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SAMMANFATTNING 

Titel: På väg mot en hållbar modeindustri – en uppsats om företagsledningens och designerns 

drivkrafter och relation 

Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg. 

Nivå: SMTX 06, Kandidatuppsats 15 hp. 

Författare: Larsen, Helena. Pedersén, Camilla & Tagesson, Åsa. 

Handledare: Fredriksson, Cecilia. Bäckström, Kristina 

Nyckelord: Ekonomi, Kultur, Drivkrafter, Företagsledning, Designer, Relation och Hållbar 

utveckling  

Syfte: Det övergripande syftet är att få en förståelse för och insikt i hur modeverksamheter 

påverkar en hållbar utveckling. Vi önskar se hur kulturella och ekonomiska drivkrafter 

främjar eller eventuellt hämmar varandra i modeverksamheter och vad det har för påverkan 

för en hållbar utveckling. Vi kommer närmare att undersöka relationen mellan företagsledning 

och designer för att se hur denna bidrar till en hållbar utveckling.  

Frågeställningar: 1. Vilka är de kulturella och ekonomiska drivkrafterna hos 

verksamheternas företagsledning och designer? 2. Främjar eller eventuellt hämmar de 

ekonomiska och kulturella drivkrafterna varandra och hur påverkar detta den hållbara 

utvecklingen? 3. Hur ser relationen ut mellan företagsledning och designer och vad har den 

för betydelse för en hållbar utveckling?  

Metod: För att besvara våra frågeställningar och syfte har sju kvalitativa intervjuer 

genomförts samt en observation vilken fungerade som en inspirationskälla. Tre 

modeverksamheter har använts som studieobjekt och det är en representant från varje 

företagsledning samt designers som intervjuats. 

Slutsatser: Det går att identifiera både ekonomiska och kulturella drivkrafter hos 

företagsledningen. Designern har endast kulturella drivkrafter. Företagsledningens och 

designerns drivkrafter kan både hämma och främja varandra vilket påverkar den hållbara 

utvecklingen. Företagsledningen och designerns tankeverksamhet karaktäriseras på olika sätt 

då de nästan kan ses som dikotomier. Deras olika sätt att tänka och arbeta kan komplettera 

varandra då båda karaktäriseras som två extremer som i grund och botten inte klarar sig utan 

varandra. För att en hållbar utveckling ska kunna påverkas krävs det en god kommunikation 

mellan företagsledningen och deras designer. 

Förslag till vidare forskning: Hållbart mode är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns 

många aspekter värda att studera. Vi skulle efter denna uppsats vilja uppmuntra att vidare 

forskning fördes kring relationer i modeindustrin då vi anser att det är samspelet i dessa som 

gör skillnad.   
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1. INLEDANDE DEL 

Uppsatsen börjar med en inledning vilken sedan följs av en bakgrund som är avsedd att ge 

dig som läsare en större förståelse för vårt valda ämne. Detta efterföljs av en problematik av 

ämnet, syfte, frågeställningar och avgränsningar. En disposition presenteras därefter för att 

skapa en överblick av uppsatsens upplägg. I den inledande delen ingår även ett teoretiskt 

ramverk samt ett metodavsnitt. Avslutningsvis redovisas en presentation av företagen och de 

intervjupersoner som utgjort en grund för vårt empiriska material.  

1.1 INLEDNING 

I februari 2005 stod moderådets VD Lotta Ahlvar och höll en föreläsning under Stockholm 

Fashion Week. Hon presenterade olika trender och pratade om hav, lekfullhet och blått. Sedan 

underströk hon att det är två stycken trender som är här för att stanna. Det blev alldeles tyst i 

lokalen och journalisterna tog upp sina anteckningsblock och pennor.  

Det är människa och det är miljö
1
 

Modeindustrin är i en utvecklingsprocess där hållbarhet och miljö har fått ett allt större 

utrymme.
2
 Hållbart mode är något som blivit alltmer debatterat och kunskap börjar spridas i 

branschen. Våren 2009 hölls en utställning på Nordiska Museet i Stockholm inom hållbart 

mode även kallat Fair Fashion.
3
 Utställningen fungerade som en mötesplats för forskare, 

företag, designstudenter och andra intresserade. Dessa inspirationsdagar var något som även 

vi valde att ta del av.  

 

 

                                                 
1
 Se bilaga 2. Intervjuguide företagsledning (Paula Kermfors berättade om Stockholm Fashion Week) 

2
 Tham Mathilda (2007) Lucky People Forecast Goldsmith College, London University Sustainable Fashion 

Forecasting– exploring alternative paradigms for fashion design Dressing Rooms, Oslo University  
3
 Se bilaga 1. Observation – Nordiska Museet för utförligare information 
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1.2 BAKGRUND 

Efter vårt besök på Fair Fashion
4
 utställningen i Stockholm började vi reflektera kring dagens 

modeindustri. Vad är egentligen mode? Enligt Yuniya Kawamura är mode mer än bara det 

fysiska plagget då hon betonar kläders immateriella och symboliska värden. Hon menar att 

mode är de osynliga element som innefattas i klädseln.
5
 Kawamura presenterar även Ingrid 

Brenninkmeyers modedefinition där mode är ett resultat av att människor tagit till sig 

specifika kulturella värderingar.
6
 I boken Fashion Forecasting definierar Evelyn Brannon 

mode som: 

In simplest terms, fashion is a style that is popular in the present or a set of trends that 

have been accepted by a wide audience. Fashion is a complex phenomenon from 

psychological, sociological, cultural, or commercial points of view.
7
  

Utifrån ovanstående definitioner tar vi fasta på att mode innefattar osynliga element och 

värderingar som vi ser är nära kopplat till kultur som enligt det kulturantropologiska synsättet 

innefattar människors tankar, handlingar och omgivande förhållande.
8
  Trendspanaren David 

Shah menar att grönt är den nya kulturen och att företag börjat se fördelar med hållbart mode 

och långsiktigt tänkande.
9
 Svensk Handel menar att intresset för ekologi inom modebranschen 

ökar snabbt och att det bara är en tidsfråga innan företagen blir överösta med erbjudanden om 

att köpa in ekologiska kollektioner.
10

 Intresset för hållbart mode kan vi tänka oss har ökat på 

grund av att både kunder och anställda inom branschen fått en ökad medvetenhet om 

modeindustrins påverkan på miljö och människors levnadsförhållande. Det krävs en 

förändring för att modeindustrin ska kunna fungera på ett hållbart vis.  

Det går dock att urskilja en parallell utveckling i dagens modeindustri. Kate Fletcher skriver 

om begreppet Fast Fashion och använder det som metafor för dagens modeindustri. 

                                                 
4
 Se bilaga 1. Observation – Nordiska Museet för utförligare information 

5
 Kawamura, Yuniya. (2007). Modeideologi: introduktion till modevetenskap. Stockholm: Norstedt Akademiska 

Förlag. s 20 
6
 ibid. 

7
 Brannon, E. (2005). Fashion forecasting. New York: Fairchild. s 14 

8
 Nationalencyklopedin (2009) Tillgänglig: <http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/kultur/233228> Läst: (2009-

05-18) 
9
 Margareta Ternell (2007) Modevärlden tänker grönt Svensk Handel. Tillgänglig: 

<http://www.svenskhandel.se/web/modevarlden_tanker_gront.aspx> Läst: (2009-04-01)   
10

 Margareta Ternell (2007) Svensk handel sponsrar utbildning i ekologiskt mode Svensk Handel. Tillgänglig: 

<http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/20071/Svensk-Handel-sponsrar-utbildning-

i-ekologiskt-mode-/> Läst: (2009-04-01) 
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Branschen bygger på system som just in time vilket möjliggör att processen från tanke till 

produkt kan ta cirka tre veckor.
11

 Strukturen i modeindustrin tenderar att, i strävan efter ökad 

vinst, sänka standarden för arbetsförhållanden och miljöaspekter.
12

 Vi menar att dessa två 

utvecklingar präglas av olika grundtankar då den hållbara modeutvecklingen grundas mer på 

kulturella värderingar och den andra fast fashion-utvecklingen grundas mer på ekonomiska 

värderingar. Denna bakgrund har presenterats för att du som läsare ska få en insikt i olika 

grundläggande krafter som påverkar företag i deras modeskapande. Vi väljer i denna uppsats 

att se närmare på den hållbara utvecklingen i modebranschen.  

1.3 PROBLEMATIK 

Enligt Kawamura har designern idag tagit rollen som modeskapare i samhället och 

utvecklingen har gått mot att designeryrket fått en högre status. Designern har stort inflytande 

över processer i modeproduktionen vilket ökar yrkets betydelse. Utan designern skulle det 

inte vara möjligt att förvandla kläder till modeproduktion.
13

 Luttropp och Lagerstedt menar att 

första planeringsstadiet är det viktigaste momentet när det kommer till produktutveckling och 

de poängterar att hållbarhetsfrågor bör involveras redan i detta stadium.
14

 John Thackara 

menar även han att det första stadiet är viktigt och han skriver att åttio procent av en produkts 

miljöprofil avgörs i designfasen.
15

 Mathilda Tham menar även hon att det är väldigt viktigt att 

redan från början påverka produkten för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling istället 

för att i senare led försöka bearbeta och åtgärda de påföljder produkten genererar.
16

 Ann 

Thorpe anser att det finns ett problem gällande designerns påverkan att skapa en hållbar 

produkt. Hon menar att designern kan hindras i sitt arbete av ett företags struktur och 

maktförhållande.
17

 Fortsättningsvis anser hon att företagens finansiella fokus skapar 

begränsningar för en hållbar design.
18

 Bettina von Stamm framhåller att designern och 

ledningen har skilda grundvärderingar
19

 vilket utöver problemen som redan finns även kan ses 

förhindra den hållbara utvecklingen. 

