkelt. 

Ludvig: Tror du att det är en rädsla som finns både hos företag och allmänheten? 

Emma: Jag tror kanske snarare att det är hos… nej, det är nog hos båda faktiskt för att hos 

konsumenten tror jag absolut att den finns men den personligheten liksom… dom som 

snappar upp saker först dom hittar ju alltid nya saker och det är ju alltid lite så det måste få 

vara och det är ju det man tycker om också så dom tror jag inte lids mycket ut av det. Men ett 

företag kan ju till en början i alla fall vara väldigt nöjd över att deras grej har blivit stor för då 

tjänar dom ju pengar men det blir ju jättejobbigt sen när det inte är coolt längre. 

3. Lars: Med företags nyttjande av en trend, i vilken omfattning tror du att kontrollen över 

trenden sker… har företag någon kontroll? 

Emma: Alltså jag tror att duktiga företag dom tänker inte ens på det sättet utan dom hittar ju 

någonting som de står för och sen så kanske det råkar sammanfalla med en trend och då 

utnyttjar man det såklart. Jag tror inte att det funkar att som företag bara hoppa på en trend, 

dagens konsumenter är ganska medvetna och ser igenom det. Då känns inte det som ett 

sympatiskt företag med bra värderingar utan då märker man att det här är någonting som dom 

hakar på nu bara för att dom vill sälja mer eller bli mer omtyckta. Det kanske kan gå på kort 

sikt men på lång sikt så måste du ju stå för någonting oavsett om det råkar vara det som gäller 

just nu eller inte. Och jag tror att det är olika från företag till företag, vissa behöver inte tänka 

på det där för att dom har ordning på sina värderingar och vet vad dom ska göra medans 

andra är ängsligare och kanske lite mera… det kanske inte finns någon bra ledning eller 

någon som håller i visionen eller… så det där är nog väldigt olika från företag till företag. 

Om man jobbar som jag gör med kommunikation, vi hjälper ju även våra kunder med strategi 

och… eller framför allt kommunikationsstrategi, vilken typ av reklam dom ska göra och vad 

dom ska säga när de kommunicerar då örsöker man ju alltid hitta kärnan i vad företaget vill 



och man måste ju ha ett äkta uppsåt, det måste finnas någon slags ärlighet i det man 

kommunicerar och jag tror att det är farligt att bara hoppa på saker som gäller för tillfället. 

Om man ska göra det då måste det också gå i linje med det som man själv tror på. Så det 

handlar väl om att luska ut det där och att dom enas också, det kan ju vara lite olika hos olika 

personer på företaget, vad dom vill och vad dom tycker att dom ska stå för. 

4. Ludvig: Men en fråga angående just det du gör, vad gäller just det här med 

kommunikationsstrategier och sånt där, hur medveten är du kring trender i ditt arbete med 

företags varumärken? 

Emma: Ja men det är väl lite som det jag sa tidigare. Såklart är man ju väldigt medveten om 

vad som händer i samhället och vilka strömningar som pågår just nu och det handlar väl om 

intresse. Jag tycker att det är kul att veta vad det är som händer och det är väl kanske därför 

som man jobbar med det man gör så att omedvetet så finns ju det såklart med en hela tiden. 

Men det är inte alls så att jag tänker att så här - nu är det lite trendigt att vara miljömedveten, 

nu tycker jag att ni också ska vara det - utan det är ju snarare att vi bollar upp vissa frågor, 

och sen så märker man vart det finns en energi hos kunden och dom kanske till exempel 

brinner mycket mer för mångfald eller dom brinner mer för att äta ekologiskt eller vegetariskt 

eller alltså det kan ju vara så många olika saker och gemensamt är väl att alla företag vill stå 

för något bra, dom vill tillföra någonting. Men då måste dom hitta det som känns naturligt för 

dom så att man tar på sig någon slags… lagom stor hatt, så att det blir trovärdigt. Det går inte 

att å ena sidan i sin kommunikation säga att man jobbar för jämställdhet och sen vid nästa 

sekund så anlitar man… flickebarn i tygfabriker, alltså det… det måste rimma på något sätt. 

Det är väl det jag tycker, att det alltid måste komma inifrån och det finns alltid någonting, det 

handlar bara om att hitta det. Finns det inte någonting… finns det inte någonting som dom 

här personerna brinner för, förutom att sälja, då är det ju nästan ingen idé liksom, då får man 

göra kommunikation som handlar om det helt enkelt. Det går inte att klistra på någonting. 

