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Trender sprider sig allt snabbare och uppkommer allt mer i samhället idag. De påverkar våra konsumtionsvanor och vad vi 
kommunicerar till personer i vår omgivning genom t.ex. trender inom mode. Syftet med mitt examensarbete är utreda hur 
trender utformas, kartläggs och identifieras för att sedan kunna tillämpas inom olika användningsområden, men även hur 
sociala medier påverkar dagens trender och skillnaden mellan kvinno- och herrmodet. 
I mitt examensarbete fördjupar jag mig i trender inom mode och herrkläder från 2015 till 2017. Jag undersöker vilka stilar, 
färger, material och siluetter har, och kommer att vara populära under de olika säsongerna.
Som undersökningsmetod har jag använt mig av kvalitativ bildanalys och trendprognoser för att beskriva tidigare, rådande 
och kommande trender.  
På basis av min trendanalys och min stil som formgivare har jag planerat en kollektion för herrar i ”Athleisure”-stil för 
vår/sommar 2017, som presenteras i slutet av arbetet. Mitt mål med kollektionen är att bevisa att bekvämlighet och det 
som är visuellt tillfredställande kan gå hand i hand, samt att utöka den snäva marknaden inom herrmodet med något nytt 
och innovativt. 
Forskningen baserar sig på facklitteratur, källor på internet, trendprognoser och bildanalys.
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Today trends are formed more often and spread faster than ever before. Trends influence our consumption habits and 
communicate to the people around us who we are. The aim of my thesis is to explore how trends are created, studied 
and identified and, finally, utilized in various fields. I also study how social media affects trends and look at the 
differences between fashion trends of women and men. 
In my thesis I study the fashion trends and men's clothing between 2015 and 2017. I study what styles, colors, materials 
and silhouettes have been, and will be popular during different seasons.
I have done a qualitative picture analysis and trend forecast to describe past, current and future trends. 
Based on my trend analysis I have planned a collection for men in ''Athleisure''-style for the season Spring/Summer 
2017. The collection is presented in the thesis. My aim with the collection is to prove that comfort and what is visually 
satisfying can go hand in hand. I also wanted to expand the small market of fashion for men with something new and 
innovative.
The study is based on literature, internet sources, trend forecasting and a picture analysis.

Trendit leviävät entistä nopeammin ja saavat syntynsä yhä useammin nyky-yhteiskunnassa. Ne vaikuttavat 
kulutustottumuksiimme ja siihen, mitä viestimme ympärille oleville ihmisille esim. muotitrendeistä. Opinnäytetyön 
tavoitteena on tutkia, miten trendit kehittyvät, miten niitä kartoitetaan ja tunnistetaan, jotta niitä voitaisiin soveltaa eri osa-
alueilla. Työssä selvitetään myös, miten sosiaalinen media vaikuttaa trendeihin tänä päivänä ja minkälaisia eroja naisten 
ja miesten trendeissä on havaittavissa.
Opinnäytetyössäni syvennyn muodin trendeihin ja miesten vaatetukseen vuodesta 2015 vuoteen 2017. Tutkin, mitkä tyylit, 
värit, materiaalit ja siluetit ovat olleet ja tulevat olemaan suosittuja eri vuodenaikoina.
Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt laadullista kuva-analyysia sekä ennusteita kuvaamassa entisiä, nykyisiä ja tulevia 
trendejä.
Trendianalyysin ja oman suunnittelutyylini pohjalta olen suunnitellut Athleisure– tyylisen miesten kokoelman 
keväälle/kesälle 2017. Kokoelma esitellään työn loppuosassa. Kokoelman tavoitteena on osoittaa, että mukavuus ja se 
mikä koetaan visuaalisesti tyydyttäväksi voi kulkea käsi kädessä, sekä laajentaa niukkoja markkinoita miesten muodissa 
jollain uudella ja innovatiivisella tavalla. 
Tutkimus perustuu tietokirjallisuuteen, internetlähteisiin, trendiennusteisiin ja kuvaanalyysiin. 
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SYFTE2 Målet med detta arbete är att få en överblick över hur trender 

fungerar och vad de egentligen betyder för oss, hur vår omgivning 

formar trender och hur vi sedan kommunicerar dem via vår 

klädstil.

  

Idag är marknaden för herrkläder fortfarande väldigt snäv, men 

den håller på att ändras. Många märken lanserar herrkollektioner 

för första gången och kollektionerna blir alltmer androgyna. Syftet 

med detta arbete var att göra en kollektion för herrar, men på 

slutrakan blev det ändå en kollektion som visuellt är rätt så 

könsneutral och passar både män och kvinnor.

 

Med mitt arbete vill jag bevisa att trender kan betyda god kvalitet, 

materialval, hållbar formgivning och att rådande trender skall 

kunna kombineras med tidigare trender, men även att 

bekvämlighet inte är motsatsen till det visuellt tillfredställande. 

 

Det finns mycket marknad ännu att erövra, speciellt inom 

herrmodet där jag upplever att möjligheterna är stora och ett 

område som är väldigt intressant för mig och något jag gärna vill 

jobba med i framtiden, och som resultat av denna undersökning 

har jag gjort en kollektion baserat på trendprognoser för S/S 2017 

och jag som formgivare. 2

Idén med detta arbete kom egentligen från konstnärer som 

integrerar rådande frågor och problematik i sina konstverk, för att 

kunna förmedla information till åskådaren i framtiden. Jag anser 

att trender är ett sätt att förmedla denna information. De föds i 

samhället och reflekterar våra åsikter, problematik och tankar. 

Därför valde jag att fördjupa mig i ämnet och utvärdera vad de går 

ut på.

I detta examensarbete undersöks trender och deras betydelse 

inom mode. Hur trender utformas, hur vi kan identifiera och 

kartlägga dem, deras ursprung, samt hur dagens sociala medier 

påverkar tempot och spridningen av trender. Vad kommunicerar 

och berättar trenderna om modet och hur vi klär oss idag? Detta 

kommer jag att besvara genom forskning och olika teorier om 

trender.

Eftersom mitt fokusobjekt i detta arbete är trender inom mode 

kommer jag att betona trenders olika färger, material och 

silhuetter enligt säsonger, men även skillnaderna mellan trender 

för kläder mellan  kvinnor och män.

 

Genom min forskning vill jag påvisa hur trender påverkar vår 

klädsel idag och hur män alltmer har börjat tillämpa olika trender 

inom mode. Som forskningsmetod har jag valt att använda mig av 

bildanalys. All text baserar sig på tidigare forskning, analyser, 

prognoser och delvis mina egna åsikter.
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är Ear ly adapters, dvs. nyskaparens närmaste 

bekantskapskrets såsom vänner och familj som är 

lättmottagliga och lever i samma miljö som nyskaparen. 

Early majority är modets realister och dessa är väldigt aktiva 

på nätet och har koll på hur de som adapterat sig tidigt till 

trenden reagerar. Ofta är dessa personer rätt öppna för nya 

saker och reflekterar över dem. Late majority är lite mer 

krävande och vill ha bekräftelse och tydlig förklaring på 

varför trenden finns, helt enkelt så vill de ha svaret på frågan 

“varför”, vad kommer till trenden. Men dessa är ofta lätta att 

påverka genom att ha sakliga argument som talar för 

trenden. Nästa grupp av Late majority är de s.k. modets 

fundamentalister. De följer den sociala normen och är lätt 

karaktäriserade personer, de härmar ofta andras stilar och 

är ute efter de s.k. must have -produkterna. Laggards eller 

eftersläntrare är de sista på linjen; de är konservativa, 

skeptiska och minst mottagliga för förändringar. Slutligen 

när de blivit mottagliga för trenden har redan en ny trend 

uppstått.

Förutom innovationskurvan finns det annat att ta i 

beaktande, såsom hur trenden kommuniceras; om den gått 

via nätet, skrivits i en bok eller förmedlats genom television, 

men ävven hur länge det har tagit för trenden att 

kommuniceras måste tas i beaktande. Så finns även sociala 

normer som kan påverka farten och intensiteten för hur 

trenden adapteras i samhället. Likaså nyskaparens 

I mitt arbete försöker jag utreda olika frågeställningar 

gällande trender, såsom varifrån trenderna kommer och hur 

de föds. Vilka är trendernas drivkrafter och hur kartlägger 

man dem. Slutligen hur trender påverkar vår klädsel och hur 

kan vi förutsäga kommande trender.

En trend kan finnas inom mode, detaljhandel, design, 

inredning, konst, arkitektur, vetenskap och teknologi, men 

den kan också vara en idé, filosofi, en politisk eller social 

rörelse. Med andra ord är trender och trendprognoser 

abstrakta teman som alla kan använda.

Att spåra, inventera och analysera trender hjälper oss att 

förstå vår samtid och framtid. Det gäller att lyfta blicken, 

använda fågelperspektiv och identifiera trender i 

omvärlden. En trend är resultatet av en inriktning eller 

sekvens av händelser i samhället som har en varaktighet. 

(Prosales, u.å.)

Gabriel Tarde har publicerat Innovationskurvan, som 

beskriver livslängden och trendens passage genom 

kulturen. X-axeln beskriver trenden medan Y-axeln 

livslängden på trenden, som tillsammans formar en S-

formar kurva.

Det börjar med Innovator alltså nyskaparen, personen som 

kommer underfund med trenden och startar den. Nästa steg 4

3
TRENDANALYS

3
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kommer underfund med trenden och startar den. Nästa steg 4
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en trend slingrar sig fram i samhället, men jag tror att det i 

vissa fall kan vara mer slumpmässigt och omedvetet än så. 

Jag håller inte heller med om att trender förstör 

kreativiteten, de hjälper oss mera att förstå samhällets syn 

och tankar om omgivningen, men det gäller att vara kritisk 

mot trender och analysera dem noggrant. 

6

och integritet. Därför kommer vi ibland att ifrågasätta varför 

vi köpte ett visst plagg, lyssnade på en viss musikgenre eller 

umgicks med vissa personer, just p.g.a. trender som 

påverkat oss och vår omgivning. (Raymond, 2010, s.25-

31)

Trender finns för att skapa riktning, styra och peka på en 

möjlighet eller en inspiration. Utvecklingen av trender har 

gått så långt och förändringarna sker så fort i dagens läge 

att man kan säga att trender skapar sig själva och vi måste 

leva enligt dem.