                                                 
11

 Fletcher, Kate. (2008). Sustainable fashion and textiles: design journeys.  London: Earthscan s 161 
12

 Ibid. s 162 
13

 Kawamura, Yuniya. (2007) Modeideologi: introduktion till modevetenskap. Norstedt s 93-96 
14

 Luttropp och Lagerstedt s. 1396-1397 
15

 Thackara, John. (2005) In the bubble:  designing in a complex world. Cambridge, Mass. MIT Press  s 1 
16

 Se bilaga 1. Observation – Nordiska Museet Föreläsning Tham, Mathilda 
17 Thorpe, Ann. (2008)  Design för hållbar utveckling: ekologi-ekonomi-kultur. Stockholm: Raster s. 103-104 
18

 Ibid. s 108 
19 Von Stamm, Bettina. (2003). Managing innovation: design and creativity. Chichester: Wiley s 13f 
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Thorpe menar att ekonomi, kultur och ekologi påverkar design för en hållbar utveckling. Hon 

skriver att dessa tre skapar både synergier och konflikter i målet att uppnå hållbarhet i 

modeindustrin.
20

 Vi har i denna uppsats influerats av Thorpes resonemang gällande vilka 

områden som påverkar den hållbara utvecklingen. Vi anser att just relationen mellan 

företagsledning och designer är intressant i och med ovanstående problematik som lyfter fram 

att dessa präglas av de olika områdena, kultur och ekonomi som kan ses som motpoler till 

varandra. Vi finner detta intressant och önskar undersöka vad det är de drivs av och hur detta 

sampel i deras relation påverkar en hållbar utveckling.  I relationen är det företagsledningens 

och designerns föreställning om roll och ansvar som vi kommer att fokusera på. Detta val 

gjordes då vi ser dessa två som avgörande i målet att nå en hållbar utveckling. 

1.4 SYFTE 

Det övergripande syftet är att få en förståelse för och insikt i hur modeverksamheter påverkar 

en hållbar utveckling. Vi önskar se hur kulturella och ekonomiska drivkrafter främjar eller 

eventuellt hämmar varandra i modeverksamheter och vad det har för påverkan för en hållbar 

utveckling. Vi kommer närmare att undersöka relationen mellan företagsledning och designer 

för att se hur denna kan bidra till en hållbar utveckling. 

För att uppnå syftet kommer tre verksamheter att studeras. Viktigt att poängtera är att vi 

önskar urskilja tendenser hellre än att dra slutsatser om företagen i sig.  

1.4.1 Frågeställningar 

1. Vilka är de kulturella och ekonomiska drivkrafterna hos verksamheternas 

företagsledning och designer? 

2. Främjar eller eventuellt hämmar de ekonomiska och kulturella drivkrafterna varandra 

och hur påverkar detta en hållbar utveckling? 

3. Hur ser relationen ut mellan företagsledning och designer och vad har den för 

betydelse för en hållbar utveckling?  

 

                                                 
20

 Thorpe (2008) s 208ff 
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1.4.2 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar modeindustrin och inga andra branscher kommer därmed att 

omnämnas i texten. Uppsatsen kommer inte att beröra kundens perspektiv då den går ut på att 

undersöka hållbarhetsfrågan ur ett företagsperspektiv. En avgränsning inom 

företagsperspektivet görs då vi valt att endast se till företagsledningen och designerns relation 

i distributionsledet därav utesluts andra intressenter.  

1.5 DISPOSITION  

Uppsatsen är indelad i tre huvuddelar; inledande, avhandlande och en avslutande del. I den 

inledande delen ges först och främst en introduktion till uppsatsen och det valda ämnet genom 

en inledning och bakgrund. En problematik till ämnet följer därefter, syftet med uppsatsen 

klargörs samt frågeställningar och avgränsningar redovisas. Ett teoretiskt ramverk följer sedan 

där en grund läggs till vad som senare fungerar som utgångspunkt i den avhandlande delen. 

Detta ramverk består av två avsnitt; Del1. Ekonomi, kultur och hållbar utveckling samt Del 2. 

Roller och relation. Ett metodavsnitt kommer efter det teoretiska ramverket vilket förklarar 

och motiverar bland annat vår arbetsprocess. Slutligen ges en presentation av företagen och de 

intervjupersoner som utgjort en grund för vårt empiriska material. 

I den avhandlande delen redovisas och analyseras det empiriska materialet utifrån det 

teoretiska ramverket. Annan relevant litteratur lyfts även in med avsikten att styrka specifika 

resonemang. Delen består av två övergripande kapitel; Kapitel 1. Drivkrafter mot en hållbar 

utveckling och Kapitel 2. Företagsledningens och designerns relation. Vardera kapitel 

behandlar separata frågeställningar. Upplägget för de två kapitlen är av samma karaktär då de 

inleds med ledningens perspektiv för att sedan se till designers perspektiv. Ett sista avsnitt i 

vardera kapitel behandlar de två perspektiven där de sätts i relation till varandra. De två 

kapitlen kompletterar varandra då den första delen skapar en förståelse för den andra och detta 

krävs för att i förlängningen kunna besvara vårt syfte.    

I den avslutande delen presenteras slutsatser och avsikten med dessa är att knyta samman 

uppsatsen och återkoppla till syftet och frågeställningarna. Efter slutsatserna förs en 

diskussion kring modeindustrin som hållbar. Till sist presenteras reflektioner kring vår 

arbetsprocess och förslag till vidare forskning. 
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1.6 TEORETISK RAM  

Den teoretiska ramen består av två avsnitt. Det första avsnittet benämns; Del 1. Ekonomi, 

kultur och hållbar utveckling och det andra avsnittet, Del 2. Roller och relation. Dessa två 

delar kompletterar varandra då den första delen skapar en förståelse för den andra och detta 

krävs för att i sin förlängning kunna besvara vårt syfte.    

1.6.1 Del 1. Ekonomi, kultur och hållbar utveckling 

Vi väljer att fokusera på områdena ekonomi och kultur då dessa utgör en grund i uppsatsen. 

Området hållbar utveckling redovisas då vi avser att sätta begreppen ekonomi och kultur i 

relation till hållbar utveckling.  

 

1.6.1.1 EKONOMISK DRIVKRAFT 

Thorpe menar att den fria marknaden, vilken är en synonym till den privata sektorn, har 

kommit att dominera verksamheter. Då det är marknaden som styr innebär det svårigheter när 

det handlar om att arbeta med hållbarhet.
21

 Fortsättningsvis menar hon att företag inom den 

privata sektorn främst är vinstdrivande och har monetära mål och att till exempel en hållbar 

utveckling tenderar att komma i andra hand.
22

 Ulla Johansson refererar till sin forskning som 

tyder på att det lätt sparas in på icke monetära faktorer, det vill säga sådant som inte går att ta 

på, eftersom det inte går att urskilja vad resultatet blir.
23

 Jill Domain menar att företag med ett 

större ekonomiskt kapital kan påverka den hållbara utvecklingen i modeindustrin i en större 

utsträckning än de med mindre kapital.
24

 I denna uppsats använder vi begreppet ekonomi som 

en drivkraft eftersom det är en grundläggande faktor för ett företags överlevnad.  

 

1.6.1.2 KULTURELL DRIVKRAFT 

Det finns skilda definitioner på kultur vilka även förändrats över tid. Kultur kan benämnas 

som finkultur med konstnärliga inslag och detta anses vara den mest allmänna uppfattningen 

                                                 
21

 Thorpe (2008)  s 74-77 
22

 Ibid.  
23 Johansson, Ulla. (2006).  Design som utvecklingskraft: fem uppsatser om utvalda projekt från regeringens 

designsatsning 2003-2005. Växjö: Växjö University Press s. 81 
24

  Sylwan, Kerstin & Stål, Johanna. (2008). Energi: Hur design kan göra skillnad. Gävle: Gävle Offsets 90f 
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av kulturbegreppet.
25

 Ett annat synsätt på kultur är det kulturantropologiska, även kallat det 

vida begreppet, som innefattar människors tankar, handlingar och omgivande förhållande.
26

 

Enligt Thomas Johansson och Fredrik Miegel finns det som tidigare nämnt en vid men även 

en snäv definition av begreppet kultur. Den vida definitionen omfattar även, enligt deras 

tolkning, så gott som all mänsklig verksamhet medan den snäva definitionen främst kopplas 

till de olika konstarterna.
27

 Även Penny Sparke menar likt de andra forskarna att kultur är 

brett och kan innefatta allt ifrån människans vardagliga liv till högt värderade estetiska 

aktiviteter.
28

  

Vi önskar utifrån ovanstående kulturdefinitioner skapa ett eget kulturbegrepp då de nyligen 

presenterade definitionerna enligt oss inte är applicerbara på vårt material. Vi intresserar oss 

för kulturbegreppet i den bemärkelsen som en drivkraft och som får en människa att genom 

sina tankar och värderingar agera på ett visst sätt. Då vi i denna uppsats nämner kultur syftar 

det till estetiska, kreativa och hållbara värderingar en människa drivs av i en 

affärsverksamhet. Vi kommer även att behandla kultur som något kvalitativt då vi anser en 

människas värderingar är unika. Då vi åsyftar kultur som kvalitativt menar vi att det är något 

som är svårt att mäta och det räknas till de mjuka värdena.  

