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har gjerne flere funksjoner. De 
har gjerne ergonomiske løsnin-
ger og kan bevege seg. Vi vil ikke 
lenger ha de mer «passive» mø-
blene, som loungene, og går hel-
ler over til moderne varianter av 
gyngestolen. Dessuten skal det 
være morsomt, futuristisk og 
urbant. Dette er en optimistisk 
trend.

Reaksjon på pessimismen
Ståle Økland i trendbyrået Glo-
bal Retail Trends blir mye brukt 
som trendekspert i nasjonale 
og internasjonale medier. Han 
tror trendene høsten 2012 og 

vinteren 2013 kommer til å være 
preget av depresjon på grunn av 
finanskrisen. Men han tror også 
at vi kommer til å se det lyse og 
lekende.

– Akkurat slik var det på 20- og 
30-tallet. Den økonomiske situa-
sjonen har stor betydning for 
trendutviklingen, men som en 
reaksjon på pessimismen vil vi 
også få optimistiske elementer.  

– Så da vil oppsvingen i Asia, 
som i Kina, få innvirkning på 
trendbildet fremover? 
– Kina skaper trender, men 
adopterer dem aller mest. Jeg 
er usikker på om Kina kommer 

til å bli en stor trendleverandør, 
fordi ytringsfriheten ikke har så 
gode kår i landet. Der trendut-
viklingen i samfunnet får fart, 
er i land med stor ytringsfri-
het. Men jeg tror vi kommer til 
å få en boost etter hvert når den 
økonomiske situasjonen er blitt 
bedre, og vi vil bli mer lekne og 
risikovillige. Innovasjon og risi-
kovilje ser vi i dag mest innenfor 
teknologi.

Trygt norsk
Ifølge Økland er vi nordmenn 
mer trendkonsumenter enn 
trendskapere.

– Det å skape en trend har mye 
med frihetsbegrepet å gjøre, 
og vi i Norge er mer trygghets-
søkende. Danskene er bedre 
enn oss på dette, og det har nok 
noe å gjøre med at de hverken 
har olje eller fisk. I tillegg er vi 
ikke så påvirket av det som har 
skjedd ute i verden. Men det er 
tre ting som Norge er pådriver 
for, og som jeg er stolt over. Det 
er likestilling, black metal og 
sushilaksen. Men i den globa-
le verden som vi lever i nå, går 
alt fortere. En trend fra USA tok 
to år før den kom hit til Norge, 
mens det nå går bare noen uker.

Skal vi tro Jakob Søndergaard 
i Pej-gruppen er vi svært så kon-
servative når det kommer til 
innredning i hjemmet. Derfor 
tror han ikke at vi kommer til 
å hoppe på den sunne trenden 
med en gang. Men det kan hen-
de vi supplerer med et og annet 
innslag som forteller hvor sun-
ne og aktive vi er.

– I det norske markedet tar 
ting lengre tid enn i for eksem-
pel Danmark og Sverige. Shabby 
chic-stilen holder seg ennå, og 
nordmenn liker godt romantikk 
og nostalgi – og å ha det koselig i 
boligen sin, sier Søndergaard.  

– Husker du akkurat hvor og når du konkluderte med at vi ville oppleve trenden    «In movement» høsten 2012?
– Nei, men jeg husker at jeg oppdaget at det var så    mange som løp rundt omkring i New York at jeg tenkte at dette må være en trend.
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Ståle Økland i trendbyrået Global 
Retail Trends mener vi nordmenn 
er mer trendkonsumenter enn 
trendskapere.

Jakob Søndergaard er direktør i 
det danske trendbyrået  
Pej-gruppen.

Gyngetrenden fortsetter. Den 
Italienske Voido-gyngestolen fra 
Magis er ett eksempel på hvordan 
vi møblerer med en sunn og 
levende livsstil.

Trender
Ifølge trendbyrået Pej-gruppen 
er en av høstens og vinterens 
trender «In movement», som er 
inspirert av sportens verden og 
hyller en aktiv livsstil. 
Fargene i denne stilen er grå, 
hvit og lys !olett som base med 
detaljer og mønstre i sterke 
farger som petroleum, oransje, 
cayennerød og klar blå som er 
blandet med dyp plomme og 
varm gul. Mønstrene er gjerne 
prikker, graf!ti og kubistiske.
Kilder: Pej-gruppen  
og boken «TrendMania» av Ståle Økland.

Når trender presenteres på 
møbelmesser, kan det gjerne se 
slik ut. Her fra møbelmessen i 
Stockholm i !or. Også i år står det 
lekende sterkt.
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