De flesta designers vill inte använda ordet trend för de anser 

att det förstör kreativitet och skapande. Istället anser de att 

trender skapar ordning och förutsägbarhet. Martin 

Raymond anser att alla sociala mönster som vi avsiktligt 

eller av misstag anammar, såsom religion och krig, är 

trender. (Lantz, 2013,s. 317-318)

Trendanalyser skapar validitet och reliabilitet av materialet 

som undersöks. Det är viktigt att samma ämnen eller 

samma material skall samlas ihop för att ifrågasättas och 

belysas från olika aspekter. (Holme et. al, 1997, s.140)

Trendanalyser hjälper oss att förtydliga vad en potentiell 

kund vill ha och ger oss redskap att skapa något nytt och 

innovativt. Enligt mig beskriver Innovationskurvan bra hur 

umgänge, alltså early adapters, påverkar hur trenden 

sprider sig. Om nyskaparen är en homofil dvs. en person 

som umgås med likasinnade eller likadana personer som 

personen själv så är det lättare för trenden att få en kickstart 

i början. Medan om nyskaparen är en heterofil person 

umgås denne med olika och färre personer, men är ofta 

öppnare och mottagligare för förändringar. Personer som 

hör till den heterofila gruppen påträffar oftare nya idéer, 

attityder och synvinklar. De är ofta målgruppen för 

nyskaparna, eftersom de är svårast att satisfiera.

Innovationskurvan påverkas av sociala, psykologiska och 

kulturella faktorer vilka i sig påverkar trendens fart, intensitet 

^ Figur 1
Innovationskurvan

5



en trend slingrar sig fram i samhället, men jag tror att det i 

vissa fall kan vara mer slumpmässigt och omedvetet än så. 

Jag håller inte heller med om att trender förstör 

kreativiteten, de hjälper oss mera att förstå samhällets syn 

och tankar om omgivningen, men det gäller att vara kritisk 

mot trender och analysera dem noggrant. 

6

och integritet. Därför kommer vi ibland att ifrågasätta varför 

vi köpte ett visst plagg, lyssnade på en viss musikgenre eller 

umgicks med vissa personer, just p.g.a. trender som 

påverkat oss och vår omgivning. (Raymond, 2010, s.25-

31)

Trender finns för att skapa riktning, styra och peka på en 

möjlighet eller en inspiration. Utvecklingen av trender har 

gått så långt och förändringarna sker så fort i dagens läge 

att man kan säga att trender skapar sig själva och vi måste 

leva enligt dem.

De flesta designers vill inte använda ordet trend för de anser 

att det förstör kreativitet och skapande. Istället anser de att 

trender skapar ordning och förutsägbarhet. Martin 

Raymond anser att alla sociala mönster som vi avsiktligt 

eller av misstag anammar, såsom religion och krig, är 

trender. (Lantz, 2013,s. 317-318)

Trendanalyser skapar validitet och reliabilitet av materialet 

som undersöks. Det är viktigt att samma ämnen eller 

samma material skall samlas ihop för att ifrågasättas och 

belysas från olika aspekter. (Holme et. al, 1997, s.140)

Trendanalyser hjälper oss att förtydliga vad en potentiell 

kund vill ha och ger oss redskap att skapa något nytt och 

innovativt. Enligt mig beskriver Innovationskurvan bra hur 

umgänge, alltså early adapters, påverkar hur trenden 

sprider sig. Om nyskaparen är en homofil dvs. en person 

som umgås med likasinnade eller likadana personer som 

personen själv så är det lättare för trenden att få en kickstart 

i början. Medan om nyskaparen är en heterofil person 

umgås denne med olika och färre personer, men är ofta 

öppnare och mottagligare för förändringar. Personer som 

hör till den heterofila gruppen påträffar oftare nya idéer, 

attityder och synvinklar. De är ofta målgruppen för 

nyskaparna, eftersom de är svårast att satisfiera.

Innovationskurvan påverkas av sociala, psykologiska och 

kulturella faktorer vilka i sig påverkar trendens fart, intensitet 

^ Figur 1
Innovationskurvan

5



3TRENDERNAS URSPRUNG

Det finns flera olika startpunkter för trender, ett av dem är 

Trickle-down theory (Simmel, 1957) där trenden börjar på 

en hög social nivå och sprider ner sig mot massmarknaden. 

Sedan finns de trender som går i motsatt riktning, som 

Trickle-up theory som föds i subkulturer och bygger vägen 

upp till högre sociala nivåer. Medan Trickle –across theory 

(King, 1963) föds i olika sociala sektioner och sprider sig 

jämnt över till andra motsvarande sociala nivåer.

 

Flera trender kan förekomma samtidigt beroende på 

geografisk plats och social grupp. Förr var det kläderna som 

visades upp på modevisningar och trendsättare som satte 

igång olika trender. Men internet och sociala medier har 

försnabbat spridningen av källor såsom bloggare och 

nätbutiker. I dagens läge kan det vara väldigt svårt att 

fastställa allmängiltiga trender, folk går mera efter 

klädmärkens koncept och image än enskilda produkter. Så 

företag måste räkna med vad deras konsumenter, högst 

troligen, tillämpar för trender och bygger upp deras 

kollektioner enligt dem. Därför skickar många företag ut 

scouter till lokaler var deras kunder umgås och spenderar 

tid för att se vad trendsättarna talar om, gör och hur de klär 

sig.

Man kan säga att trender är nutidsanalyser av forna stilar, 

men de är aldrig exakt lika som de någon gång i tiderna 

.1
varit. Modenyckar eller fads är trender som föds snabbt 

men försvinner också lika snabbt, de bryter ofta mot god 

smak eller social och etisk tabu men utmanar ändå inte 

dem, p.g.a. deras kortvarighet. Swing in fashion är s.k. 

mottrender som gör en 180 graders sväng från den tidigare 

trenden. Exempelvis minikjol som sedan blev maxiklänning, 

ibland kan dessa swings hända väldigt snabbt, andra 

gånger i ett långsamt tempo. 

Genom Haute Couture började modedesigner göra 

kollektioner till potentiella kunder, inte enbart till kunder som 

redan existerade. I slutet av 1960-talet, när Haute Coutures 

kulmen led mot sitt slut, behövde inte kläderna vara 

”perfekta” mera, således föddes också många nya 

klädvanor. Kläddesigners började använda sitt namn på 

andra produkter förutom på kläderna de gjorde, såsom 

accessoarer, inredning, kosmetik och parfymer. Man kan 

säga att Houte Couture var revolutionerande för mode och 

trender.

 

Prêt-à-porter begreppet som idag går under namnet 

ready-to-wear ,  skapades som en föl jd av de 

standardiserade mönstren som kunde göras tack vare 

uppfinningen av symaskinen år 1840.  Mönstren 

publicerades sedan i tidningar som folk kunde beställa 

hem, vilket resulterade i att modet började sprida sig 

snabbare och alltfler modeller skapades. De som inte hade 

råd att köpa kläderna från de stora märkena, kunde sy 

plaggen hemma i billigare material. Massproduktionen 

började först under andra världskriget, när kravet och 

behoven blev betydligt större under en kortare tid. 

(Nuutinen, 2004, s.48-50)

 

Neil Bradford från webbaserade trendbyrån WGSN, Worth 

Global Style Network som grundades 1998, nämner att trots 

att klädmärkena släpper sina ready-to-wear kollektioner 

säsongvis dvs. vår-sommar samt höst-vinter så får 

klädbutikerna konstant in nya produkter till försäljning, 

dessa kallas drops. (Lantz, 2013, s.25-28)

Man kan säga att trendanalys är en mix av forskning och 

konst. Konst för att den kräver bra omdöme, intuition och 

tidigare erfarenheter. Forskning för att den använder 

analytiska termer och metoder för att analysera kommande 

evenemang systematiskt. (Gaimster, 2011, s. 110-116)
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TRENDERNAS KARTLÄGGNING

3
.2

För att kartlägga en trend måste vi besvara frågorna vilka, 

vad, var, varför och när, för att uppfatta bättre deras form, 

utveckling och riktning. Genom att identifiera dem som 

lanserat trenden kan vi besvara frågan “vilka”. Trendens 

namn ger oss svaret på vad och varifrån trenden har fått sitt 

ursprung. Det som driver och påverkar trenden besvarar 

varför. Medan experternas analys om trenden har en kort-

eller långtidspåverkan, besvarar frågan när. Det gäller att 

göra ramar för analysen så att du ser det mest essentiella i 

trenden. Vad karaktäriserar trenden och vad är dess grund?

Det är viktigt att inte enbart undersöka materialet inom den 

egna branschen, utan även andra områden såsom 

inredning, konst, kulturfenomen etc. Man kan exempelvis 

ställa frågor som; vad har gått åt tidigare säsonger/år? 

Företag brukar bokföra all statistik gällande försäljningen av 

produkter, för att veta vad konsumenterna vill ha och vad de 

är ute efter.

Ny media, bloggar och internet har infört mycket 

information och nåbarheten till världslig information. 

Modevisningar, böcker, nyheter och trender tillför också 

mycket information för att göra forskning inom mode. 

(Gaimster, 2011, s.119-131)

Hur identifierar men en trend?  Redan under självaste 

inspirationsskedet är det viktigt att låta kunden förstå hur 

produkten har utformats via trenden. Alltså besvara frågan 

varför.

Under ideation workshop skall trenderna identifieras och 

beskrivas för att fastställa deras relevans för vår samtid och 

hur de påverkar konsumenten, sedan gäller det att skissa 

något enligt dessa profileringar.

The transition stage är hur trenden omvandlas till konkreta 

produkter inom det egna specialiseringsområdet genom 

idéer och skisser.

The trend funnel, handlar om att jobba igenom olika faser 

för att filtrera bort irrelevanta idéer och jobba ner till 

gräsrotsnivå. (Raymond, 2010, s.172-189)

Under en produktplanering är det viktigt att fokusera på 

målgruppen. Att segmentera gruppen eller grupper som 

känns lika och att de skiljer sig från de övriga grupperna. 

Det är viktigt att uppfatta konsumentens “själ” alltså 

fysiska, psykiska, sociala och ideologiska jag, d.v.s. bilda 

en helhet av kunden. Ideologiska jaget är personer som ofta 

syns i media och framstår som rollmodeller, rådgivare ett 

s.k. egoideal. Denna själ blir en grundfigur och underlättar 

produktplanerningen. (Nuutinen, 2004, s.172-175)

Trendspaning sägs vara strävan att förutsäga det perfekta. 