 

1.6.1.3 DEN KULTURELLA EKONOMIN 

Emma Stenström lyfter i sin avhandling Konstiga Företag fram att de konstnärliga och 

kulturella dragen fått en större roll hos dagens ledare och hon skriver om en kulturalisering av 

ekonomin.
29

 Kommersiella och kulturella värden har på senare tid flutit samman och kommit 

att kallas för den kreativa sektorn vilken har fått stor uppmärksamhet.
30

 Paul Du Gay och 

Michael Pryke är två inflytelserika samhällsvetare inom området den kulturella ekonomin och 

även de skriver att kultur och ekonomi är två starkt integrerade poler trots den komplexitet 

som råder emellan.
31

 De menar att det har skett en förändring i organisationsvärlden där 

                                                 
25

 Nationalencyklopedin (2009) Tillgänglig: <http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/kultur/233228> Läst: 

(2009-05-18) 
26

 Nationalencyklopedin (2009) Tillgänglig: <http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/kultur/233228> Läst: 

(2009-05-18) 
27

 Johansson, Thomas & Miegel, Fredrik. (1996). Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur s 15 
28

 Sparke, Penny, (2004).  An introduction to design and culture: 1990 to the present. 2. ed. London: 

Routledge.s 3f 
29

 Stenström (2000)  s. 10-12 
30

 Ibid. s. 8 
31

 Du Gay, P. & Pryke, M. (2002) Cultural economy: Cultural analysis and commercial life. London: Sage., s 

186-188 
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företagsledningen idag alltmer ser till kultur som en betydelsefull faktor i målet att förbättra 

verksamheten.
32

  

Stenström menar att de två dikotomierna, ekonomi och konst, har stor betydelse för varandra 

och utan konsten vilket är begreppet hon valt att behandla, finns det ingen potential för 

ekonomisk tillväxt.
33

  Stenström lyfter fram flera forskares åsikter om att det råder en skillnad 

mellan drivkrafter hos företag och designers.
34

 Forskarna menar att företag bland annat står 

för det rationella, effektiva och ekonomiska medan designern
35

 drivs av faktorer såsom estetik 

och känslor.
36

  Företags- och designvärlden
37

 har öppnat upp sig för varandra och det sätter i 

sin tur press på att företagsledningen måste tänka annorlunda. Ledningen leds nu från de 

hårda finansiella värdena mot de mjuka kulturella värdena, från ekonomin till estetiken då de 

börjat inse att även dessa påverkar företagets lönsamhet.
38

  

 

1.6.1.4 HÅLLBAR UTVECKLING  

Enligt Nationalencyklopedin definieras hållbar utveckling som; en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.
39

 Thorpe definierar hållbar utveckling som något baserat på 

miljömässiga och sociala betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid.
40

 Även 

Fletcher skriver att utmaningen med hållbarhet är att kunna integrera mänsklig välfärd med 

naturens integritet. Hon menar att det finns två sätt att förhålla sig till hållbarhet. Det ena 

synsättet beskrivs som mer av samma men mer effektivt vilket handlar om att förändra 

institutionellt och på så sätt med små medel arbeta för att bidra till en förbättring. Det andra 

synsättet innebär att kunna erbjuda något annorlunda, det vill säga att tänka i helt nya banor 

och ifrågasätta grundläggande antagande.
41

 Begreppet hållbar utveckling innefattar många 

aspekter och vi har i denna uppsats valt att fokusera på hur företagsledning och designer 

förhåller sig till den hållbara utvecklingen i modeindustrin.  

                                                 
32

 Du Gay, P. & Pryke, M. (2002) s 1 
33

 Stenström (2000) s. 8-9.   
34

 jfr designers och konstnärer, Not. Emma Stenströms avhandling Konstiga Företag handlar om konst och företagande och det bör 

påpekas att vi främst valt att använda den i jämförande syfte då vi drar en parallell mellan konsten och design. Designern blir då representant 

för konsten i de sammanhang denne sätts i förhållande till företaget.  
35

 jfr designers och konstnärer 
36

 Stenström (2000) s. 40-46 
37

 jfr designer och konstnärer 
38

 Stenström (2000)  s. 154 
39

 Nationalencyklopedin (2009) Tillgänglig: <http://www.ne.se/lang/hållbar-utveckling> Läst: (2009-05-01) 
40

 Thorpe (2008) s 12-13 
41

 Fletcher (2008) s XIII Intro 
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1.6.2 Del 2: Roller och relation 

I detta teoriavsnitt redogör vi för designerns och företagsledningens roller och deras relation 

till varandra. Vi tar även upp begreppet kommunikation då detta kan ses som avgörande i 

relationen mellan de två parterna.   

 

1.6.2.1 LEDNINGENS ROLL 

E.P. Hawthorne skriver att det är upp till ledningen att ta ett miljömässigt ansvar. Författaren 

menar att designern i företaget antagligen är medveten om vad deras skapande får för 

konsekvenser men att ledningen måste ge dem utrymme att agera. I slutändan är det dock 

ledningen som har det största ansvaret och för att ett hållbart förhållningssätt ska 

implementeras måste de guida designers med riktlinjer.
42

  

Ett flertal författare för djupgående diskussioner kring hur pass väl företag använder sina 

designers. Enligt dessa drar företag inte nytta av designerns fulla kunskap och kapacitet.
43

 

Design management är ett akademiskt ämnesområde som befinner sig i gränsområdet mellan 

design och företagsekonomi och begreppet går enligt Johansson ut på att strategiskt leda 

designprocessen i företaget så att designen och dess resultat blir en värdefull resurs för 

företaget.
44

 Svengren menar att linjechefer arbetar med designområden för att uppnå 

organisationsmål men begreppet kan även ses som ett sätt att kontrollera företagets 

designpolicy.
45

  En kommunikation med designern är viktig i denna process då begreppet 

design är komplext och särskiljer sig från det ekonomiska tänkandet som ofta präglar 

företagsledningen.
46

   

 

1.6.2.2 DESIGNERNS ROLL 

Thorpe skriver att designers som verkar på den privata marknaden och därmed i vinststyrda 

verksamheter kan arbeta på skilda vis beroende på struktur och värderingar i företaget. Om 

designern har stort inflytande i företaget kan de också påverka designen på produkterna i en 

                                                 
42

 E. P. Hawthorne (1973)  Industry and the environment UK: Urwick Technology Management Ltd. Slough SL1 

1LY s 300 
43 

Svengren (1995) s 28ff, Johansson (2006) s 158, Thorpe (2008) s 214, Von Stamm (2003) s 12
 

44
 Johansson (2006) s 14 

45
 Svengren (1995) s 17f 

46
 Johansson (2006) s 14 
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större utsträckning.
47

 Johansson tar upp Lawsons resonemang och refererar till Markus bok 

där designerns roll framställs utifrån tre breda perspektiv. I det första perspektivet ses 

designern som en konservativ yrkesperson, främst av de professionella institutionerna. Med 

andra ord är designern passiv och inväntar uppdrag för att sedan dra sig tillbaka. Ur det andra 

perspektivet undersöker designern samhällsområdet och söker finna kulturella förändringar 

och områden där det behövs medverkan från deras sida. Som en balans mellan precis nämnda 

perspektiv, kan designern ur ett tredje perspektiv ta en professionell roll och finna nya vägar 

för att sedan föreslå nya lösningar för användaren.
48

  

Luttropp och Lagerstedt lyfter fram författaren Lawson som i detta sammanhang talar om 

kunskaperna en designer har. Han skriver: 

 /.../ Designers must appreciate the nature of both art and science and it 

involves a sophisticated and mental process capable of manipulating many 

kinds of information, blending them into a set of coherent set of ideas and, 

finally, generating some realisation of those ideas.
49

 

Designern måste ta del av olika sorts information och sen är det dennes jobb att 

utnyttja sin kreativitet för att kunna skapa en intressant produkt. 

 

1.6.2.3 RELATION 

Von Stamm skriver att det råder en stor skillnad mellan designers och ledare
50

 vilket kan 

tänkas inverka på deras relation. Hon lyfter fram David Walkers resonemang där olika 

fokusområden för ledning och designers analyseras. Ledningen verkar inom det ekonomiska 

området medan designern befinner sig inom ett mer diffust och kvalitativt område. Hon visar 

en modell där skillnaderna mellan parterna presenteras. 51
  

 

                                                 
47

 Thorpe (2008) s 104ff 
48

 Johansson (2006) s 19-20 
49

 Luttropp och Lagerstedt (2006) s 1398 
50

 Von Stamm (2003) s 13 
51

 Ibid. s 14 
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Karaktärsdrag  Ledare  Designers 

Mål  Långsiktighet  Kortsiktighet   

  Tillväxt   Prestige                                 

Utbildning  Räkenskap  Hantverk  

  Teknisk  Konstnärlig  

  Verbal  Visuell   

Tankesätt  Serialist  Holist  

Beteende  Pessimistisk  Optimistisk  

  Anpassande  Innovativ 

 

Figur 1.  Fritt efter Bettina Von Stamms modell, skillnader mellan ledare och designer, vilken härstammar från David Walker 1990.52 

 

Larsåke Larsson, menar att kommunikation behövs för att bland annat kunna samarbeta med 

andra och skapa relationer, erhålla ekonomisk vinning, kunna förmedla och ta emot 

information samt att få en förståelse för omvärlden.
53

 Mats Heide et al. lyfter, i boken 

Kommunikation och organisation, fram Chester Barnards resonemang kring 

kommunikationens betydelse för en organisations medarbetare vilken möjliggör medarbetarna 

att omvandla målen till handling.
54

  

 

1.6.3 Sammanfattning av teoretisk ram 

Inom den privata sektorn råder en hög konkurrens bland företagen och monetära mål 

dominerar. Då vi resonerar kring ekonomiska drivkrafter i uppsatsen åsyftar vi det rationella 

förhållningssättet som enligt litteraturen krävs av företag på en fri marknad. Det finns många 

definitioner av begreppet kultur. Vi väljer att i denna uppsats se på kultur som de estetiska, 

kreativa och hållbara värderingar en människa drivs av i en affärsverksamhet. 

Kulturbegreppet behandlas även som något kvalitativt. Då vi i uppsatsen resonerar kring 

kulturella drivkrafter är det detta begrepp som utgör utgångspunkten för argumenten. På 

senare tid har en kulturalisering av ekonomin skett då de kulturella värdena fått en allt större 

betydelse i företagandet. Det råder en komplexitet mellan de två begreppen som beskrivs som 

dikotomier, dock är de starkt integrerade då de inte kan verka utan varandra. Begreppet 

hållbar utveckling presenteras i detta teoretiska ramverk som en utveckling som tar hänsyn till 

naturen och kommande generationers välstånd.  

                                                 
52

 Von Stamm (2003) s 14 not. Förenklad och översatt 
53

 Larsson Larsåke (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap 3:e uppl. Lund: Studentlitteraturs. 14 
54

 Heide et al.( 2005). Kommunikation och organisation.1 uppl. Malmö: Libers. 17. 
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Ledningen ses vara ansvarig för att implementera ett hållbart förhållningssätt och guida 

designers i företaget för att nå förutbestämda mål. Det teoretiska ramverket lyfter även fram 

vikten av att företagsledningen använder designers på ett mer strategiskt sätt. En designer kan 

ta olika roller såsom en konservativ yrkesperson, en kreativ sökande roll eller en konsultativ 

roll. Det teoretiska ramverket avslutas med en modell som uppmärksammar skillnader hos 

ledning och designers då ledningen drivs av ekonomiska faktorer medan designern verkar 

inom ett mer diffust och kvalitativt område.  

 

1.7 METOD 

I nedanstående del presenteras och motiveras vår arbetsprocess. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. 