Eller det blir inte bra, man kan absolut göra det men jag tror att det funkar dåligt. Ni hade 

någon fråga om produktplaceringar… 

5. Lars: Ja men precis det här om det kan ha motsatt effekt…  



Emma: Men det är väl lite så här att om du ser till att göra en produkt och en kommunikation 

som är väldigt intressant och bygger varumärke på rätt sätt då behöver du inte göra 

produktplacering, utan då plockas det upp i alla fall, då vill man bli förknippad med det 

varumärket. Så det handlar ju liksom bara om att hitta rätt helt enkelt.  

Ludvig: Den här uppriktigheten eller äktheten eller vad man ska kalla det för… 

Emma: Men att liksom inte tvinga sig på någon utan att man istället försöker göra en så bra 

produkt som möjligt eller en så bra...man kommunicerar på ett sätt som folk tycker känns 

sympatiskt, då gillar man det varumärket och vill gärna bli förknippad med det och det är ju 

skitsvårt att göra det men det är ju egentligen den enda vägen. 

Lars: Så det går helt enkelt inte att så här sko sig på en trend? 

Emma: Jag tror man kan göra det på kort sikt, men inte i längden. Får då måste du ju byta, för 

att det kommer ju alltid en ny trend, då måste du byta varje gång och blir väldigt otydlig som 

varumärke så att det… jag tror att det är svårt. Sen tycker jag att det är en annan sak om det 

är ett företag som har som ide att vara ständigt aktuell och kommentera sin samtid, så har ju 

ICA jobbat väldigt mycket med sina reklamfilmer så att dom låter ju liksom samtiden komma 

in i den där ICA-butiken och plockar upp sånt som händer och det kan man ju tycka så här – 

jaha då hakar dom på trender – men det är ju inte riktigt på det sättet utan det är ju mer att 

dom har hittat ett format där dom kan få in aktuella saker men dom behåller ju ändå det i en 

och samma miljö. Dom gör ju inte om karaktärerna och dom gör inte om butiksinredningen 

och så där, så det är på ett annat sätt. Och det är många retail-företag som kan jobba på det 

sättet för att dom har ju en… dom har sin produkt och de kanske är densamma men den finns 

med liksom bland allting som händer nu.  

Ludvig: Det kanske finns i vardagen och då måste det anpassas till vardagen… 

Emma: Ja… 



6. Lars: Tror du att det finns generella värden som liksom finns i flera olika trender över tid 

som är extra bra för företag att kunna koppla sig till, och vad de värdena skulle kunna vara i 

sådana fall?  

Emma: Som jag ser på ordet trend, när det är positivt, så tänker ju jag att det är någonting 

som driver utvecklingen framåt, någonting som är först. Att det är någonting som är 

intressant och lite pirrigt på något sätt och allt det där är ju någonting som de flesta vill vara. 

Det är ju väldigt positiva saker så att om man fortfarande tycker att ordet trend är positivt och 

man ser på det på det sättet så tror jag att det är ju inte konstigt alls, det är ju klart att… en 

trend är ju också modern, det är väldigt få företag som inte vill vara moderna… det är min 

erfarenhet. Det är ju nästan det som alla våra kunder, oavsett vad det är för någonting, så vill 

de alltid vara moderna. Jag tror bara att det är väldigt mänskligt och företaget drivs ju av 

människor så det känns som att det bara är en så här mänsklig, väldigt naturlig grej att man 

vill bli förknippad med sådana värden. Det är ju inte någon som vill vara liksom 

förändringsobenägen, trög, traditionell eller liksom ospännande, förväntad… alltså det är ju 

om man bara tänker på motsatsen till det så är det ju väldigt få som liksom - “ja, där är vi!”. 

Ludvig: Ja och även om de vill vara traditionella så vill de vara det på ett modernt sätt. 

Lars: Just det, precis. 

7. Ludvig: Om man skulle se det ur konsumentens perspektiv, vad skulle då vara en bra trend 

för företag att kopplas till, vad skulle man som konsument kunna ställa sig bakom? 

Emma: Ja, men det finns ju flera företag som ändå på något sätt driver väldigt positiva 

trender om man nu ska kalla det för det. Ja men som driver på dom och gör att dom blir 

större. Det är ju någonting som kan vara väldigt positivt för hela samhället. Och till exempel 

så tycker jag att det finns många matföretag som är duktiga på att driva på den vegetariska 

och gröna mattrenden och det finns ju absolut inget dåligt med det, ingenting som jag kan 

komma på i alla fall. Det känns som att det är bara en bra grej och enda faran med det är ju 

liksom om det helt plötsligt blir jätte hett att äta kött igen. Men det tycker jag är så här en 



positiv sak och sen så finns det många modeföretag som är duktiga… Rick Owens tycker jag 

är jätteduktig med sina val av modeller på visningar som känns nytänkande på olika sätt och 

även Hope kan jag tycka, svenska, det finns ju många sådana exempel men som också med 

deras könsneutrala klädkollektion som har gjorts på ett bra sätt så att det känns som att den 

funkar. Och man vill ju liksom vara normbrytande och ändra på saker så kan ju det dels vara 

väldigt bra för det varumärket, för att man gillar det ännu mer då, men det kan ju också vara 

någonting som är väldigt bra för samhället i stort. 