För att kunna göra en korrekt trendprognos behövs 

kunskapen att kunna förutsäga genom iakttagelse, 

extrapolera; att kunna säga när nästa trend kommer och hur 

stor den är och var du placerar dig gentemot den. Var du 

skall vara och hur du skall hantera trenden och känna till 

dina resurser, känna till dina kunskaper och färdigheter för 

att kunna hantera den. (Nuutinen, 2004, s. 233-238)
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TRENDPROGNOSER

3.3

För att göra en trendprognos krävs ett objekt som är 

visuellt, emotionellt eller intellektuellt nytt. Som hänvisar till 

en ny trend som för oss mot ett nytt håll livstilsmässigt eller 

kulturellt.

Trots att produkterna inom trenderna kan vara väldigt olika 

inom sitt slag så ser man på estetiken vad är det som 

påverkar vårt samhälle just då. Nedan beskrivs 

trendprognosernas olika skeden och hur de behandlas för 

att fastställa deras relevans. 

Cultural brailling hänvisar till gupparna i vår kultur, dvs. det 

du ser, smakar och hör. Alltså hur du upplever omgivningen 

du är i, att vara hyper observant, t.ex. då du går in i en 

klädbutik och hör hurdan musik de spelar, belysningen och 

känslan då du rör i föremålen.

Cross-Cultural Analysis är då man analyserar om en trend 

föds i någon annan kultur eller industri och man gör s.k. 

trendkartor över dem.

The three-timer rule är då trendspanarna testar idéernas 

validitet. Analysen görs först med tre objekt från samma 

industri och sedan med tre objekt från en annan industri, för 

att sedan jämföra dem sinsemellan och se om trenden 

faktiskt är relevant.

 Expert panel är en lös men subjektiv grupp av specialister 

inom området där trenden finns. De har ofta skrivit eller 

forskat just inom det området, de ger ofta relevant feedback 

om trenden och hur sannolik den är. Ofta är vissa av 

specialisterna inte så insatta i trender från tidigare för att de 

inte skall påverka relevansen.

The trend thesis är en kort dokumentation eller beskrivning 

om trenden I textformat.

Deep diving fördjupar sig i ämnet och frågorna vem, när, 

vad, var och varför trenden och är mera djupgående i 

intervjuerna med experterna för att förstärka teorin.

Thin slicing hjälper oss att fördela informationen som 

annars skulle vara svår att bearbeta pga. dess storlek.

Trend cartogram ett kartogram som är mer abstrakt och 

besvarar genom bilder frågorna vem, var när, hur o.s.v.

Trend drivers är de sociala faktorerna i samhället som driver 

trenden.

Trend impact; då nyskaparen redogör hur trenden redan 

manifesterat sig och bevisar att den redan finns på olika 

sektorer.

Trend consequenses hur trenden påverkar late majority och 

deras vanor genom olika bevis.

Trend futures är framtida visioner om trenden och vart den 

tar oss. (Raymond, 2010, s.35-63)

Geraldine Wharry har jobbat för flera stora klädmärken och 

även för WGSN som tillsammans med Stylesight hör till en 

av världen största trendbyråer inom mode. Wharry berättar 

att för att göra trendanalyser och för att identifiera trender 

behövs mycket arbete och observation. Hon kallar det själv 

för ''jagande och samlande'' av material, vilket kräver 

mycket nyfikenhet och intresse. För att kunna samla ihop 

informationen måste man undersöka alla områden såsom 

konst, design, naturvetenskap, teknologi, socialekonomi, 

mat och turistmål. Men att kunna se in i framtiden och sätta 

fingret på vilka trender som blir framgångsrika är inte något 

vi kan lära oss utan de måste komma från egen intuition och 

öga för trender, säger Wharry. Det som vi ser på 

modevisningar och som är framme i sociala medier brukar 

hållas 1-2 år på marknaden, medan textiltekniker och nya 

material kräver betydligt mera arbete och finns ofta därför 

längre på marknaden. 
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För att göra en korrekt trendanalys behöver man mycket 

kunskap från 10, 40 och 100 år tillbaka. För att varje trend 

har rötterna någonstans i historien och därför krävs det 

också exakta referenser då man gör en trendanalys.

Wharry beskriver också hur vi i dagens läge har ett ''digitalt 

jag'' och hittar ofta inspirationsmaterial som finns färdigt på 

nätet, olika bildform, gatumode och andra fenomen. Men vi 

måste också ha vår unika vision på trender, det är viktigt att 

ha en annan synvinkel så att vi blir påverkare och inte 

följare. (Creative Industries, 2013)

Inom modebranschen gäller det att konstant göra nya 

beslut. Varje beslut är kanske inte så avgörande som på de 

andra branscherna såsom datateknik, var de måste välja 

vilket program de använder för ett antal år framåt, medan 

företagen som säljer kläder gör varje dag 50 mindre beslut, 

om bland annat vilka produkter de skall ta i produktion. 

(Lantz, 2013, s. 23)

En trend är alltid en vidareutveckling på det tidigare 

materialet. Samt att dam, herr och barnmode i grund och 

botten alltid har samma tema eller trend som bakgrund. 

(Lantz, 2013, s. 35-39)

 

Deepak Singh beskriver i sin artikel om trendprognoser hur 

dagens befolkning och marknad utvecklas tack vare dagens 

teknologi från det traditionella, statistiska och demografiska 

’’
’’

Trend forecasting is much like archeology but to the future

- Lidewij Edelkoort

till mera dynamiska, moderna och livstilstrogna.

Trendprognoser förutsäger vår sinnesstämning, beteende 

och köpvanor under en viss årstid eller säsong.  Idag gäller 

det inte att hitta marknadsområden enligt ålder, geografi 

och inkomster, utan enligt var vi gör våra uppköp, vår kultur, 

sinnesstämning, värderingar och tillfällen då vi gör dem.

Dessa prognoser görs också mycket via 

konsumentundersökning, indirekt och direkt. Företag har 

mycket exakt statistik över vilka färger, material, 

assessorer osv. har sålt under en viss säsong. Men de 

kan även fråga direkt av kunderna vad de köper och vilka 

inkomster de har, för att fastställa en klar kundkrets och 

marknadsstrategi.

Kvaliteten på bevisen är ganska hög, för både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar görs konstant baserat på 

konsumenterna. Visserligen kan kundkretsen också bytas ut 

beroende på vad företagen säljer just då, men de viktigaste 

för dessa företag är att göra så stor vinst som möjligt utan 

att vara “trogna” till sina kunder. (Sighn, u.å.)

Det är viktigt att komma med nytt material varje säsong men 

att ändå inte göra för stora ändringar, för kunderna brukar 

sällan göra stora radikala ändringar i stilen.  (Lantz, 2013, s. 

40)

 

Många beskyller trendbyråerna för att döda de kreativa 

inom modet, medan andra klädmärken ofta använder 

trendbyråers information för att undvika att göra likadana 

kollektioner som ''alla andra''. Vissa företag beskyller 

trendbyråerna för misslyckade om deras produkt inte sålt 

fast de följt deras trendprognoser, men detta är helt enkelt 

ett bevis på att de inte kunnat översätta trenden till det egna 

märket. (Lantz, 2013, s. 60)

1413



För att göra en korrekt trendanalys behöver man mycket 

kunskap från 10, 40 och 100 år tillbaka. För att varje trend 

har rötterna någonstans i historien och därför krävs det 

också exakta referenser då man gör en trendanalys.

Wharry beskriver också hur vi i dagens läge har ett ''digitalt 

jag'' och hittar ofta inspirationsmaterial som finns färdigt på 

nätet, olika bildform, gatumode och andra fenomen. Men vi 

måste också ha vår unika vision på trender, det är viktigt att 

ha en annan synvinkel så att vi blir påverkare och inte 

följare. (Creative Industries, 2013)

Inom modebranschen gäller det att konstant göra nya 

beslut. Varje beslut är kanske inte så avgörande som på de 

andra branscherna såsom datateknik, var de måste välja 

vilket program de använder för ett antal år framåt, medan 

företagen som säljer kläder gör varje dag 50 mindre beslut, 

om bland annat vilka produkter de skall ta i produktion. 

(Lantz, 2013, s. 23)

En trend är alltid en vidareutveckling på det tidigare 

materialet. Samt att dam, herr och barnmode i grund och 

botten alltid har samma tema eller trend som bakgrund. 

(Lantz, 2013, s. 35-39)

 

Deepak Singh beskriver i sin artikel om trendprognoser hur 

dagens befolkning och marknad utvecklas tack vare dagens 

teknologi från det traditionella, statistiska och demografiska 

’’
’’

Trend forecasting is much like archeology but to the future

- Lidewij Edelkoort

till mera dynamiska, moderna och livstilstrogna.

Trendprognoser förutsäger vår sinnesstämning, beteende 

och köpvanor under en viss årstid eller säsong.  Idag gäller 

det inte att hitta marknadsområden enligt ålder, geografi 

och inkomster, utan enligt var vi gör våra uppköp, vår kultur, 

sinnesstämning, värderingar och tillfällen då vi gör dem.

Dessa prognoser görs också mycket via 

konsumentundersökning, indirekt och direkt. Företag har 

mycket exakt statistik över vilka färger, material, 

assessorer osv. har sålt under en viss säsong. Men de 

kan även fråga direkt av kunderna vad de köper och vilka 

inkomster de har, för att fastställa en klar kundkrets och 

marknadsstrategi.

Kvaliteten på bevisen är ganska hög, för både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar görs konstant baserat på 

konsumenterna. Visserligen kan kundkretsen också bytas ut 

beroende på vad företagen säljer just då, men de viktigaste 

för dessa företag är att göra så stor vinst som möjligt utan 

att vara “trogna” till sina kunder. (Sighn, u.å.)

Det är viktigt att komma med nytt material varje säsong men 

att ändå inte göra för stora ändringar, för kunderna brukar 

sällan göra stora radikala ändringar i stilen.  (Lantz, 2013, s. 

40)

 

Många beskyller trendbyråerna för att döda de kreativa 

inom modet, medan andra klädmärken ofta använder 

trendbyråers information för att undvika att göra likadana 

kollektioner som ''alla andra''. Vissa företag beskyller 

trendbyråerna för misslyckade om deras produkt inte sålt 

fast de följt deras trendprognoser, men detta är helt enkelt 

ett bevis på att de inte kunnat översätta trenden till det egna 

märket. (Lantz, 2013, s. 60)

1413



SOCIALA MEDIER OCH TRENDER

3.4
Sociala medier påverkar dagens trender mer än något 

annat, vilket gör att alltfler modenyckar föds och att de 

försvinner samma dag som de dykt upp.