1.7.1 Val av ämne 

Utifrån valet att skriva vår kandidatuppsats under temat mode och trender började 

diskussioner kretsa kring de problematiker som idag existerar i modeindustrin. En diskussion 

fördes kring dagens utveckling i branschen, nämligen; Att producera så mycket varor som 

möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Detta har blivit uppmärksammat i branschens stora 

debatt angående miljö och arbetsrättsfrågor.
55

 Diskussionen gjorde att vi började fundera 

kring var i processen från tanke till slutkonsument som det brister. Efter att ha utfört en 

observation på Fair Fashion mässan på Nordiska Museet i Stockholm började vi intressera oss 

för ledningens och designers relation.  

1.7.2 Val av metod 

En kvalitativ undersökning
56

 bestående av en observation och sju djupgående intervjuer har 

genomförts. Valet att använda oss av en kvalitativ metod gjordes då vi ville ha en djupgående 

information och vara öppna för vad fältet hade att erbjuda. Den utförda observationen 

fungerade som en inspirationskälla och öppnade upp för intressanta tankar kring diskussioner 

om hållbart mode samt bidrog med allsidig information från etablerade personer inom 

                                                 
55

 Se bilaga 1. Observation – Nordiska museet  
56

 Ibid. s 34 
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området. Intervjuerna skapade därefter ett djup i de områden vi valt att lägga fokus på och 

tillät oss att föra en analytisk diskussion kring vårt syfte och frågeställningar. Även här var det 

passande med en kvalitativ undersökning eftersom respondenterna var relativt få och vi sökte 

ett djupgående material.  

1.7.2.1 OBSERVATION 

Observation som metod valdes då vi ansåg att det var ett bra sätt att få en översiktlig bild av 

fenomenet hållbart mode.  Observationerna tog plats på Fair Fashion utställningen på 

Nordiska Museet i Stockholm. Under en dag spenderade vi tid på att lyssna på föredrag och 

arrangerade samtal som hölls av företag och forskare inom ämnet hållbart mode. Vi gick även 

runt och iakttog utställningen och samtalade med deltagarna. Observationen kan 

karaktäriseras som en vanlig osystematisk observation där det är intresset som bestämmer vad 

som uppmärksammas.
57

 Från att vi kom till museet var det just intresset som styrde våra 

handlingar. Det var exempelvis ett flertal företag på plats men vi riktade oss till dem som för 

oss och vårt tema för uppsatsen verkade mest intressanta. Runa Patel och Bo Davidsson 

menar att en observation kan fungera som ett inspirerande verktyg.
58

 Besöket på Nordiska 

museet var ett bra tillfälle att få en insikt i hur människor i branschen tycker och agerar i 

frågan hållbart mode dock kom det insamlade materialet till största del, likt Patel och 

Davidsson menar, att fungera endast som inspirationsmaterial. Anledningen till detta var då 

observationen skedde i den allra första fasen i uppsatsskrivandet och tanken kring vad 

uppsatsen skulle behandla var inte ännu formulerat.  Det var istället här som vårt första utkast 

av forskningsfråga växte fram. Vi uppmärksammade en problematik som föreläsarna talade 

om och därmed fann vi vårt intresseområde. Materialet från observationen går att finna som 

bilaga i slutet av uppsatsen.
59

 Patel och Davidsson anser även att en observation kan vara ett 

bra komplement till andra forskningsmetoder.
 60

 Att själv få tolka och lyssna på vad som sker 

och inte endast få svar på våra redan formulerade frågor var enligt oss ett bra komplement till 

våra intervjuer.  

                                                 
57

 Winter (1982) s 38 
58

 Patel, Runa & Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. s 87f 
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1.7.2.2 INTERVJUER 

Tre modeföretag har använts som studieobjekt för denna uppsats; Dem Collective, Åhléns och 

Righteous Fashion och det är representanter från företagsledningen och designern i varje 

företag som bidragit till uppsatsen genom intervjuer. Då det övergripande syftet med 

uppsatsen var att få en förståelse för och insikt i hur modeverksamheter påverkar en hållbar 

utveckling valde vi att studera dessa tre företag. En närmare presentation av företagen och 

intervjupersonerna presenteras efter detta metodavsnitt. 

Valet av företag föll sig relativt naturligt då vi på Fair Fashion utställningen fick en bra 

kontakt med Dem Collective och Righteous Fashion. Deras verksamheter skiljer sig till viss 

del men var båda intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Åhléns valdes som ett komplement 

till dessa då företaget skiljer sig åt i både storlek och erfarenhet. Denna kombination av 

företag anser vi ger en helhetligare bild på hur modeverksamheter påverkar den hållbara 

utvecklingen. Vi önskar än en gång poängtera att vi vill se tendenser snarare än att dra 

slutsatser om företagen i sig. 

Metodformen intervjuer valdes då vi eftersträvade ett djup i analysen.
61

  Då fokus i vår 

uppsats ligger på relationen mellan företagsledning och designer har båda parter i vart företag 

intervjuats vilket resulterade i sju intervjuer. En problematik uppstod då 

företagsledningsrepresentanten på Åhléns inte kunde svara på alla frågorna. Ytterligare en 

person som fungerade som en länk mellan den högsta företagsledningen och designerna 

trädde därmed in och kompletterade dessa, därav den sjunde intervjun.  

Frågorna kan karaktäriseras som semistrukturerade
62

 och detta val gjordes då vi ansåg att de 

främjade ett mer naturligt samtal med respondenten där denne förhoppningsvis skulle känna 

sig mer bekväm i situationen. Detta möjliggjorde även att vi kunde vinkla samtalet under 

intervjuns gång så vi kunde ta till vara på de intressanta resonemang som fördes. Alan 

Bryman menar att resultatet av semistrukturerade intervjufrågor framkallar mer utförliga och 

djupa svar
63

 vilket vi fick. Ett manus med huvudfrågorna samt stödfrågor sammanställdes 

inför intervjuerna. Enligt Bryman är det viktigt att ha någon form att struktur eller 

ämnesområde även om det används en semi-strukturerad intervjuguide.
64

 Vi strukturerade 
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frågorna under olika ämnen för att paralleller skulle kunna dras mellan respondenternas svar. 

Två intervjuguider är i denna uppsats bifogade där en riktar sig till designern och en till 

företagsledningen.
65

 Vi önskar påpeka att dessa två var för sig är neutrala men att frågorna 

nyanserades beroende på respondent. I Brymans bok presenteras en lista, utformad av Kvale, 

vilken behandlar hur intervjuaren bör agera för att få så bra svar som möjligt. Bland annat 

poängteras vikten av att komma ihåg att lyssna och reflektera över det den intervjuade säger 

och har sagt.
 66

 Med detta i åtanke under intervjuerna kunde relevanta följdfrågor ställas 

vilket vi ansåg förbättrade kvaliteten på intervjun och ett större djup i svaren främjades. Innan 

intervjuerna skedde utfördes testintervjuer på bekanta utanför utbildningen. Detta gjordes för 

att försäkra frågornas kvalitet och lättförståelse vilket Patel och Davidsson menar är till fördel 

för resultatet.
67

  

För att få en överblick över vårt empirimaterial spelade vi in våra intervjuer på en diktafon för 

att sedan kunna transkribera dem. Därefter utgick vi ifrån våra valda teorier och identifierade 

den empiri som var applicerbar på dessa. Det som vi tolkade som drivkrafter hos 

företagsledning och designer presenteras i det första kapitlet i den avhandlande delen. 

Uttalande som däremot behandlade roll och ansvarstagande användes som empiriskt underlag 

i det andra kapitlet. På grund av att vi genomförde djupintervjuer fick vi tillgång till mer 

information än vad vi hade möjlighet att behandla och därmed uteslöts den information som 

låg utanför vårt intresseområde i denna uppsats. 

1.7.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten av en uppsats kan förklaras som hur tillförlitlig den är.
68

 Detta är ett mått som 

fokuserar på om utfallet och resultatet vore detsamma om vi gjort undersökningen igen. För 

att ha en hög reliabilitet i uppsatsen använde vi oss av semi-strukturerade frågor i våra 

intervjuer. Vi var dock medvetna om risken med den personliga tolkningen från vår sida som 

intervjuare.
69

 För att förebygga detta var vi noga med att alla tre gruppmedlemmar var med 

och bearbetade all empiri och allas enskilda tolkningar togs i beaktning. Intervjuerna spelades 

in på en diktafon vilket underlättade transkriberingsprocessen. Kvale menar att det inte går att 
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generalisera en intervjupersons svar
70

 och detta har vi haft i åtanke då intervjuer genomförts 

med företagsledningar och designgers. De svar vi fått från respektive representant från varje 

företag representerar därmed inte hela företagets synpunkt. Vi kan ställa oss kritiska till vår 

metod då ett flertal designers och ledningspersonal i varje företag inte intervjuats. Det kan 

tänkas att reliabiliteten hade haft en större tillförlitlighet om detta gjorts. Det var dock brist på 

tid och resurser. 

Validiteten handlar om ifall vi undersöker det som vi avser att undersöka i vår uppsats.
71

 Vårt 

ämnesområde är väldigt brett och erbjuder många intressanta aspekter vilket har försvårat vår 

förmåga att hålla varaktigt fokus. En klar struktur har ständigt eftersträvats under arbetets 

gång för att försäkra oss om att uppsatsen verkligen undersökt vad som från början var menat. 

En disposition samt ingresser som inleder uppsatsens olika delar har skapats för att vägleda 

och förbereda läsaren på arbetets struktur och vad som kommer härnäst.  

1.8 FÖRETAGSPRESENTATION 

1.8.1 Åhléns 

Åhléns grundades år 1899 och under 1990-talet omvandlades företaget till en modern 

detaljhandelskedja med hög internationell klass. Antonia Ax:son Johnson med familj är ägare 

till Axel Johnson AB där Åhléns ingår. Åhléns affärsidé är att vara den bästa kedjan för 

modern shopping för den evigt unga kunden. Åhléns har tagit ställning i många viktiga etiska 

frågor och de arbetar för att fortsätta agera ansvarsfullt. Minimikravet är självklart att följa 

lagar och bestämmelser. Men många gånger går Åhléns mycket längre i att motsvara högt 

ställda krav på etik och moral i deras förhållande till omvärlden.
72

 

Tre intervjuer har gjorts med personal på Åhléns. Filippa Bergin har representerat 

företagsledningen då hon är miljöansvarig på Åhléns sedan sex månader tillbaka. Hon är 

sedan tidigare utbildad jurist. 
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Karin Ward som är designerchef på Åhléns representerade även hon företagsledningen. Hon 

har arbetat i den positionen sedan två år tillbaka. Verksamheten är uppdelad i fyra 

affärsområden där Karin Ward sitter i ledningsgruppen för området mode.   