8. Lars: Hur enkelt är det arbetet med företag som hela tiden kanske vill vara lite progressiva 

eller lite så här edgy samtidigt som man inte vill backa allt för mycket eller gå för mycket 

fram från sina trygga kärnvärden eller kanske comfort-zone… så att säga? 

Emma: Coop tycker jag är ett företag som ändå lyckas göra båda grejerna fast men en 

trovärdighet. Dom säljer ju fortfarande väldigt mycket… eller dom säljer ju allt men dom har 

ju liksom under en väldigt lång tid, alltifrån att dom kallades för “gröna konsum” för 

superlänge sedan och nu när de gör kampanjer som handlar om att lära barn att äta 

vegetariskt och så vidare så känns… jag tycker att det känns trovärdigt och dom säljer ju 

massor av liksom “Mamma Scans köttbullar” och korv och allt sånt där. Och det funkar på 

något sätt, för att dom… det är inte det dom lyfter fram i sin kommunikation utan dom väljer 

att liksom jobba för det dom vill förändra i sin kommunikation. Så att det är… Jag tror 

absolut att det går, men det handlar ju om, jag kommer tillbaka till det hela tiden, men det 

måste ju vara någonting som hela företaget står bakom. Det kan inte bara vara någonting man 

gör i kommunikation utan det måste finnas en rörelse inom företaget som tycker att det här är 

rätt sak att kommunicera.  

9. Ludvig: Upplever du ofta en splittring inom det du gör? Just en splittring inom företag som 

ni samarbetar med, eller kommer dom hit med en tydlig värdegrund? 

Emma: Ja vi har ju ganska tydlig profil så att på något sätt så är det...eller det känns som att 

vi, i alla fall dom senaste 5 åren kanske, så har vi ofta blivit valda för att vi har den profilen vi 

har och då brukar de företagen vi jobbar med… det är därför de vill jobba med oss, och dom 



vill hitta det liksom. Men innan, absolut… att vilja göra samhällsnytta, det var inte lika 

viktigt för företag för 10 år sen utan jag tycker ändå att det är någonting som man har sett 

mer...det har gått mer åt det hållet, dom senaste 6-7 åren kanske. 

10. Lars: Om man ska vara lite cynisk då, kan det innebära att det finns en tro hos företagen 

att… här kan vi tjäna pengar? 

Emma: Absolut, det tror jag. Företag vill ju alltid tjäna pengar så att jag tror snarare att det… 

eftersom att samhället ser ut som det gör nu och eftersom att… ja men det påverkar ju även 

dom som jobbar på företagen, så tror jag att de flesta vill ju stå för… man vill ju vara stolt 

över sin arbetsplats och över det man gör och känna att man på något sätt bidrar till någonting 

som gör att saker och ting blir bättre. Det är ju… alltså det finns ju en sådan trend… 

Och det påverkar ju alla och sen är det klar att det måste… affärerna måste gå ihop men jag 

tror att… att det inte finns en motsättning mellan dom två sakerna är ju någonting som de 

allra flesta tycker är väldigt kul och nu är det ju snarare så att det… det är ju snarare en 

förutsättning att du står för någonting än att du inte gör det. Så att jag upplever ändå att det 

där är mest positivt, sen finns det ju så klart dom som kanske inte har så ärligt uppsåt utan 

som mer tänker att – okej nu gör vi den här grejen för att då kommer vi tjäna mer pengar – 

men det märks ju. Det är då det inte funkar utan det måste ju vara från båda hållen. Men de 

flesta vill liksom. De flesta vill ju liksom jobba på ett företag som har bra värderingar, som 

står för någonting bra. 

Lars: De är ju själva konsumenter också så att… 

Emma: Ja alltså det är...jag tycker det har blivit mycket mer… alltså transparens är viktigare 

och det är någonting som uppskattas och det är också… det är inte lika farligt att gå ut och 

säga att man har gjort fel heller, men att så här – ja men vi vet, vi är inte klara med det här, vi 

har inte blivit något bra på det, vi jobbar på det hela tiden – Att det också kanske har blivit 

mer accepterat att man kan säga det. Sen finns det så klart massor av exempel där det är… 

där kommunikationen kanske är mer en lösnäsa och det blir kritiserat och lyfts upp i media så 



det är ju det som… det funkar ju inte… folk hugger ju direkt på det. Det finns ju direkt 

någonting att kritisera om man gör på det sättet. 

Ludvig: Ja just det, marknadsmotståndet kanske är starkare alltså. 