Idag har ordet “trend” lite som ordet “lyx”, ingen vet riktigt 

vad de är mera, var de slutar och var de börjar. Att vara 

trendig kan anses vara en lyx, för då har du möjlighet att klä 

dig modernt och köpa kläder som är trendiga. Enligt 

Wittrock saknar mode och speciellt trender en viss 

exklusivitetsbrist, kläder är materiellt inte lika dyrbara som 

t.ex. diamanter. Utan istället är de eftertraktade pga. en 

artificiell brist som begränsat deras cirkulation i samhället.

Säsongerna bestämmer inte mera lika mycket om vad som 

säljer och hur vi klär oss, det är viktigare att marknadsföra 

märkets stil, inriktning, ”åsikter”, vem du är, hur du urskiljer 

dig från andra, och att ditt märke förstår hur världen 

omskapas. Trender har förvandlats till livsstilar. (Abnett, 

2015)

De är inte längre klädmärkena som dikterar längden på 

kjolen. Konsumenterna bildar trender och designerna 

finslipar dem och säljer dem tillbaka till kunderna. (Givhan, 

2016)

Det är ändå viktigt att nämna att trendbyråer inte påverkar 

trenderna utan kommunicerar dem till konsumenterna. De 1615

anser sig också ligga mycket före bloggare som enligt dem 

endast bekräftar de rådande trenderna. (Lantz, 2013, s. 62-

65)

Idag behöver kläddesigner inte längre resa runt för att 

forska olika kulturer och klädvanor, allt finns tillgängligt på 

nätet, fast materialet inte kanske anses vara lika autentisk 

och baserar sig på sekundär research. (Nuutinen, 2004, 

s.56)
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TRENDER INOM MODE
Idag ses mode och modernitet som motsvarande saker. 

Modernitet är flyktigt, det övergående och samtida, vilket 

ganska bra beskriver ordet mode. Mode använder 

referenser till sitt eget förflutna och anpassar sig ständigt till 

nya faktorer. Mode föds upp pånytt varje dag och måste 

därför studeras här och nu, så att den förblir passande och 

relevant i rådande kulturer och sociala bakgrunder. (Lantz, 

2013, s. 31)

Trend beskriver modets riktning. Trender är en fundamental 

del av vår fysiska, psykiska och emotionella landskap och 

ger oss därmed en möjlighet att förstå vår samtid, t.ex. 

undermedvetna principer och motivation som för oss 

framåt. (Fredriksson, 2012, s.14-15)

Trender inom kläddesign handla ofta om färger, textilier, 

silhuetter och styling. Trender föds ur stora samhälleliga 

problem, vilka ofta går under benämningen Macro trender. 

Som formas av förändringar eller tillämpning i livsstil och i 

sociala, politiska och ekonomiska situationer. De samlas 

från olika källor såsom nätet, bloggar, social media, 

tidningar, television, film, teater och kultur evenemang. 

Trendanalysering ser även på vilka böcker som säljer, olika 

konsumtionsmönster och kändisars livsstil. (Gaimster, 

2011, s. 109-110)

Författarna Annette Lynch och Mitchell D. Strauss har 

identifierat de fyra största drivkrafterna till modets 

svängningar.

 

Första är Neomanin, vilket betyder ständigt sökande efter 

det nya. Enligt psykoanalytiker är neomanin det mänskliga 

tillståndet som kommer från vår undermedvetna sexuella 

energi som gör att vi söker efter visuellt och därför också 

moderiktigt nya saker. I detta fall består mode av långa 

cykler som konsekvent och ständigt upprepar sig och sägs 

då vara helt oberoende av omgivningen, sociala 

förändringar, teknologiska framsteg och individuella 

designer. Idag gör teknologi och internet denna process 

även kvickare än tidigare.

Nästa är identitetskonflikt, där sociala och kulturella 

kategorier omdefinieras och modet sedan pressas framåt i 

någon riktning.  Detta sker ofta konsekvent enligt kön, 

klass, sexuella och etniska frågor i samhället. De gäller att 

behålla den egna identiteten men ändå höra till någon liten, 

eftertraktad grupp.

Tredje är status. En kamp inom det sociala och ekonomiska 

området. Hit hör även trickle-down-theory, där modet 

sprider sig från högre sociala klasser neråt i hierarkin.

Sista området är att skåda och härma, dvs. när vi observerar 

och kopierar de vi ser och tycker om. Internet, globalisering 

och urbanisering får oss att alltmer vilja definiera mode och 

ta vår plats i samhället via den. Men de flesta som jobbar 

inom modebranschen tycker det är mycket mer komplext än 

så. (Lantz, 2013, s. 31-34)

Varför skapar vi då trender inom mode? Psykologen Maslow 

ansåg att när vi väl har kläder och mat för att överleva, och 

känner oss älskade och uppskattade. Så uppstår behovet 

av självförverkligande och frihet att utrycka sin individuella 

stil. (Fredriksson, 2012, s.100)

Många saker har tvingat och fört modet mot ett globalare 

håll. Exempelvis 1995 då Finland blev en del av EU och 

ekonomin och politiken blev allt osäkrare, klädindustrins 

produktion måste flyttas till billigare industriländer samt 

teknologins utveckling. Klädfabrikanterna måste även 

bedöma produktionen och produktsortimentet pånytt. Idag 

fäster de mer uppmärksamhet på målgruppen och 

prissättningen. Likaså har klädreglernas frigörelse påverkat 

våra vardagskläder och vår vardagsstil, vilket har lätt till att 

ett flertal kollektioner publiceras per säsong.

Ordet mode refererar till något stilideal under en viss tid. 

Mode är ett kollektiv konsumeringsbeteende och en klädstil 

som en grupp människor tillämpar under en viss tid. Kläder 

står för den praktiska produktionen, medan mode står för 1817
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den symboliska produktionen dvs. status. De har ingen 

skillnad hur vackert eller fult ett plagg är, de blir aldrig mode 

om inte publiken tycker om och köper det. Mode är en social 

och kommunikativ produkt. Kläddesigner bildar stilar, 

medan konsumenten bildar modet. Modet gör det som 

upplevs vara fult till estetiskt vackert.

Stil är däremot något starkt och förmedlar något till vår 

omgivning genom former och kombinationer som får oss att 

stå ut ur mängden. Samhället uppmanar och uppmuntrar 

oss att hitta en personlig och unik stil. Trender varar ofta 

mellan 3-9 år, medan en livsstil kan vara över 50 år.

Det är även viktigt att känna till olika benämningar inom 

mode. Highfashion nämns ofta inom trender och mode, det 

är något dyrt, innovativt och avantgardistiskt och plagg som 

är gjorda av kända designer. Skillnaden mellan highfashion 

och massfashion är att de ser långt likadana ut, men inre 

konstruktionen och produktionsprocessen är alldeles olika.

 

Antimode är strävan att frigöra sig från massmodet, eller ge 

ett svar eller respons till massmodet. Klassika plagg stannar 

länge inom modet och försvinner aldrig riktigt, de blir ofta 

refashion inom andra kulturer eller samma och får ofta en 

enklare design. De är plagg som ofta anpassas till vår 

vardagsstil och används flitigt, såsom denim jeans och t-

skjortor.

Modet speglar sin samtid och skapar även nya 

uppfattningar och blir omformat hela tiden. Kläddesigner 

försöker konkretisera något typiskt för samtiden genom 

modet. Modet påverkar även folkets konsumtionskraft. Om 

det råder bra ekonomi i samhället så har modet mer att 

erbjuda och ett större begär för något nytt. Medan om 

ekonomin är dålig så är urvalet betydligt mindre. Med andra 

ord om det råder ekonomisk frihet i samhället så har vi mera 

fritid, vilket gör att vi har mera tid att fundera och använda 

mode. Modet erbjuder oss flera dimensioner i den sociala 

växelverkan.

Genom fitness boomen och hälsofrågorna har olika 

evenemang och tävlingar utformats, vilket gör att samhället 

har blivit mera utseendefokuserat än tidigare. Politik är 

också något som utformat mode; historiska händelser, 

politiska personer, världsliga förhållanden och olika länders 

produkter, kulturer, konst, stilar och ger oss inspiration för 

mode. Mode är en konsekvens av sociala spänningar; visar 

hur  ku l tu ren tänker ,  känner  och gör .  Dagens 

mångfasetterade och kaotiska mode speglar den 

postmoderna tiden. Människors behov ändras långsamt, 

medan begär däremot ändras snabbt.

Mode speglar även sin tids tekniska möjligheter, exempelvis 

kemiindustrins utveckling har gett oss konstfiber som vi 

använder i kläderna. Idag är produktutvecklingens mål att 

planera plagg som kommer ihåg människans rörelser, 

känslor, upplevelser och som doftar eller spelar upp musik. 

Trender i framtiden kommer att sträva till Maximum mobility 

d.v.s. kunna maximera människokroppen rörelser, universal 

connectivity att kunna vara i kontakt med allt och maximum 

immobility, att aldrig behöva röra sig vilket är ett paradoxalt 

koncept. Textilindustrin försöker komma med ny 

materialteknologi som skulle vara ultralätta, slitstarka och 

genomskinliga så att de skulle kunna tillämpas till så mycket 

som möjligt. (Nuutinen, 2004, s. 233-238)

Då inköparna utser kläderna som kommer till försäljning 

väljer de plagg som är till dem emotionellt mera relevant. De 

måste även komma ihåg att trots att designern har planerat 

en helhet kommer de enskilda plaggen högst troligen att 

användas enskilt eller i kombination med andra plagg.

En person som anses vara modernt klädd blir ofta 

uppmärksammad av andra, men det att personen fått 

uppmärksamhet och blivit betydelsefull finns i åskådarens 

ögon och medvetande. Kläder i sig är neutrala, men deras 

användning är socialt; de fungerar både som staket för att 

märka reviret men även som en bro för att komma över till 

andra revir.

< Figur 2
Stilars utbredning 
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Entreprenörer inom mode blir de först när de anges den 

titeln eller när de blir imiterade av andra. Professionella 

entreprenörer är de som jobbar som highfashion designers, 

s.k. action leaders. Medan andra entreprenörer är de som 

är i en position där de kan påverka konsumenterna, såsom 

kända politiker, modeller, skådespelare eller musiker, s.k. 

opinion leaders. Kulturindustrin kan påverka centralt genom 

dessa pionjärer, för de bygger upp stilar.

 

Stilar och trender åldras också, kläderna behöver inte 

produktionsmässigt vara slitna eller åldrade, utan de blir 

stilmässigt utlevade.  Ofta görs detta genom att sätta 

produkterna på rea, sänka kvaliteten med materialval eller i 

tillverkningsprocessen, byta ut färgerna mot tråkigare 

nyanser eller placera dem på ett ställe i butiken där de inte 

syns lika mycket för kunderna. Socialt åldrande är då andra 

konsumenter också anser att plagget inte går längre att 

använda. Image åldrande är då själva butiken eller märket i 

fråga börjar ha ett föråldrat koncept. 