Anna Holmberg är underklädesdesigner på Åhléns sedan ett år tillbaka. Hon har tidigare 

studerat på två av Sveriges modeutbildningar, Tillskärakademin och Beckmans 

designhögskola.    

1.8.2 Righteous Fashion 

Klädesmärket Righteous Fashion produceras under Design Fair Malmö AB som drivs av 

Paula Kermfors och Cajsa Cappelen Holst. Design Fair startades år 2005 och företaget har två 

syften, dels att lansera Fair Trade produkter och dels att bidra till en hållbar utveckling och en 

positiv social förändring på lokal nivå.
73 Righteous Fashion är ett exklusivt klädesmärke som 

vill hålla en hög kvalité på sina kläder och deras målgrupp är kvinnor som inte vill 

kompromissa med varken mode eller hållbarhet. Då de blivit mest kända för sitt klädesmärke 

väljer de att använda namnet Righteous Fashion då de talar om företaget. 

Två intervjuer har genomförts med personal på Righteous Fashion. Paula Kermfors 

representerade företagsledningen då hon är delägare i företaget. Hon hade en bakgrund i 

mänskliga rättigheter då hon tidigare studerat detta på Malmö Högskola. 

Maja Dixdotter arbetar som designer på Righteous Fashion vilket hon gjort sedan hösten 

2008. Hon har studerat modedesign på Academic Italiana i Florens och på Art College i 

Göteborg. För tillfället studerar hon mode och design i Borås parallellt med att arbeta som 

designer.  

1.8.3 Dem Collective 

Dem Collective AB grundades 2004 av Annika Axelsson och Karin Stenmar. Företaget har 

som mål att förena ekologi, etik, kvalité och genomtänkt design. Som en kund hos Dem 
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Collective ska man kunna klä sig snyggt till ett rimligt pris, och med ett gott samvete. 

Företaget har även en egen produktion som finns på Sri Lanka.
74

 

Intervjuperson Karin Stenmar är främst kommunikations- och marknadsföringsansvarig i 

företaget . Dessutom håller hon föreläsningar kring ämnet hållbart mode. Hon hade sedan 

tidigare ett starkt politiskt intresse vilket har resulterat i ett stort engagemang för vad hon gör 

idag. 

Camilla Jernmark arbetar som designer på Dem Collective. Hon har bland annat studerat på 

Beckmans designhögskola och gått mönsterkonstruktionskurser i Borås. 
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2. AVHANDLANDE DEL 

I den avhandlande delen kommer vi att redovisa och analysera det empiriska materialet med 

utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Analysen har lagts upp utifrån uppsatsens 

frågeställningar och delats in i två kapitel; Kapitel 1. Drivkrafter mot en hållbar utveckling 

och Kapitel 2. Företagsledningens och designerns relation. För att vid behov styrka våra 

resonemang lyfts annan relevant litteratur, utöver vårt teoretiska ramverk, in. I första kapitlet 

behandlas fråga ett och två medan det andra kapitlet behandlar fråga tre.   

2.1 KAPITEL 1. DRIVKRAFTER MOT EN HÅLLBAR 

UTVECKLING 

Detta kapitel inleds med en identifikation av företagsledningens och designerns ekonomiska 

och kulturella drivkrafter. En sammanfattning med de identifierade drivkrafterna redovisas 

därefter för att du som läsare lättare ska kunna följa med i efterföljande avsnitt.  Drivkrafterna 

sätts där i förhållande till varandra i syfte att undersöka huruvida de främjar eller eventuellt 

hämmar varandra och hur det i sin tur påverkar en hållbar utveckling.  

2.1.1 Ledningens drivkrafter 

2.1.1.1 LÖNSAMHET ETT MÅSTE FÖR LEDNINGEN 

Thorpe menar att företag inom den privata sektorn främst är vinstdrivande och har monetära 

mål.
75

 Det kan tänkas att detta är något som kräver stor uppmärksamhet hos företagsledningar. 

Karin Ward, chefsdesigner på Åhléns, berättade att deras designavdelning fick riktlinjer med 

budgetar de ska hålla från högsta ledningen. Paula Kermfors, delägare i Righteous Fashion, 

sade att företaget självklart måste förhålla sig till sina lönsamhetskrav och att hon ständigt 

tampades med budgeten i syfte att hålla nere företagets kostnader. Både Karin Stenmar, 

delägare i Dem Collective, och Paula Kermfors såg en risk med dagens monetära fokus i 

frågan om vinst och lönsamhet. De betonade dock samtidigt att de som företagare måste ta 

hänsyn till lönsamhet för att överleva. Paula Kermfors ansåg att det var viktigt att hon hade ett 
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affärssinne eftersom det var grundläggande för att driva en verksamhet. Karin Stenmar 

uttryckte en önskan om att Dem Collective skulle växa och att försäljningen och lönsamheten 

var viktig då konkurrensen på marknaden var hög. Utifrån företagsledningarnas uttalande kan 

vi urskilja ekonomiska drivkrafter då en god lönsamhet eftersträvades i dessa verksamheter, 

både för att stå emot konkurrens men även för att växa. Med tanke på dagens 

konkurrensutsatta marknad anser vi att ett modeföretag inte har en chans att överleva utan de 

ekonomiska drivkrafterna. Thorpe skriver att ekonomin även kan ses som en 

nyckelkomponent i processen mot en hållbar utveckling då den inverkar på människors 

välfärd,
76

 vilket styrker vår tanke om att det blir svårt för företaget att överleva utan 

lönsamhet.  

 

2.1.1.2 PENGAR SKAPAR MÖJLIGHETER 

Enligt Jill Domain kan företag med ett större ekonomiskt kapital påverka en hållbar 

utveckling inom modeindustrin mer.
77

 Vi kan utifrån detta tyda att pengar utgör en viktig 

resurs och kan vara en förutsättning för att driva på hållbarhetsfrågor. Det går att utifrån 

empirin urskilja en diskussion kring kapital som drivkraft. Karin Stenmar menade att de 

ekonomiska resurserna och företagets struktur skapade möjligheter att agera hållbart. 

Fortsättningsvis trodde hon att ett större företag kan påverka mer i och med att de till exempel 

kan köpa in ekologisk bomull till ett bättre pris och att de har tillgång till mer kunskap inom 

företaget.  Paula Kermfors menade att det fanns en rädsla hos företag att det är dyrt att handla 

med miljövänliga produkter. Denna rädsla borde enligt henne inte finnas, utan företagen 

borde istället aktivt delta i utvecklingen för att på lång sikt tjäna pengar. Karin Ward, 

designerchef på Åhléns, resonerade kring det faktum att det kostade mer att använda 

ekologiska material. Hennes kollega Filippa Bergin, CSR och miljöansvarig på Åhléns, 

menade även hon att en ekologisk produktion krävde ekonomiska resurser. Vi kan identifiera 

en ekonomisk drivkraft som präglar ledningens agerande då kapital kan ses som viktigt då 

detta bidrar till att kunna vara med och påverka en hållbar utveckling. Detta styrks av Går det 

att säga att en viss modeverksamhet har ett större ansvar en någon annan på grund av sitt stora 

kapital? Eller kan kapitalet ersättas med andra handlingar? Det kan tänkas att 

modeverksamheter får utgå utefter sina förutsättningar och därmed operera på olika nivåer.   
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2.1.1.3 TRENDER SOM DRIVKRAFT 

Thorpe menar att den fria marknaden styr affärsverksamheter
78

 vilket enligt oss kan innebära 

att det ställs högre krav på företagen att tidseffektivisera och kostnadsreducera. Fast Fashion 

har uppkommit som en reaktion av detta och begreppet förklaras av Liz Barnes och Gaynor 

Lea-Greenwood som en affärsstrategi som går ut på att reducera ledtider och köpprocesser.
79

 

Det kan tänkas att trender har uppstått i syfte att sporra konsumtionen då företag uppmuntrar 

till att konsumera de senaste nyheterna, vilket i sin tur bidrar till en ökad försäljning. Vi 

karaktäriserar ur denna synvinkel trender som en ekonomisk drivkraft.  

De studerade företagen hade olika antal kollektioner, allt ifrån två per år till flera stycken som 

löpte parallellt med varandra.  Karin Ward berättade om att hon i sitt arbete kontinuerligt bröt 

ned modetrender för att kunna skapa en plattform för sina designers att arbeta utifrån. De hade 

ett flertal kollektioner som löpte parallellt med varandra under årets gång och det skedde ett 

ständigt pågående arbete att skapa nya kläder. En viktig faktor i trendskapandet kan ses vara 

det kommersiella och just trenderna kan därmed identifieras som en ekonomisk drivkraft hos 

företagsledningen. Karin Stenmar resonerade kring kollektioner och menade att en 

målsättning ur ett hållbart perspektiv borde vara att skapa två stycken per år. Detta var även 

något som Paula Kermfors förespråkade då de lanserade en kollektion vår/sommar och en 

kollektion höst/vinter.  Vidare berättade hon att varje kollektion innehöll 10-12 plagg och hon 

betonade speciellt att företaget inte strävar efter att vara kommersiella. Det går att urskilja att 

dessa verksamheters fokus istället ligger på att skapa plagg som är hållbara och som kan 

fungera över tid, både estetiskt och funktionellt.  Kan det tänkas att trender i vissa 

verksamheter istället är en kulturell drivkraft? Vi menar att företag kan förhålla sig till trender 

på olika sätt och vi anser inte att det endast behöver vara en ekonomisk drivkraft. Beroende på 

ifall verksamheternas kollektioner skapar nya trender och ifall de har en kommersiell prägel 

eller inte kan det diskuteras ifall trender är en ekonomisk drivkraft hos företagsledningen. 