Emma: Ja, jag tror att sociala medier till exempel har förändrat ganska mycket för att 

konsumenten har fått mera makt och man kan göra sin röst hörd på ett enklare sätt som 

konsument och det är lättare att sätta dit företag som inte är schyssta.  

Lars: Ja det blir ju både och, dom har ju större inverkan på våra liv, så att säga, i och med att 

vi bär med oss allting som vi gör men vi har ju också en större insyn i deras verksamhet. 

11. Ludvig: Vad anser du då vara det mest intressanta eller spännande kring den här 

relationen, om man ska se det så, mellan varumärken och trender? 

Emma: Nej, men jag tycker att det ligger ju i människors natur att vilja utvecklas och lära sig 

nya saker och man behöver förändring, oavsett om man väljer att kalla det för en trend eller 

en samhällsutveckling eller att man på något sätt utvecklas eller lär sig något nytt så är det 

någonting som jag bara tror är väldigt, väldigt mänskligt och den grejen tycker jag är 

intressant, med mänskliga beteenden och också att jag själv uppskattar att det inte ser likadant 

ut år efter år utan att… ja men att så här, om det har varit på ett speciellt sätt en tid så tycker 

jag att det är ganska härligt att det helt plötsligt blir på ett annat sätt. Såklart inte alltid, inte 

politiskt kanske men om det har varit väldigt populärt med musikalfilm så tycker jag att det 

är jätteskönt att slippa musikalfilm och se en annan typ av film alltså det är… ja men ni fattar. 

Så det där är… jag tycker att det är… ja men om man snarare väljer att se på det som någon 

slags samhällsutveckling och att, ur ett kulturellt perspektiv och mer humanistiskt, då tycker 

jag bara att det är positivt sen får man använda det på rätt sätt. Ja men jag tror ändå att man 

kanske skulle behöva hitta på ett nytt ord för det känns som att det finns en negativ klang 

kring ordet trend, ordet trend i sig känns omodernt och ja men det skulle behövas ett nytt ord 

för att det inte ska uppfattas som negativt utan att man kan se det som en härlig grej som 

händer och sen kommer en ny härlig grej.  



Ludvig: Ja vad skulle det kunna vara…  

Lars: Vissa har ju använt mode synonymt.  

Ludvig: Ja eller samtida, fast det är ju något pågående…  

Emma: Ja eller så här “progressivt” är ju något positivt, jag tror att trend är så förknippat med 

damtidningar och så här – “vårens trender” – det känns mossigt i sig. 

Lars: Ja vi har till och med haft lite svårt att söka på just trender utan det blir mer – trender 

inom någonting – det blir sällan om själva trender i sig.  

Emma: Vilka har ni mer intervjuat? 

Lars: Vi intervjuade Henrik Nygren förra veckan, pratade väldigt gott om dig…  

Emma: Ja det var ju snällt av honom… 

Lars: Ja sen har vi intervjuat Elsa Lokrantz, någon vecka dessförinnan…  

Ludvig: Och Arvid Axland på Pool och Emma Sandler på Pool. 

Lars: Och sen Karro på Adamsky körde vi lite som en pilotintervju och sen har vi skickat 

iväg förfrågningar till ett par till, nu kommer jag inte ihåg alla…  

Emma: Vad är det som ni skriver om? 

Ludvig: Nej men vi skriver just om den här relationen mellan varumärken och trender… 



12. Lars: Det blir väldigt mycket ut efter ett Corporate Branding-perspektiv… Det här med en 

inkorporerad idé och något som är äkta, så här vision och kommunikation allt det där måste 

stämma överens…  

Emma: Nej men jag tror att det funkar ju bäst men sen så tror jag att, så här något som jag 

kan tycka ändå har hänt lite, eller som jag tror kommer att komma i bakvattnet av allt det där 

det är ju att så här ironi och flams och trams kommer ju att liksom ta över sen för att folk 

kommer ju inte orka att vara så duktiga och seriösa och medvetna liksom utan till slut 

kommer det bara att bli… till slut kommer det att bli precis tvärtom. Lite som det var på 90-

talet, att det kommer att bli mera liksom accepterat att vara lite… att man nästan vill vara lite 

korkad och bara så här – nej jag orkar inte jag vill bara ha kul och jag vill tjäna pengar – 

alltså det kommer att bli någon slags lite så här barnslig trotsig…  

Lars: Det blir ju som en motreaktion. 

Emma: Ja men det blir ju det! Det är ju så här, förr eller senare så händer det och då är det 

bara att hoppas att vissa saker, som ändå är jätteviktiga, ändå finns kvar just där. 

Ludvig: Att de har fastnat… 

Emma: Att de har fastnat… så att, ja men det är ju det som är spännande, kul att se vad som 

händer.  