Från ett etiskt perspektiv är ett korrekt plagg i sin design 

väldigt enkel, bra kvalité och färger duger år efter år, samma 

gäller även funktionaliteten.

Harmoni i kläder är viktigt för att plagget skall sälja och vara 

omtyckt av publiken. Disharmoni i kläder skapas för att 

lansera nytt mode. För att göra en lyckad design behövs det 

färg, material, textur, siluett och form. (Nuutinen, 2004,  

s.53-105)

För att skapa ett konkret och precist mode, behövs mycket 

information och sakkunskap såsom marknadsintelligens, 

kännedom om konsumenterna, information om globala 

trender, kunskap att kunna analysera reportage och 

gatumode. Att samla ihop material om modevisningar, 

uppfatta nyckelstilar för olika säsonger och idéer, känna till 

färgprognoserna och textil.  (Posner, 2011, s.89)

Designer måste kunna skapa en berättelse bakom en trend 

för att frambringa en klarare helhetsbild för sig själv likaså 

konsumenten. Det hjälper formgivaren att välja rätt former, 

material och gör det lättare att skapa tilläggsdelar till 

kollektionen. Färg och material måste fungera för att 

designen skall vara bra men om inte färgen, materialet och 

formen fungerar till 100 % kan man manipulera och 

komplettera designen via detaljer. (Nuutinen, 2004, 

s.179–181)
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De finns två olika sorters undersökningsmetoder som kan 

tillämpas då man gör en trendanalys eller samlar 

inspiration.

Primär forskning görs då vi diskuterar eller umgås med 

personer och ser platser och objekt i vår omgivning. Källor 

som är uppbyggda av de som gör forskningen. Fotografier, 

filmer, skisser eller teckningar som vi själva gör hör till 

primär forskning. Forskningen sker då alla våra sinnen 

stimuleras; då vi rör något, känner doften och ser dem och 

kan på så vis kunna uppfatta detaljerna, strukturer och 

omfattning.

 Sekundär forskning är källor som skapats av andra som 

analyserat tidigare information, exempel på sekundära 

källor är; böcker, filmer, nätsidor, tidningar, och annan 

media. Det är viktigt att referera till den ursprungliga källan 

då man använder sekundärkällor. Sekundär forskning ger 

dig möjlighet att snabbt kolla upp information och jämföra 

det med annat material. Däremot kan du inte uppleva det på 

samma sätt som en primär källa. (Gaimster, 2011, s. 1- 5)

.1

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR RESEARCH

Färger bildar försäjlningsstyrka som uppstår av 

associationskraft och individens vilja att uttrycka sig. Första 

valet i en kollektion är ofta grundfärger som hör till tiden eller 

säsongen och beskriver säsongens känsla. Därefter väljs 

kontrastfärgerna. Till sist väljs vita, gråa och svarta tonerna 

som passar de övriga färgerna. Effektfärger som används i 

sportkläderna är ofta väldigt olika från de andra 

färgpaletterna för säsongen, dessa byts inte ut lika ofta 

som de övriga kollektionerna. (Nuutinen, 2004, s.108)

FÄRGER OCH MATERIAL

.2

^ Figur 4
Pyramid över färgpreferenser
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För att kunna sälja produkter måste man ha en bra 

uppfattning om färger och ha en klar uppfattning om vilka 

färger är omtyckta och vilka inte, trots att de ofta är upp till 

var och en individuellt. Färgernas symbolik är uppbyggda 

på social nivå, d.v.s. att olika kulturer kan uppfatta färger på 

olika sätt.

 Färger brukar ofta kategoriseras i varma eller kalla färger. 

Vilket har att göra med vår omgivning och naturen, t.ex. röd, 

orange och gul anses vara varma färger för de kopplas med 

solen, hetta och eld. Gråa, vita och violetta färger kan ses i 

vinterlandskap och anses därför vara kalla färger.

Naturen sänder också oss olika signaler via färger, värme 

och kyla genom olika och dofter genom färggranna 

blommor. Men som ovannämnt uppfattar vi färger på olika 

sätt och alla gillar olika färger. Men vissa nyanser av olika 

färger kan väcka en specifik känsla hos oss.

 För att kunna välja rätt färg när de kommer till kläder och 

speciellt när de produceras i större mängder räcker det inte 

alltid att ha namn för att beskriva färger, då uppstår de en 

hel del missförstånd mellan kläddesignern och fabrikanten. 

Därför finns de många olika system för att specificera 

färgerna; Munsell, Commission Internationale de 

L'Eclairage, Hexadecimal och Pantone.

PANTONE är det jag kommer att använda mig av i 

kollektionen, färgskalan gjordes av Lawrence Herbert 1963. 

De är standardiserade färger i ett triangelformat men som 

används idag i ett solfjäderformat.  Alla färger har olika 

siffror, och allt som allt finns de 1925 stycken och nya 

tilläggs hela tiden. (Gaimster, 2011, s. 61- 77)

Trender inom färger förekommer i alla områden från kläder 

till bilar. Färgerna byts ut efter säsong; pastell och klara 

färger förekommer mest under vår och sommar 

kollektionerna medan starka, jordnära förekommer mer 

under hösten och vintern, men även dessa ändras från år till 

år.

Vissa färger sägs aldrig gå ut ur mode, såsom svart, grå, 

brun, mörkblå och beige som ofta går under benämningen 

klassiska grundfärger. Resten av färgerna anses vara 

modefärger för de är inte lika långlivade som basfärgerna. 

(Stir, u.å.)

Till stilelementen för säsongerna hör b.la. material. Material 

är ett plastiskt, multisensoriskt och etiskt element. Vilket 

påverkar plaggets utseende, känslan, hur det sitter. Alla 

material har egna egenskaper som i sig påverkar tyngden 

och fallet på plagget. Materialen utvecklas konstant och 

deras funktion, hållbarhet och ekologiska egenskaper blir 

allt viktigare. Olika effekter och kombinationer väcker nya 

intressen och idéer för hur de kan tillämpas och till vilket 

ändamål.

Tillsammans är färg och material ett par; materialet 

genomför den slutliga färgen och gör den tredimensionell. 

Färg höjer på värdet, kompletterar materialet, framhäver 
Figur 5 >

S/S 2017 trendfärger

texturen och tillsammans slutför de säsongernas stil. 

(Nuutinen, 2004, s.103)
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Alltfler kända märken har suddat ut kläder enligt könen, trots 

att många märker framhäver feminina eller mer maskulina 

former. Idag är det vanligt att kvinnor köper kläder från 

herravdelningen, men inte vice versa. Många klädmärken 

försöker också få '”könlösa” skyltdockor till butikerna för att 

ge ett vidare urval till kunderna och så att de själv får välja 

vilken stils kläder de köper.

 

Yttre egenskaper hos kvinnor och män har blivit mer 

utsuddat, på många high fashion modevisningar ser 

modellerna nästan identiska ut; de har slanka kroppar, 

välvårdade, tjocka ögonbryn och bär knappt något smink. 

(Melleru-Pratt, 2015)

 

Dagens unisex mode är minimalistiskt och experimentellt, 

passformen är ofta lös, färgerna stumma och de har inga 

glammiga applikationer. Stilen är tidlös. I London våren 

2015 ordnades en Pop-Up i Selfrigde under namnet 

''Agender'', vilket baserade sig på könsneutralt mode, med 

den visades 40 nya unisex märken i en minimalistisk 

omgivning, exempelvis Nicopanda av Diesels designer 

Nicola Formichetti och Hood By Air som är ett välkänt New 

York baserat klädesmärke. Många nätbutiker har även lagt 

till kategorin unisex till kvinno- och herrkläderna. (Stein, 

3/2015)

I boken Trendmakarna beskrivs hur män inte är intresserade 

av att förstå och få modet rätt, utan att inte få det fel. De är 

mera konservativa i klädseln och därmed mer subtila. De 

följer inte trender lika mycket utan brukar hellre ordet stil, 

och därmed blir trender inom herrkläder långvarigare. Stil 

för män handlar mera om kontinuitet, medan för kvinnor 

handlar det mera om individuella personer såsom kändisar.

Trendbyråerna säger att män är opåverkbara i sitt 

förhållningssätt till trender. De skyller på samhälleliga och 

kulturella frågor och att de inte ens vet var de skall börja 

problematiseringen, de hänvisar ofta till skillnaden mellan 

man och kvinna. Kvinnor sägs vara mer äventyrliga och 

experimentella med trender och stilar. Därför kopplas ofta 

trender med femininitet och att de ”hör” till kvinnors natur 

att klä upp sig. Män däremot är stereotypiskt mer 

intresserade av sport, bilar och annat.

Stilmässigt har män en förkärlek för karaktärer, exempelvis 

rockkille. Kvinnor har däremot mera roller i vardagen och 

därför måste kläderna också matcha miljön, dvs. yrket, 

mammarollen, då man umgås med kompisar och det 

sociala jaget. Män är fegare och anses även vara fjolliga om 

de provar flera olika trender klädmässigt.

Herrkläder brukar ofta vara mer konventionella. Variationen 

är inte så stor som för kvinnor, de mesta går ut på byxor, 

shorts, t-skjortor och någon långärmad överdel. Män 

upplever starkt grupptryck och vill inte stå ut för mycket. 

Men de är också trogna konsumenter, om de hittar ett 

märke de tycker om så går de ofta till samma affär om och 

om igen. De idkar inte så mycket mix-and-match utan 

håller sig ofta till kläder i samma prisklass.  De tänker också 

mer i kategorier än vad kvinnor gör, t.ex. om de behöver nya 

byxor eller en skjorta, vilket är en av orsakerna varför det 

ofta finns ett stort urval basplagg på herravdelningen och 

att de placeras enligt form och inte stil. Medan kvinnor 

funderar om de i överlag behöver något nytt plagg, och 

därför är avdelningarna indelade enligt stil och tillfälle.

 Män bryr sig mera om detaljer i kläder, hurdana knappar 

skjortan har eller skärningar i plagget. Därför är ofta just 

tennisskor eller kepsar populära bland män för de tycker 

inte att alla är lika utan fäster mer uppmärksamhet på 

formen, detaljerna, materialen och färgerna och kan därför 

ofta ha en stor samling av dem.

