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Trendutvikling er ikke tilfeldig, 
og det har med hele samfunns-
utviklingen å gjøre. Har du tenkt 
på hvordan trender oppstår?

I 40 år har Nord-Europas stør-
ste trendbyrå, Pej-gruppen i 
Danmark, analysert samfunns-
utviklingen for å finne ut hva 
som blir trendy i fremtiden. Da 
byrået lanserte de kommende 
interiørtrendene for høsten 2012 
og vinteren 2012/2013 var det et 
resultat av reiser, samtaler med 
trendanalytikere over hele ver-
den og besøk i butikker, restau-
ranter og interiørmesser. Som-
meren i fjor slo de fast at en av 
trendene i høst vil være inspirert 
av sunn og aktiv livsstil. Men det-
te hadde byrået allerede tenkt 
på før, nærmere bestemt i 2008 
og 2009.

– Vi kaller den samlede se-
songtrenden for «In movement». 
Kort sagt er dette en trend som 
uttrykker sunnhet, bevegelse og 
aktivitet. Denne sesongtrenden 
er også et uttrykk for en større 
overordnet trend, en megatrend 
som varer lenger og er mer leve-
dyktig. Og det er dyrkingen av 
sunnhet, helse, velvære, mosjon 
og bevegelse, forteller Jakob Søn-
dergaard i Pej-gruppen.

– Ikke mye som minner om fi-
nanskrisen?
– Jeg tror denne trenden hadde 
kommet uansett om det var fi-
nanskrise eller ei, sier han.

Søndergaard er direktør i det 
danske trendbyrået og er en ofte 
brukt foredragsholder i Dan-
mark, Norge og Sverige. Siden 
1975, da Poul Erik Jakobsen stif-
tet byrået, har Pej-gruppen for-
midlet trender til mote, design 

og interiørbransjen. Og ja, nav-
net Pej, er oppkalt etter grunn-
leggeren. Og når Pej-gruppen 
spår, hører trendbransjen på.

– Det er noen som tror at vi 
kan se inn i krystallkulen og vite 
hva som skjer i fremtiden, men 
det kan vi ikke. Pej-gruppen in-
formerer om trender innenfor 
mote, klær, interiør og design. Vi 
beskriver ikke hvordan det blir, 
men analyserer samfunnet og 
videreformidler våre analyser, 
og det tar mellom et og et halvt 
og to år før vi offentlig lanserer 
en trend.

– Pej-gruppens sterke posisjon 
er vel også selv med på å skape 
trender?
– Jeg skjønner at du spør om det, 
men det er ikke riktig. Vi skaper 
ikke trender, vi formidler dem 
og kommuniserer dem. 

Søndergaard reiser ofte til bye-

ne London, Milano, Amsterdam, 
Berlin og New York for å se hva 
som rører seg. Men han ser ikke 
bort fra at han også kommer til 
å reise til andre deler av verden 
fremover, som for eksempel Bra-
sil, Kina og Korea.

– Husker du akkurat hvor og 
når du konkluderte med at vi 
ville oppleve trenden «In move-
ment» høsten 2012?
– Nei, men jeg husker at jeg opp-
daget at det var så mange som 
løp rundt omkring i New York 
at jeg tenkte at dette må være en 
trend.

Joggebølgen
Da sunnhetsdebatten raste for 
alvor i 2010, så Pej-gruppen for 
seg at debatten ville få betyd-
ning for trendutviklingen.

– På den tiden oppsto det dis-
kusjoner om rødt kjøtt, lavkar-

bo, sukker og melkeprodukter. 
Det dukket opp sunnhetsguruer 
som formidlet sine sunnhetsteo-
rier, og folk hoppet på de ulike 
retningene. Og siden har det 
bare fortsatt og fortsatt. 

– Går det an å se på sunnhets-
tankegangen som en repetisjon 
av joggebølgen på 80-tallet?
– Nei. Det er en tydelig forskjell 
mellom de to sunnhetstrende-
ne. Denne gangen er det mer 
individuelt enn det var på 80-tal-
let. Vi setter i gang våre egne 
sunnhetsprosjekter enten det er 
aktivitet, mosjon eller mat. 

Ifølge Søndergaard ser vi sunn-
hetstendensen «In movement» 
på boligområdet i form av mø-
bler og interiørobjekter som er 
inspirert av sport og bevegelse.

– Det er rene og klare linjer i 
funksjonelle boliger. Innrednin-
gen har et formål, og møblene 

Til høsten kommer du kanskje til å kjøpe noe nytt til hjemmet ditt. Da kan det hende du velger 
noe som viser at du har en aktiv og sunn livsstil. Det har trendekspertene spådd for lenge siden.
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