2.1.1.4 KULTUR SOM NÅGOT KVALITATIVT 

Kulturbegreppet vi behandlar i denna uppsats syftar som sagt till estetiska, kreativa och 

hållbara värderingar som driver en människa i en affärsverksamhet. Det kan tänkas att 
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värderingar har en betydelsefull funktion i företags hållbara utveckling. Paula Kermfors sade 

att deras motto var att kunder skulle få något som var både snyggt och smart. Deras kläder 

skulle ha riktigt bra design, riktigt bra kvalitet och superbra passform
80

.  Hon poängterade att 

de tyckte att designen var betydelsefull samt att det var något som de konkurrerade med och 

fastän de hade ekologiska produkter önskade de inte äventyra nivån på estetiken. Karin 

Stenmar sade även hon att det var deras värderingar som styrde verksamheten och att de 

önskade leverera mode till bästa kvalitet och bästa ekologiska förutsättningar
81

 Att ledningen 

lyfter fram vikten av estetiken i plaggen samt att hållbara värderingar präglar skapandet menar 

vi kan ses som en kulturell drivkraft hos dem. Filippa Bergin arbetade ständigt med att minska 

massproduktionen och att råvarorna skulle hålla en bra kvalitet, detta för att modet skulle bli 

mer hållbart. Hon tog upp att det var viktigt att se till ett plaggs helhetliga hållbarhet och då 

plagg ofta skapades med olika material var det viktigt att alla dessa komponenter hade en lika 

lång hållbarhet, exempelvis tyg, knappar och dragkedjor. Vi kan urskilja att det finns 

värderingar som styr företaget att agera hållbart. Dessa värderingar kan vi utifrån vårt 

kulturbegrepp identifiera som kulturella drivkrafter. 

Enligt Johanssons empiriska forskning är det vanligt att icke monetära faktorer, det vill säga 

sådant som inte går att ta på, lätt sparas in på eftersom det inte går att urskilja vad resultatet 

blir.
82

 Enligt Hawthorne är det lättare att definiera det kvantitativa, företags resultat, än att 

definiera de kvalitativa mjuka värdena.
83

 Det kan därför tänkas att kvalitativa värden förbises. 

Dock kan vi urskilja att kvalitativa värden fått en allt större betydelse i dagens företag. Att 

modet ska hålla hög kvalitet var viktigt för alla företag vi fått information ifrån och det kan 

utifrån vårt kulturbegrepp som betonar att kvalitet är något kulturellt ses ha en nära koppling 

till kultur. Paula Kermfors har som vi tidigare nämnt tagit upp att det var viktigt att deras 

kläder var av riktigt bra kvalitet. Karin Ward sade, som vi tidigare nämnt, att hon skapade en 

plattform för Åhléns designers och inköpare att jobba utifrån inför en säsong. De måste se till 

vilka plagg de skulle göra, vilka färger och material de skulle använda och så vidare. I och 

med att hon varsamt valde ut och skapade en unik plattform som Åhléns designer kunde jobba 

utifrån kan vi tolka vara av kvalitativt värde. Då företagsledningen talar om estetik, hållbarhet 

och kvalitet menar vi att det går att påvisa att de har kulturella drivkrafter. 
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2.1.2 Designerns drivkrafter 

2.1.2.1 EKONOMISKA RIKTLINJER 

De designers som vi intervjuade var alla anställda inom den privata sektorn. Frågan är hur 

införstådda designers i dagens modeverksamheter är angående deras inverkan på 

verksamhetens ekonomi. Camilla Jernmark, designer för Dem Collective, berättade utifrån sin 

erfarenhet att olika företag arbetade efter olika grundläggande mål och deras värderingar av 

plaggen påverkade henne som designer. Camilla Jernmark berättade att hon inte hade 

specifikt uttalade riktlinjer på Dem Collective och hon trodde att det handlade om att 

företagsledningen litade på henne och hennes estetik. Righteous Fashions designer Maja 

Dixdotters hade en viss insikt i vad hennes design gav för konsekvenser rent ekonomiskt. Hon 

berättade att hon ibland fick anpassa sig något, att hon exempelvis fick tänka på att det är 

dyrare att producera i ett tjockare tyg. Trots detta var det inget som begränsade henne som 

designer i slutändan. Om de i företaget trodde att en tröja skulle sälja mer om den var i ett 

tjockt material hindrade inte de ekonomiska faktorerna. Anna Holmberg, designer för Åhléns, 

berättade att hon aldrig var den som höll i pengarna utan fick riktlinjer från ledning och 

inköpare. Hon tog fram förslag på kläder, dess material och detaljer och ibland fick hon tänka 

om för att det blev för dyrt. Då handlade det oftast om detaljer som var tvunget att tas bort för 

att plagget skulle kunna säljas i rätt prisnivå.  

Utifrån intervjuerna framgick det inte att designerna drevs av ekonomiska faktorer vilket 

Thorpe menar är de huvudsakliga målen hos företag i den privata sektorn.84 Det var snarare så 

att designern förhöll sig till ekonomiska riktlinjer. Vi kan tänka oss att det är viktigt att alla i 

företaget förhåller sig till och hushåller med de resurser som erhålls. Designern tror vi kan ses 

behöva en större insikt i de ekonomiska faktorerna för att en större förståelse för ledningens 

drivkraft ska finnas. Däremot kan det tänkas att designern kan tappa sitt kreativa fokus och 

därmed sin kulturella drivkraft då den måste ta sig an ett till fokusområde av motsatt sort.  

2.1.2.2 ATT FÖRHÅLLA SIG TILL TRENDER 

Stenström menar att de två dikotomierna ekonomi och konst har stor betydelse för varandra 

och utan konsten vilket är begreppet hon valt att behandla, finns det ingen potential för 
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ekonomisk tillväxt.
85

  Konst och kultur kan ses som nära kopplade till varandra och det 

konstnärliga har i detta sammanhang en kulturell betydelse. Vi menar att ekonomisk tillväxt 

även kan innefatta kulturella värden. Fletcher skriver att hastigheten i modebranschen för oss 

mot en one-size-fits-all kultur och menar att en herd mentality skapas hos designers vilket gör 

att produkterna blir som kloner av varandra.
86

 Det ekonomiska fokuset tror vi kan bero på 

effektiviseringen och kravet på en hög produktionshastighet.  I takt med att trender har fått en 

alltmer avgörande roll i modeverksamheter menar vi att designern även måste förhålla sig till 

detta. Anna Holmberg sade att hon påverkades mycket av trender när hon skapade sina kläder 

för Åhléns. Det var alltså efterfrågan som bestämde hur designen skulle se ut. Maja Dixdotter 

sade att hon bara påverkades till en viss del av trender. Detta i och med att Righteous Fashion 

endast hade två kollektioner om året och kläderna som skapades behövde inte ens vara 

speciellt säsongsbetonade. Camilla Jernmark trodde dock att det inte fanns någon designer 

som inte tog hänsyn till trender då detta är ofrånkomligt att inte påverkas av. Tham menar att 

trender är något kommersiellt som grundar sig på ekonomiska krafter och det är inte förrän 

modeindustrin inser vikten av dess påverkan som det kommersiella kan bytas ut mot något 

mer hållbart
87

 Vi ser inte att trender är en drivkraft hos designers, snarare kan det ses som ett 

samhällsfenomen de måste förhålla sig till.  

 

2.1.2.3 DET ÄR ROLIGT ATT JOBBA SOM DESIGNER 

Ser vi tillbaka till vårt teoretiska ramverk och vårt kulturbegrepp som bland annat tar fasta på 

värderingar en människa drivs av såsom estetik och hållbarhet går det att dra paralleller till 

designernas uttalanden. Maja Dixdotter menade att det roligaste var att skapa plagg som 

endast skulle vara fina, vackra och coola
88

. Hon fortsatte och talade om att modebranschen 

tenderade att förflytta fokus på att plaggen skulle fylla någon funktion till de mer symboliska 

värdena. Det handlade istället mer och mer om att människan vill smycka sin kropp och 

experimentera med plaggen. Hon drevs av arbetet när hon märkte att andra uppskattade det 

hon hade skapat. Maja Dixdotter svarade att hon arbetade efter Righteous Fashions 

värderingar eftersom hon jobbade hos dem och att valet av arbetsgivare delvis berodde på 

detta. Det var även efter dessa ekologiska värderingar hon ville jobba i framtiden. Anna 

Holmberg berättade att hon drevs av att kunden skulle få en bra vara som denne var nöjd med 
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och att en önskan om att komma tillbaka uppstod. Att skapa något som ger mening i en 

människas liv beskrivs av Penny Sparke som en kulturell handling då kultur enligt henne just 

skapar mening i det vardagliga livet
89

.  

Att designerna främst drivs av kulturella värden var något som vi kunde urskilja under våra 

intervjuer eftersom de betonade, som vi ser det som, de kulturella drivkrafterna. Deras 

uttalanden kring att skapa något estetiskt som andra tycker om samt då de menade att plaggen 

de skapade skulle ha en ekologisk prägel styrker vårt resonemang.  

2.1.3 Främjande och hämmande drivkrafter   

I detta avsnitt presenteras först en sammanfattning av de kulturella och ekonomiska 

drivkrafterna hos företagsledningarna respektive designerna som vi identifierat i de 

föregående avsnitten. Därefter följer en vidare analys kring drivkrafterna för att se huruvida 

de främjar eller eventuellt hämmar varandra och hur det i sin tur påverkar en hållbar 

utveckling. 

2.1.3.1 SAMMANFATTNING DRIVKRAFTER 

Det går enligt oss att urskilja att ledningen arbetar utifrån både kulturella och ekonomiska 

drivkrafter. Vi märkte dock att de ekonomiska faktorerna dominerade deras agerande med 

tanke på att de driver affärsverksamheter. Lönsamhet var en av företagsledningens 

ekonomiska drivkrafter vi identifierat. Drivkraften lönsamhet gjorde att de kunde stå emot 

konkurrens samt tillät dem att växa. En annan ekonomisk drivkraft var mängden kapital då 

detta ansågs skapa möjligheter att agera för en hållbar utveckling. En tredje ekonomisk 

drivkraft vi identifierat var trender. Denna drivkraft fanns dock inte hos alla 

modeverksamheter. Vi kunde även identifiera kulturella drivkrafter hos företagsledningen då 

de uttryckte värderingar som berörde estetik, hållbarhet och kvalitet. De betonade bland annat 

att estetiken hos deras produkter var viktig och att de skulle produceras på ett hållbart vis.   