Men idag är herrmodet påväg mot ett bättre håll, i allafall om 

man jämför med det tidigare sortimentet av herrkläder. Då 

urvalet var väldigt snävt och stilarna samt färgurvalet var 

väldigt begränsat. Männen upplever mera att de också 

oftare måste uppdatera sin garderob men nya kläder och 

accessoarer. De vill förstärka sina aktiva roller, som yrke 

och social status, genom klädsel. (Lantz, 2013, s. 101-10)
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För att skapa en kollektion som baserar sig på kommande 

trender krävs mycket undersökning inom de rådande 

trenderna och hur män förhåller sig till dem. Samt vilka 

nätsidor, tidningar, musik, evenemang, stilar och märken 

som fäster männens uppmärksamhet. Idag finns det många 

nätbutiker som har bi ldforum och art ik lar med 

inspirationmaterial och stilar för män. Tidigare sades även 

att det är endast kvinnor som vill “kopiera” kändisars stil. 

Men här finns även möjligheter för män att efterapa kändisar 

i olika ålder och hitta motsvarande plagg som de bär. 

 

För att hitta relevant material valde jag att använda 

bildanalys som min forskningsmetod. Ofta anammar män 

vad de ser både medvetet och omedvetet via bilder de 

sedan använder som inspiration till sin egen klädstil enligt 

intresse eller smak. Jag fokuserar på de rådande trenderna 

och analyserar vilka trender som kommer att forma 

trenderna för 2017.

TRENDER INOM
HERRMODET

5

Vilken funktion har bilder? En del är gjorda för evigheten 

som t.ex. tavlor och konstverk, medan bilder i tidskrifter är 

gjorda för ögonblicket. Det beror även på vem som ser 

bi lden och i v i lket sammanhang. Bi lder är ett 

kommunikationsmedel mellan avsändaren och mottagaren, 

de kan förmedla sinnesstämningar eller information. Man 

kan säga att bilder är kodade teckenspråk.

Bildens förmåga är att skapa en ny visuell verklighet genom 

att avbilda eller dokumentera fakta. I bildanalys är det viktigt 

att se på de enskilda elementen i bilden likaså helheten. Vi 

kan inte enbart se på ytan, de gäller också att söka efter en 

mening eller ett budskap, med andra ord tolka bilden. Vår 

personlighet, vårt temperament, åsikter och uppfattning 

påverkar hur vi analyserar en bild. (Botgersen et.al, 1994,  

s.7-20)

I allmänhet börjar en bildanalys med en frågeställning med 

utgångspunkt i ett påstående. Som därefter väcker 

diskussion där bildens form och innehåll behandlas.  Det är 

viktigt också att ta i hänsyn när bilden tagits eller gjorts, för 

vem bilden är gjord och till en viss del vem som har tagit 

bilden. Bilden måste även ses som en helhet, enstaka 

objekt behöver inte vara avgörande i en bild, men deras 

placering och formspråk påverkar sedan hur vi upplever 

den. Då man analyserar är det viktigt att påpeka vilka 

formspråkliga verkningsmedel i bilden som understöder din 

tolkning. På så sätt kan man säga att alla tolkningar är rätt 

BILDANALYS5
.1
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bara argumenten är bar argumenterade. (Botgersen et.al, 

1994, s.147-149)

I mitt examensarbete har jag utgått från samanställda 

trendprognoser såsom Svenska moderådet och gjort mina 

egna tolkningar av dessa trender genom en moodboard. 

Bildanalysen har baserat sig mycket på sekundär research, 

men jag anser att för att göra en konkret kollektion av 

trendanalyser krävs det kvalitativt material som har tydliga 

argument och bevis på att trenderna finns. Bildanalys 

handlar om att tolka bilder och deras innehåll så objektivt 

som möjligt, men jag har valt att kombinerat dem med egna 

idèer, erfarenhet och stil som formgivare för att använda 

bildanalys som ett redskap i min undersökning. 

Olika stilar som briljerat under 2015 är bl.a. ''tonal looks'', 

vilket betyder helheter i olika nyanser av samma färg, såsom 

svart, blått, grått o.s.v.

 

''Military green'' dvs. militärgrönt, har varit under flera år en 

populär färg, speciellt under höst/vinter halvåret. Färger har 

synats särskilt mycket på kavajer, västar och jackor. Färgen 

är lätt att kombinera med övriga plagg i garderoben.

Mitt examensarbete kommer att basera sig långt på en stil 

som under året har byggt en stadig trappa upp, nämligen 

''Athleisure'', vilket betyder att sportiga gymkläder inte 

enbart syns på gymmet, utan kombineras med vanliga 

fritidskläder såsom jeans och styva material som 

neorprene.

''Denim on denim'' stilen smälter ganska bra in i ''tonal 

looks''-stilen, man kombinerar olika färger av jeanstyg 

tillsammans, den klassiska helheten är en blå jeansjacka 

tillsammans med svart tajta jeansbyxor. Ofta är byxorna 

ankellånga och jackorna kan även bytas ut mot en 

åtsittande jeanskavaj. (O'Connor, 2015)

2016 är färgmässigt ett avgörande år för 2017, många toner 

återspeglas från detta år. Sommaren och våren 2016 var 

mycket färggrann och fylld med färger från naturen som 

klorofyll grön, neon gul, djupblå, mörkbrun, solblekt gul, 

TRENDER FRÅN 2015 TILL 20165
.2

2015 var ett revolutionerande år för herrkläder, under 

höstens New York Fashion week var det speciellt herrkläder 

som framhävdes. Exempelvis Kanye Wests märke Yeezy, i 

samarbete med Adidas, lanserades i oktober 2015. Men 

många märken såsom Victoria Beckham, MMM6 och 

Stradivarius skall lansera sina första kollektioner för män i 

snar framtid.

Jag vill även nämna de olika stilarna från 2015 och 2016 

som har påverkat min kollektion och varför jag valde att göra 

en kollektion för män, men att de även har varit en stark 

grund för 2017 vår/sommar trenderna.
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frånvaro. De optimala tröjorna är ribbstickade eller flätade i 

ljusa, neutrala färger som grått och beigt. Bl.a. Christopher 

Raeburn och JW Anderson visade upp dem i sina 

kollektioner. (O'Connor, 2016)

För hösten och vintern 2016 är de vissa färger som också 

influerat sommar och våren 2017. Aprikosfärgen har fått en 

varmare ton, som är perfekt på textilier av ylle för de skapar 

en grov känsla. Chokladlikör hör också till en av 

trendfärgerna, den skapar fyllnad, mörker och djup till 

plaggen. Den mörkbruna tonen passar bra i kombination 

med läder och speciellt bra kommer en fram i lackskor och 

accessoarer. Slutligen ostronfärgen i en blek, utsliten 

guldig färg med en aningen röd ton. Färgen ger en extrem 

glans och metallisk känsla som passar till 2017. Färgen 

framhäver mönster och matta gråa nyanser och passar 

speciellt bra till formellare plagg. (Petrova, 2016)

moln vit och blå färg samt pastellfärger från den 

blommande naturen. (We connect fashion, 2016)

När de kommer till själva plaggen för vår och sommaren 

2016 kan man se mycket bomberjackor i olika färger och 

längder, som för oss tillbaka till 50-talet. Overaller i svart, 

grön och blå denim enkelt matchat med en vit t-skjorta är 

en av säsongens trender. Vita chinos, bruna accessoarer, 

korta shorts och 50-talets Hawaii skjortor är väldigt pop 

bland lite mer alternativa klädstilarna. I svenska moderådet 

hänvisas mycket till avslappnade siluetter, tunna lager, 

breda buntar och rymliga skjortor för männen. (Svenska 

moderådet, S/S 2016)

De fem huvudtrenderna som sågs på London Collections 

Men AW16 dvs. höst vinter kollektionen för 2016 bjöd på 

mycket likstämmig inspiration från alla stora märket. 

Varumärken såsom exemplevis Tiger of Sweden hade 

skakat av sig den klassiska svarta och omfamnat mera 

jordliga toner. Som ovannämnt fortsätter de jordnära toner 

dvs. Earthly tones. Senapsgul, orangebrunt och brun med 

rödgul underton. Tiger of Sweden visade också vackra 

toner av koppar i sin AW kollektion för herrar. Funktion 

framhävs alltmer i herrmodet och det bekräftade engelsk-

italienska märket Belstaff genom att använda Japanskt 

tekniskt nylon i sin kollektion. Ribbstickade, slätstickade, 

flätade ylletröjor är inne denna säsong efter en lång 3433
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ekonomisituation är svag för tillfället har konsumtionen på 

kläder och accessoarer ökat med 1 % per år sedan 2013, 

procenten är liten men det är ändå en mycket stor summa 

pengar.

Mycket beror säkert på fitness fenomenet som sprids och 

ökar hela tiden då det blir mera en livsstil än en hobby. Men 

största orsaken är ändå högst troligen bekvämligheten och 

funktionaliteten hos dessa kläder.

Märken såsom exempelvis Lululemon har blivit speciellt 

populärt det senaste året p.g.a. deras byxmodeller. Istället 

för de standardiserade måtten finns de i flera olika modeller 

såsom hugged, naked, relaxed, tight och held in för att 

tillfredsställa kundens livsstil och ändamål, för att ge oss 

möjligheten att välja själv hur vi upplever olika situationer 

genom våra kläder.

Nike precis som Lululemon har vuxit de senaste åren, de har 

också realiserat ett nytt material vid namnet ''AeroReact'' 

som anar när bäraren börjar svettas och långsamt löser på 

sig, för maximal bekvämlighet och för att ännu mer 

förstärka klädernas atletiska egenskaper. (Petro, 2015

Athleisure är en kombination av idrotts- och fritidskläder 

som började dyka upp under 2015. På många sidor och 

artiklar beskrivs Athleisure som en livsstil eller kläder som 

får dig att göra “bättre” val i livet, speciellt gällande din 

hälsa.

För mig betyder Athleisure en viss stils kläder där 

bekvämligheten kommer först. Åtsittande kläder som ser 

snygga ut och sitter bra, men inte hindrar din rörlighet.

Därför anser jag att stilen i sig inte behöver vara något 

bestående, men hjälper oss som konsumenter att välja 

kläder mer enligt vår livsstil och inte “trender”. Att 

bekvämlighet inte skall betyda att man inte orkar göra 

besvär för att klä sig snyggt. (Schlossberg, 2015)

Idag är det passande och alltmer vanligt att använda s.k. 

tennisskor på styrelsemöten eller klä sig bekvämare på 

jobbet. Men är det endast en modenyck? Fast vår 

ATHLETIC AND LEISURE5
.3

Figur 6 >
S/S 2017 Inspirationsbilder

Figur 7 >
S/S 2017 Mode inspirationsbilder
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fluktuationen är olika i plaggen så kan de komplettera 

varandra och skapa harmoni, inget framhävs speciellt 

mycket och ingenting blir dolt. (Nuutinen, 2004, s.103-106)

Siluetterna för vår och sommaren 2017 har mycket 

kontraster och många av den blandas ihop. De varierar från 

mjukt och romantiskt till raka och traditionella maskulina 

former. En av säsongens siluetter består av höga kragar, 

stora och pösiga överdelar. Medan nederdelarna är smala 

och åtsittande. Den andra siluetten har många lager av olika 

längder, medan helheten överlag är kantig och atletisk, där 

största influens är globalt gatumode. Säsongens tredje 

siluett för herrar är lång och smal men med en aning 

fyrkantig övredel och slankare nederdel.(Svenska 

moderådet, S/S 2017)

< Figur 8
S/S 2017 Siluetter för herrkläder 

Siluetter skapar tvådimensionella upplevelser genom linjer 

och gestalter, tre dimensionella ger volym och form. 

Trender inom siluetter byter mellan 10-15 års mellanrum, 

och de består av fyra grundformer; timglas, fyrkant, avlång 

rektangel och triangel som står på sin ända. Siluetter hjälper 

oss att gestalta plaggen från en lång distans, de skapar en 

helhet och skildrar figuren från bakgrunden. Gestaltningen 

sker pga. tidigare erfarenheter, figur och mönster som vi 

sett tidigare och som sedan upprepar sig I modet.

Siluetten skapar jämnvikt i en helhet som består av 

asymmetriska och symmetriska former. Olika proportioner 

på plaggen skapar också en växelverkan mellan dem; 

såsom längd, bredd, djup, form och volym. Om 

SILUETTER FÖR HERRKLÄDER S/S 2017
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Under våren och sommaren 2017 kommer fokusen på 

modet att förnyas, vi kommer att se mycket gladlynta tryck 

och mönster. Resor, sevärdheter och fritidsaktiviteter står i 

medelpunkt. 2017 kommer att införa olika stilar och 

silhuetter, allt från skräddarsytt till lösa sportkläder. Starkt 

förankrat till den tidigare nämnda ''Athleisure''-stilen.

Denna säsongs trender präglas av frihet och hur vi vill skapa 

distans från massamhället. Istället vill vi skapa ett starkare 

och unikare identitet i en mindre samhällsgrupp. Som 

tidigare nämnt suddas könsgränserna ut och skapar en 

mera androgyn stil som friar sig alltmer från sociala 

konstruktioner, många av årets produkter är således unisex 

med en atletisk inriktning.

Kalla nyanser med ett par skymtar av klara färger, hightech 

material med organiska och futuristiska mönster och former 

präglas av denna säsong. Livfulla färger kombinerade med 

en mättad svart färg för att ge mera djup och kontrast. 

(Nellyrodilab,2016)5.5

STILAR FÖR S/S 2017

< Figur 9 
’’Astronautica’’ inspirationsbilder
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^ Figur 10
’’Astronautica’’ inspirationsbilder

Figur 11 >
’’Astronautica’’ detlajer     

   

Figur 12 >
S/S 2017 Detaljer - Slitsar

 

Många plagg är inspirerade av den minimalistiska stilen. 

Men ändå ser man mycket detaljer på de klassiska 

trenchjackorna samt parkasjackorna; de har flera detaljer 

såsom fickor, remmar och applicerade märken. Slitsar blir 

en essentiell detalj i många av vårens och sommarens 

kläder, för att inte begränsa rörligheten i de långa, 

avslappnade helheterna. Assessorerna har däremot en 

geometrisk form, för att skapa en kontrast till de ”mjuka” 

kläderna.

Athleisure är en stil som kombinerar både sport och 

fritidskläder, trots att jag i min kollektion vill framhäva mera 

fritidsaspekten så är det ändå viktigt att ta i beaktande även 

den atletiska sidan av trenderna. (Svenska Moderådet, S/S 

2017)
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MATERIAL OCH FÄRGER FÖR S/S 2017

5.6

I Moderådets S/S Fashion inspirationsbok kan man se 

tydliga hänvisningar til l de ren tidigare nämnda 

puderfärgerna för säsongen. Likaså finns de militärgröna, 

basalblåa, lysande röda och varma bruna nyanser. 

Färgerna börjar sakta men säkert omvandlas från de 

feminina till maskulina och vice versa.

 Djärva nyanser av rött, orange, gult och rosa med influens 

av blått och grönt är färgerna som fäster mest 

uppmärksamhet. Många färger finns fortfarande kvar från 

S/S 2016 men nyanserna har ändrat, 2017 kommer färgerna 

att vara mera raffinerade och eleganta.

Pastellfärger brukar ofta vara trendfärger inför vår och 

sommar kollektionerna, för att hänvisa till de solblekta 

nyanserna och blommande naturen omkring oss. Däremot 

lutar vår/sommaren 2017 mera åt metalltonade, pudriga 

nyanser. Vissa av färgerna är väldigt maskulina, för att 

påvisa den starka anknytningen till omvärlden. De gröna 

och blåa färgerna med grå bas ger ett mer maskulint 

alternativ till många neutrala färger. (Fashion Snoops, u.å.)

Figur 13 >
Inspirationsbilder för 
S/S 2017 trendfärger

 
Figur 14 >

Inspirationsbild för 
S/S 2017 trendfäger

^ Figur 15
Pantone färger för S/S 2017
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Många av materialen är väldigt transparenta, lätta, stela och 

med olika 3D effekter. De återspeglar stilen som jag vill 

framföra med hjälp av ''Athleisure''-modet. Trots att just 

tyger såsom neoprene är lite främmande för många är de 

väldigt hållbart och “framtidsinspirerat”. Med Neoprene kan 

man framkalla olika stela former, 3D effekter och 

lasermönster på tyget. Medan plisserade och veckade tyger 

ger en mer flytande och luftigare effekt. På marknaden finn 

många andra konstfibrer såsom nylon, polyamid och 

micromodal, men ändå uppskattas fortfarande de klassiska 

bomullstygerna och silke. Materialen och deras 

konstruktion skapar redan sinsemellan en kontrast, men 

tillsammans med färger kompletterar de varandra och 

framhäver varandras egenskaper.

Futurismen inspirerar sportkläderna under början av året. 

Kläderna är gjorda av innovativa, stela, viktlösa material 

såsom neoprene, organza, twill och överdimensionerad 

mesh.

Remmar, fickor och klädlager ingår även i sportkläderna 

precis som i fritidskläderna. Sportkläderna har en 

rymdinspirerad estetik, färgerna går därefter; optisk, 

transparent, matt, blank, kalk vit och silver ingår i många av 

sportklädernas helheter. Som förstärks av accentfärgerna 

basalblå, rött och gult. Väskorna är pösiga med metalliska 

och glansiga textilier med matta och grova detaljer såsom 

remmar och rep av olika slag. (Svenska moderådet, S/S 

2017)

< Figur 16
Transparenta material för S/S 2017

^ Figur 17
Övriga material för S/S 2017
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6KOLLEKTION

Då man börjar planera en kollektion är det viktigt att ta i 

beaktande för vilket tillfälle eller säsong kollektionen är, förr 

gällde det även att tangera vem är din potentiella kundgrupp 

dvs. ålder, storlek och kön. Men idag handlar det mera om 

att tangera marknaden; kundens bakgrund, jobb, livsstil 

och inkomster. Vilka material du vill använda dig av, 

eventuella kostnader och sedan gäller det att göra praktiska 

produkter dvs. samples.

En forskning skall bestå av olika former och strukturer, 

detaljer, färger, texturer och mönster. Sedan gäller det att 

välja ett koncept eller tema du jobbar med.

Abstrakta inspirationsbilder beskriver temat eller associerar 

bilderna till det du förverkligar. Medan en narrativ berättelse 

där du hittar på en figur eller person för att skapa djup och 

baserar dig på det. Eller ett konceptuellt material, alltså 

bilder som liknar de man planerat med andra föremål för att 

beskriva och hitta färger, former och texturer. (Seivewright , 

2007, s.13,19-26,28-33,38)

Olika design element som det lönar sig att tänka på är 

siluetter, proportioner och linjer, plaggens funktioner, 

detaljer, färger, material, mönster och dekorationer, 

historiska referenser, samtida trender och olika 

marknadsnivåer.

Linjen på formen eller mönstret på plagget kan påverka 

effekten; vertikala linjer skapar längd medan horisontella 

skapar bredd. Kurviga linjer ger en fyllig och feminin effekt, 

medan raka symmetriska linjer skapar en maskulin och 

strukturerad uppfattning. (Seivewright, 2007, s.122)

Kundgruppen för denna kollektion är pojkar och män i 16-

30 års ålder, som möjligtvis studerar men har en stadig 

inkomst. Gruppen i fråga tycker om att sporta och väljer 

bekvämlighet framför allt annat då de kommer till kläder. De 

följer aktuella trender men formar om dem enligt egen smak 

och stil. Klädvalen går enligt bekvämlighet, material, färg, 

kvalitet, detaljer och stil. De vill inte variera för mycket på 

fritids-, vardags- och arbetskläderna. Men alla plagg skall 

ge möjligheten att bli lätt nerklädda eller uppklädda för olika 

tillfällen. Kläderna skall vara förmånliga och lätta att 

kombinera sinsemellan och med andra plagg som 

kundgruppen redan äger.

Planeringsskedet för kollektionen började med att kartlägga 

material, färger och silhuetter i en moodboard. Färgskalan 

var stor så jag valde att undersöka vad för material de finns 

på marknaden för att få en tydligare uppfattning. Sist och 

slutligen blev planeringen ett pendlade mellan färger, 

skisser och tygprover för att hitta en röd tråd till 

kollektionen.
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skisser och tygprover för att hitta en röd tråd till 
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6.1
MATERIAL OCH FÄRGER Jag visste redan i ett tidigt skede vilka material som jag 

skulle utgå ifrån i och med trendanalysen och 

moodboarden jag sammanställt. Kollektionen skulle basera 

sig på naturliga, transparenta, lätta, stela och mjuka 

material som kombineras sinsemellan. Valet blev 

förundransvärt lätt och ögat drog sig direkt till de material 

jag slutligen använde i kollektionen. Tidigare hade jag velat 

använda starkare färger såsom basalblå samt röd, men av 

eget tycke och smak valde jag att vända mig mer mot de 

neutrala färgerna som grund. Istället använde jag de starka 

färgerna som accentfärger i plaggen.