Designern drevs till största del av kulturella värderingar. Några ekonomiska drivkrafter kunde 

vi inte urskilja utan det handlade snarare om ekonomiska riktlinjer vilka de var tvungna att 

anpassa sig efter. Trender menar vi kan ses vara ett samhällsfenomen de måste förhålla sig till 

snarare än att klassificeras som en drivkraft. De huvudsakliga drivkrafterna som styrde 
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designerna var de kulturella då de genomsyrade designerns arbete. Det framgick tydligt att de 

fann yrket givande och att de brann för att designa och förmedla ett budskap och något som 

andra uppskattade. Estetiken kan ses vara en stark drivkraft då de drevs av att skapa vackra 

och fina kläder. Att vara en del av en hållbar industri nämnde flera av designerna som något 

eftersträvansvärt vilket styrker att de drivs av kulturella drivkrafter.  

2.1.3.2 MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING 

Stenström menar att ledningen idag leds bort från de hårda finansiella mot de mjuka kulturella 

värdena, alltså från ekonomin till estetiken.
90

 Då vi har urskiljt att företagsledningen har 

kulturella drivkrafter finner vi det intressant att se hur det påverkar designern. De kulturella 

värdena som företagsledningen står för kan ses som främjande i relationen med designers. 

Med tanke på att de hade liknande drivkrafter och därmed strävade efter liknande mål kan vi 

se en större potential att nå en hållbar utveckling.  

Du Gay och Pryke talar om den kulturella ekonomin och om hur det kulturella och 

ekonomiska idag har, trots deras komplexitet, blivit två starkt integrerade poler
91

.  Vi kan 

tänka oss att det råder en komplexitet mellan en företagsledning och dennes designer då det 

utifrån tidigare analys kan urskiljas att ledningen drivs av starkare ekonomiska drivkrafter än 

vad designern gör. Vi kunde endast upptäcka att designern drevs av kulturella krafter och 

därmed skapas det ett gap mellan dessa två då designern inte har insikt i ekonomin. Vi tror att 

företagsledningens ekonomiska prägel kan tänkas ha en hämmande effekt på designerns 

arbete. Designerna menade att de kände sig begränsade när de skulle skapa hållbara kläder på 

grund av de små ekonomiska marginalerna. En av designerna lyfte fram att den personliga 

inställningen var avgörande för att kunna skapa hållbara kläder i ett pressat ekonomiskt läge. 

Vi anser att har inte designern viljan och drivkraften att skapa hållbara kläder så hämmas den 

hållbara utvecklingen. Företagsledningens ekonomiska drivkrafter kan även ses i positiv 

bemärkelse då företagets kapital kan ge designern en större frihet i sitt skapande. Det är dock 

enligt oss av stor betydelse att företagsledningen har ett stort intresse gällande att investera i 

sådant som främjar kulturella värden.  

Enligt Stenström har de båda motpolerna stor betydelse då de inte klarar sig utan varandra.
92

  

För att nå en hållbar utveckling kan vi se det som ett måste att företagsledning och designer 
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samspelar och drar nytta av varandras kunskaper och yrkesområden. Ekonomi och kultur kan 

ses som två drivkrafter som i ett balanserat samspel kan bidra till en hållbar utveckling. Råder 

det däremot en obalans mellan dessa kan utvecklingen ses ta ett steg till tillbaka. Samspelet 

mellan företagsledning och designern tror vi kan vara en svår balansgång. Det är lätt att den 

ena tar över och hämmar den andra vilket tenderar att hindra den hållbara utvecklingen. Det är 

viktigt att båda parter tar till vara på varandras intressen om den andres funktion.  

Vi menar att drivkrafterna kan te sig olika i verksamheter då den ena inte är den andre lik. 

Drivkrafternas betydelse kan tänkas variera och vad som är lämpligt agerande i en situation 

behöver inte vara det i en annan. Som vi har presenterat i vårt teoretiska ramverk menar 

Fletcher att det finns två sätt att förhålla sig till hållbarhet. Det ena synsätter handlar om att 

förändra institutionellt och på så sätt med små medel arbeta för att bidra till en förbättring. Det 

andra synsättet innebär att tänka i helt nya banor och ifrågasätta grundläggande antaganden.
93

 

I ett större företag som har en storskalig produktion menar vi att drivkrafterna kan vara mer 

kvantitativa, med andra ord ekonomiskt inriktade. Ett företag som funnits länge i branschen 

och redan har ett etablerat system kan omöjligt genomgå en radikal förändring på kort sikt. De 

måste därmed stegvis arbeta med att effektivisera sin verksamhet. Karin Ward sade att tar 

man små, små kliv så har man kommit väldigt långt. I vårt fall är det kanske att alltid ställa 

frågan när vi är ute hos leverantörerna; jaha, har du något ekologiskt alternativ till det 

här?
94

 Genom att tänka på detta vis kan verksamheten förändras bitvis och de nya sätten att 

tänka och agera bidrar förhoppningsvis till en förbättring som kan påverka den hållbara 

utvecklingen positivt. Detta kan liknas vid Fletchers första synsätt, mer av samma men mer 

effektivt, då de sakta men säkert blir mer hållbara. 

I mindre företag kan det enligt oss tänkas råda mer av de kulturella drivkrafterna. Företagen är 

skapade för att erbjuda något nytt och liknar till sin struktur inte de andra större 

modeverksamheterna. De mjuka värdena eller som vi ser det, kulturella drivkrafter, har fått en 

allt större mening och det påvisas utifrån vårt empiriska material att dessa kan bidra till 

företagets lönsamhet. Vi kan dock urskilja att ledningen resonerade kring att företag bör 

inkludera de mjuka värdena i kvartalsrapporten då de hör hemma där lika mycket som de 

andra. Enligt en av Thams undersökningar 2005 framgick det att företag som 
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massproducerade ofta hade miljöarbetet löpande bredvid budgeten.
95

 Att inkludera de mjuka 

värdena i de finansiella beräkningarna kan vi se tänkas legitimera de kulturella drivkrafterna 

på ett mer framgångsrikt sätt. Detta kan ses som ett första steg mot en hållbar utveckling då 

det blir mer av en självklarhet att jobba med kultur. Att utgå från de kulturella drivkrafterna 

tror vi kan vara minst lika viktigt som något annat för företagets utveckling, men det innebär 

att en förändring måste till. Kanske behöver inte företag ha ekonomisk monetär vinning som 

en förutsättning att överleva? Det kan tänkas att ett företag på detta sätt kan växa och bli 

större utan att inverka negativt på den hållbara utvecklingen. Det här sättet att förhålla sig till 

hållbar utveckling kan vi likna med Fletchers andra synsätt som går ut på att ifrågasätta 

grundläggande antaganden.
96

 

 

2.2 KAPITEL 2. FÖRETAGSLEDNINGENS OCH 

DESIGNERNS RELATION 

I detta kapitel analyseras relationen mellan företagsledning och designer. I det första avsnittet 

resonerar vi utifrån företagsledningens perspektiv på roller och ansvarstagande för att i det 

andra avsnittet behandla designerns perspektiv på roller och ansvarstagande. En 

sammanfattning av de två perspektiven kommer att redovisas för att du som läsare ska få en 

mer sammanhängande bild och lättare kunna ta till dig nästkommande avsnitt. Det tredje och 

sista avsnittet har som funktion att behandla företagsledningen och designerns roller i relation 

till varandra. En diskussion kring relationens påverkan på en hållbar utveckling kommer att 

genomsyra hela vår analys. Som tidigare nämnt är det företagen Dem Collective, Righteous 

Fashion och Åhléns som använts som studieobjekt.  

2.2.1 Företagsledningens perspektiv på roller och ansvarst agande 

2.2.1.1 LEDNINGEN ÄR HÖGST ANSVARIG 

Miljöansvaret ligger enligt Hawthorne hos ledningen och menar att designern inte kommer att 

agera utan ledningens påtryckningar. Detta även om designern ifråga är medveten om 

konsekvenserna av sitt arbete.
97

 Paula Kermfors menade att samarbetet mellan 
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företagsledning och designers var viktigt och att detta var vägen mot en hållbar modeindustri. 

Hon lyfte fram att företagsledningen borde ta sitt miljömässiga ansvar men även att designern 

kan vara med och påverka. Då de arbetade tillsammans lyfte hon dock fram att hon som 

representant för företagsledningen tänkte på att kommunicera hur plagget skulle skapas för att 

vara hållbart vilket vi anser indikera på att hon tog miljöansvar. Även Karin Stenmar 

påpekade att hon och hennes kollega Annika Axelsson var ytterst ansvariga för de olika 

delarna i organisationen men att samarbetet med designern var betydelsefullt. Hon menade att 

de tillsammans kunde bidra till att företaget kunde uppnå målen om hållbarhet. Filippa Bergin 

som jobbar med hållbarhetsfrågor på Åhléns berättade att hon i dagsläget jobbade med att 

sätta strategiska mål och krav som företaget skulle efterfölja och på sikt skulle detta påverka 

designerns arbete gällande hållbarhet. Utifrån ovanstående empiri kan det tänkas att det är 

ledningen som ansvarar för företagets hållbara utveckling tills detta har förmedlats ut till 

designerna i företaget.  Kollegan Karin Ward sade dock att designerna var de som starkast 

drev på hållbarhetsfrågan underifrån. Hon poängterade att företagsledningen ansåg att de i 

denna fråga inte särskiljer yrkesroller utan att alla tog gemensamt ansvar.  

Vi kan urskilja en tendens att företagsledningarna ser sig själva som högst ansvariga för 

hållbarhetsfrågan i sina roller som ledare men att designern även utgör en viktig roll. Starka 

incitament finns om att det är ett gemensamt ansvar som borde finnas. Frågan är hur lätt detta 

är att uppnå? Kan det vara som Hawthorne menar att designern inte agerar hållbart utan 

ledningens påtryckningar? Thorpe menar att en designer kan ha kunskap att erbjuda om 

hållbar design men då företag ibland inte är insatta i ämnet efterfrågar de inte den 

kunskapen.
98

 Detta kan inte ses som ett problem hos de studerade verksamheterna då det 

enligt oss råder en medvetenhet kring ämnet. Däremot kan det tänkas att det från början är 

ledningen som måste uppmuntra till hållbarhet för att designern sedan ska efterfölja och 

kunna påverka.  