Mina första materialval blev ett nättyg av polyester som 

påminner om neoprene. Två college-tyger; ett naturvitt 

borstat med restbitar, ett pudrigt ljusblått trikåtyg och sist 

ett tylltyg i nude. Utgående från dessa var det lätt att finslipa 

moodboarden och välja den huvudsakliga inspirationen. 

Materialen var lätta att kombinera tillsammans med 

skisserna, grundformerna var många och färgerna samt 

materialen kompletterade uttrycket och framhävde stilen 

ännu mer. För att skapa en mer sammanhållande helhet 

kombinerade jag ett material i två plagg, oberoende om de 

var grunden eller en detalj i plagget. De var på så sett lättare 

att kombinera de enstaka kläderna sinsemellan, och skapa 

en tydligare helhet av kollektionen. De materialen eller 

färgerna som saknades utformades genom de två andra 

faktorer såsom form, färg eller material. Så jag utgick ifrån 

färger för att sedan hitta de material som saknades. 

Materialvalet blev lättare p.g.a. stilinriktningen jag valt, 

nämligen Athleisure. Jag ville använda material som är 

lätthanterliga, praktiska, sportiga, bekväma och 

kombinerbara. Jag ville skapa en kollektion där plaggen går 

att använda utan att göra hela helheter som sedan splittras 

och användas enligt egen smak och behov. Det har visat sig 

ren tidigare att konsumenten köper sällan hela helheten 

eller ens kombinerar de plaggen som planerats till en helhet. 

Eftersom kollektionen är både för vår och sommar skulle 

den bestå av lång- och kortärmade övredelar, rockar, byxor 

och shorts. För att ge mera variation och möjlighet att 

kombinera plaggen för varmare och kallare väder. 

En av de första produkterna jag skissade var den gråa 

bomberjackan med blått foder. En kombination som sällan 

syns i ytterplagg, men jag fick en känsla att den blev en bra 

utgångspunkt och förmedlar en mer finslipad Athleisure stil. 

Det blåa fodret blev en blickfästande accentfärg, men som 

inte begränsar användningen eftersom fodret inte syns i 

användning. De gömda fickorna gör rocken enklare och mer 

stilren vilket gör att de vackra gråa materialet framhävs.

Den svarta neoprene bomberjackan passar med de mesta i 
< Figur 18
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kollektionen och hör till en av grundfärgerna för säsongen, 

den består av detaljer som framhäver materialet och 

funktionen. Neoprene är ett varmt material så därför valde 

jag att planera en jacka med dragkedja som kan bäras 

öppen. 

Den ljusblåa collegetröjan samt den naturvita, borstade 

collegetröjan är bra basplagg och sköna i användningen. 

Skärningarna ger mera definition och skapar kontrast med 

raka geometriska linjer mot de annars mjuka och 

avslappnade siluetterna och materialen. De framhäver 

också tygets textur och färger. 

Munkjackan, precis som skaljackan, är mer av den 

sportigare sorten. Funktionen är att ha dem som ett 

mellanlägg mellan en t-skjorta och rock. Men går även bra 

att använda som sådan. Vädringen på ryggen och slitsarna 

ger mera frihet, rörlighet och lätthet. 

Slutligen ville jag göra en ännu sportigare och tunnare jacka 

som påminner om vind- eller skaljackorna som bärs vid 

vår/sommar skiftet. Jag ville använda samma material som i 

den gråa bomberjackan men valde att göra en annan siluett 

och använda en annan accentfärg. Gul nämndes som en av 

säsongens färger, men jag valde att inte göra den alltför 

dominerande. Raglanärmar är fortfarande populära bland 

herrkläder så jag valde att använda dem tillsammans med 
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accentfärgen. För att framhäva detaljerna ännu mera kan 

man kombinera den med en knallgul långärmad skjorta 

under.

De långärmade skjortorna blev en kombination av 

accentfärger och avvikande material. Som att lätta att 

sammanstäl la med de övr iga övredelarna och 

nedredelarna.

T-skjortorna ville jag hålla enkla men med speciella detaljer 

eller materialval. Den beige ger en känsla av pudrig khaki 

med det ljusbruna tyllet och ekologiska bomullstyget under, 

medan den gråa t-skjortan med blåa sömmar ger en mer 

konstruerad känsla. Men bägge mjuka och sköna att bära 

torts det speciella utseendet. 

Långbyxorna ville jag göra i samma anda som t-skjortorna, 

bekväma men med varierande material, detaljer och färger. 

De svarta trikåbyxorna med neoprene på buntarna var min 

inspiration till bomberjackan. Trikåtyget tillsammans med 

neoprenenätet ger en bra kontrast men inte en stel känsla. 

Trots att neoprenematerialet verkar vara poröst och kallt är 

det ett material som värmer. De gråa byxorna blev en 

motsvarighet till t-skjortan som nämnts tidigare. Byxorna i 

grått och gult blev i samma färgskala som skaljackan men i 

betydligt mjukare material. 

Shortsen blev i matchande färg och material som 

collegetröjorna. Mjuka och bekväma med lättåtkomliga 

fickor. Jag valde att ha fler applicerade fickor så de skulle ha 

mera blickfästande detaljer. I de svarta valde jag att 

kombinera löst med tight, så ena bunten är kortare och har 

polyamid och elastan tights under.

Slutligen ville jag addera en accessoar till min kollektion, 

valet av att inte göra en väska berodde på att formen byts 

väldigt snabbt ut. Därför valde jag att inkludera en 

accessoar som hör till kläder och är fortfarande användbart 

under våren och sommaren. En ribbstickad mössa med 

applicerade tyglappar som är väldigt inne i säsongens 

trender.
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vanligare och kvinnor väljer hållbarare alternativ material- 

och stilmässigt. Färger är inte heller förknippade till könen, 

båda klär sig i pudriga pastellfärger till våren. Samma gäller 

materialvalen, de skall vara stiliga, ergonomiska, praktiska 

hållbara och bekväma. Just via ''Athleisure''-stilen kan man 

se att fritid, ergonomi och sport syns på bägge utan att 

hänvisa till kroppsform eller mentalitet.

Sociala medier inverkar på hur trender sprider sig och vem 

är deras Innovator, idag kan det vara vem som helst. 

Prognoserna har också påvisat vad vi anser om trender och 

hur de tillämpas av olika designer. Vissa anser att de är 

förutfattade meningar och dödar kreativiteten, men jag tror 

att på rätt sätt är trendprognoser en bråkdel av den 

informationen man kan använda för att planera en lyckad 

kollektion. De hjälper formgivare inom alla områden att 

förstå konsumenten och vad de finner som visuellt 

tillfredsställande.

 

Resultatet av forskningen blev alltså en S/S 2017 kollektion 

för herrar, jag blev väldigt nöjd med helheten och upplevde 

att detta är något jag kan och vill praktisera i framtiden. 

Fortfarande är marknaden för herrkläder väldigt snäv, och 

jag upplever att behovet kommer att växa hela tiden. Trots 

att kvinnor köper betydligt mera kläder idag än vad män gör, 

så är det ett bra sätt att uppmuntra konsumenter att köpa 

hållbarare kläder stil- och materialmässigt. Kollektionen 

blev färg, stil och materialmässigt en tolkning av rådande 

trender med hjälp av bildanalys, men även vem jag är som 

formgivare. Kollektionen blev stilren, minimalistisk, 

bekväm, lätt och maskulin, något som på ett eller annat sätt 

alltid har framgått i mina tidigare kollektioner. Materialen på 

exemplaren blev exakt det jag var ute efter, så de blev 

självklara val från första början. Men om kollektionen skulle 

producerar i större mängder skulle materialvalen kräva 

förtydligande och mer ekologiska lösningar.

Forskningen blev en sammanfattning av det jag lärt mig 

under åren i Yrkeshögskolan Novia. Kunskapen att tolka, 

analysera och bearbeta information och skapa något nytt 

utgående från det, och slutligen ha en konkret kollektion 

med produkter jag själv gjort från början till slut.

Under min studie har jag fått otroligt mycket kunskap och 

insyn i trender och deras betydelse. Hur komplex vägen för 

en trend är och hur den faktiskt hjälper oss att förstå vad 

som hände runt omkring oss. Vem är egentligen trendernas 

skapare och hur definieras de. Trots att trender ofta 

förknippas med något negativt, eftersom de är väldigt 

tillfälliga och ökar vår konsumtion samt kan skada vår natur 

och minska på våra naturresurser. Men jag tror att de kan ge 

oss mera insyn och förståelse.

 

Idag råder det många frågor kr ing hål lbarhet, 

växthuseffekten och förorening, och därför har det också 

blivit trendigt att vara miljömedveten och tänka på vad man 

köper. Så trender behöver inte ha en negativ effekt på våra 

konsumtionsvanor eller naturen. De kan istället hjälpa oss 

att förnya vårt tänkande och uppmuntra oss att prova något 

nytt och spännande. Förhoppningsvis blir dessa hållbara 

och naturvänliga lösningar en långvarig trend.

 

Examensarbetet har hjälpt mig att tolka bilder och rådande 

frågor inom modevärlden. Att dam- och herrkläder inte är 

så olika utan de kan mötas halvvägs. Trender skapar 

möjligheter för oss att vara mer jämställda; män får ett 

större urval kläder och stilar, könsneutrala kläder blir allt 
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som hände runt omkring oss. Vem är egentligen trendernas 

skapare och hur definieras de. Trots att trender ofta 

förknippas med något negativt, eftersom de är väldigt 

tillfälliga och ökar vår konsumtion samt kan skada vår natur 

och minska på våra naturresurser. Men jag tror att de kan ge 

oss mera insyn och förståelse.

 

Idag råder det många frågor kr ing hål lbarhet, 

växthuseffekten och förorening, och därför har det också 

blivit trendigt att vara miljömedveten och tänka på vad man 

köper. Så trender behöver inte ha en negativ effekt på våra 

konsumtionsvanor eller naturen. De kan istället hjälpa oss 

att förnya vårt tänkande och uppmuntra oss att prova något 

nytt och spännande. Förhoppningsvis blir dessa hållbara 

och naturvänliga lösningar en långvarig trend.

 

Examensarbetet har hjälpt mig att tolka bilder och rådande 

frågor inom modevärlden. Att dam- och herrkläder inte är 

så olika utan de kan mötas halvvägs. Trender skapar 

möjligheter för oss att vara mer jämställda; män får ett 

större urval kläder och stilar, könsneutrala kläder blir allt 
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