2.2.1.2 RIKTLINJER BORDE KOMMUNICERAS 

Ser vi tillbaka till det teoretiska ramverket så lyfter Heide et al. fram Barnards resonemang 

kring kommunikationens betydelse för en organisations medarbetare och menar att det är 

kommunikation som gör att målen blir verklighet.99 Detta ser vi som väsentligt för att en 

hållbar utveckling ska nås. Paula Kermfors beskrev deras arbete med sina designers. 
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Inledningsvis hade de ett inspirationsmöte där färg, form och material på den kollektion de 

ville att designern skulle skapa diskuterades. Därefter diskuterades det ifall resultatet var 

genomförbart i en hållbar produktion. Vanligtvis var designern enligt Paula Kermfors väl 

införstådd och skicklig på att fånga upp företagets värdeord, att skapa hållbara och estetiska 

kläder var inte problematiskt menade hon. Hawthorne menar att ledningen är ansvarig för att 

sätta upp riktlinjer för sina designers och ge dem kunskap för att kunna skapa något hållbart.100
 

Vi kan tänka oss att dessa inspirationsmöten fungerat som ett forum där riktlinjer och kunskap 

förmedlats genom kommunikationen mellan de två parterna vilket i positiv bemärkelse 

bidragit till designerns förståelse.  

Även Karin Stenmar och Karin Ward samt hennes kollega Filippa Bergin berättade att 

riktlinjer gavs för att kunna skapa hållbart mode. Det skedde kontinuerligt möten med 

samtliga företagsledares designers där plaggen diskuteras. Filippa Bergin arbetade exempelvis 

med målen som företaget önskade uppnå gällande hållbarhet. Vi tolkar det som att dessa mål 

kommer att fungera som riktlinjer för designerna. Karin Ward, som designerchef kan ses vara 

den som sedan kommunicerar ut budskapen. Karin Stenmar sade att de hade ramar designern 

var tvungen att hålla sig inom så att deras värderingar och affärsidé skulle upprätthållas. Hon 

sade uttryckligen, man kan ha en dröm, men innanför de här ramarna.
101

. Detta tycker vi 

visar på att designern kunde få utrymme för kreativitet men det inom ett visst område. 

 

2.2.1.3 DET BLIR EN DAVID OCH GOLIAT KAMP OM INTE ALLA ÄR MED 

Det kan tänkas att utan kommunikation faller företagets vision vilket kan styrkas med 

Larssons resonemang om att kommunikation behövs för att bland annat kunna samarbeta, 

skapa relationer och därigenom erhålla en ekonomisk vinning.102 Karin Stenmar poängterade 

att kommunikationen från företagsledningens sida var ytterst viktig. Hon lyfte fram exemplet 

om kommunikation mellan ekonomiansvarig och designern där det lätt kunde uppstå en 

problematik på grund av deras olika mål. Ekonomiavdelningen tenderade att vilja hålla i 

pengarna medan designern önskade skapa något unikt som kanske kostade mer. Karin 

Stenmar sade det blir en David och Goliat kamp om inte alla är med.
103

 Karin Ward menade 

att samarbete och kommunikation genomsyrade hela designprocessen. Paula Kermfors sade 
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att hela organisationen byggde på samarbete då de ser till att ta vara på varandras kvaliteter. 

Fortsättningsvis berättade hon att det alltid skedde diskussioner på Righteous Fashion och alla 

inblandade i verksamheten kan göra sin röst hörd. Då kommunikation enligt Larsson är 

grundläggande för företagets utveckling anser vi att det också är en viktig fråga gällande 

hållbar utveckling. En öppen kommunikation kan tänkas skapa en större förståelse gällande 

designen och samspelet mellan designern och företagsledningen kan tänkas påverka den 

hållbara utvecklingen positivt.  

 

2.2.1.4 FÖRVALTANDET AV EN DESIGNER 

 Då ett flertal författare menar att företag inte använder sina designers kapacitet och kunskap 

fullt ut
104

 är det intressant att undersöka huruvida detta ter sig i de studerade 

modeverksamheterna. Karin Stenmar berättade att varken hon eller hennes kollega i ledningen 

hade kunskaper angående design i någon större utsträckning utan ansvaret låg hos designern. 

Hon förklarade dock att de lärt sig en hel del på vägens gång sedan de startade år 2004. Karin 

Stenmar sade vi är ju inte designers, vi kan ju inte lägga ner tid på sådant.
105

 Kan det vara så 

att det i vissa företag är en förutsättning att lita på varandra då de har begränsade resurser? 

Paula Kermfors menade att utan deras designer så skulle de inte haft någon affärsverksamhet 

och att designerns arbete ihop med deras värderingar om hållbarhet gjorde deras verksamhet 

fulländad. Karin Ward, som tidigare arbetat som designer, hade nu blivit tilldelad rollen som 

designerchef vilket vi menar kan ses som ett sätt att utnyttja designkunskaperna maximalt. Vi 

kan dock tänka oss att trots att designerna i modeverksamheterna är väl placerade i 

verksamheterna kan det finnas kunskap som inte kommer till sin rätt. Svengren menar att 

eftersom förståelsen för design oftast är snäv resulterar det i att designern ses som en sekundär 

resurs som inte utnyttjas till att förbättra företagets produkter.
106

 Beroende på företagets syn 

på begreppet design kan vi tänka oss att designerns kunskap utnyttjas i olika grad och därmed 

används inte designern alltid fullt ut. 
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2.2.1.5 DESIGNERN PÅ STRATEGISK NIVÅ 

 

För att på ett mer ultimat sätt kunna förvalta designresurser i ett företag och därmed lättare 

värdera design som en värdefull resurs kan design management
107

 ses som ett verktyg. Karin 

Ward menade att hennes tjänst gjorde det möjligt för företagsledningen att använda sig av 

designers kunskaper mer strategiskt i företaget. Det var även en strategi för att designers 

skulle få ett större inflytande i verksamheten. I en större och mer väletablerad verksamhet kan 

vi tänka oss att det är nödvändigt att ha linjechefer som kommunicerar mellan högsta 

ledningen och designers. Utan Karin Ward på en strategisk nivå tror vi att designerns arbete 

lättare kan missförstås och designen skulle då kunna riskeras att bli tagen för givet. Att 

designen, och därmed designern, riskeras att bli negligerad kan påverka en hållbar utveckling 

negativt.  

I modeverksamheterna Dem Collective och Righteous Fashion existerar inga tydliga 

mellanled då verksamheterna är relativt nyetablerade och befinner sig i ett tillväxtstadium. 

Det går att se en nära relation mellan företagsledningen och deras designers i och med deras 

småskalighet. Designern i en sådan verksamhet menar vi redan från början har en strategisk 

roll då denne befinner sig i en situation där designprocessen är mer central. Att 

företagsledningen arbetar nära designern redan från start kan ses som positivt då en större 

förståelse om företaget kan uppstå hos designern. Vårt resonemang kan styrkas av Johanssons 

efterforskningar där resultatet belyser betydelsen av att i rekryteringsstadiet av designern 

inleda ett tätt samarbete.
108

 Att det råder ett nära samarbete mellan företagsledning och 

designer samt att designern befinner sig i en position där denna kan påverka miljöpolicyn i 

verksamheterna ser vi som positivt för en hållbar utveckling. Detta är ett av målen med design 

management
109

 vilket kan vara betydelsefullt på sikt.  
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2.2.2 Designerns perspektiv på roller och ansvarstagande  

2.2.2.1 TRE PERSPEKTIV PÅ EN DESIGNERS ROLL 

Utifrån Johanssons resonemang angående de tre perspektiven på en designers roll
110

 tycker vi 

att det är intressant att resonera kring särskilda karaktärsdrag som designers i olika 

verksamheter kan ha. 

Maja Dixdotters roll i Righteous Fashion kan liknas med det andra perspektivet vilket innebär 

att designern själv söker efter områden av kulturellt slag som kan tänkas dra nytta av 

designern. Denna parallell kan dras då Maja Dixdotter själv sökte upp företaget och deltog i 

en designtävling vilken i sin tur gav henne jobbet. Hon framhöll att hennes preferenser stämde 

väl överens med företagets värderingar vilket vi menar tyder på att hon sökte arbetet för att 

kunna vara med och förändra. Vi menar även att hon kan liknas vid det tredje perspektivet på 

roller då hon agerade likt en konsult. Hon menade nämligen att hennes inflytande var relativt 

stort och att företagsledningen gärna frågade om hennes åsikt vilket motiverar vårt val av 

denna roll.  

Camilla Jernmark som designar för Dem Collective kan också ses ha intagit rollen av det 

tredje perspektivet. Hon berättade att hon kunde föra fram sin mening i företagets 

diskussioner och därmed påverka verksamheten. Camilla Jernmark berättade att då hon 

började hos Dem Collective producerade de jeans men uttryckte en önskan att börja med 

något nytt. Uppdraget blev att söka inspiration på marknaden och det var hon själv som stod 

för hela skapandeprocessen. Med tanke på att hon gav sig ut på marknaden och skapade något 

nytt åt företaget kan vi likna hennes roll vid det tredje perspektivet då lösningar och 

konsultativa åsikter gavs.  

 Anna Holmbergs roll i Åhléns kan liknas vid en blandning mellan perspektiv ett och tre. Då 

Åhléns i dagsläget är i en förändringsprocess vilket påverkade designerns roll i verksamheten 

är det möjligt att synen på designern fram till idag har karaktäriserats likt det första 

perspektivet då designern inväntar direktiv och sedan arbetar utifrån dem. Anna Holmberg 

menade nämligen att hon kunde ge förslag till företagsledningen och sedan var de upp till dem 

om de ville lyssna annars gick hennes roll ut på att arbeta enligt angivningar. Att Åhléns 
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håller på att omvärdera designerns roll kan ses som positivt då dennes roll kan få en mer 

strategisk plats i verksamheten.  

2.2.2.2 VILKEN ROLL MAN SOM DESIGNER FÅR BEROR PÅ FÖRETAGET 

Utifrån vårt teoretiska ramverk där Thorpe skriver att designern på den privata marknaden 

arbetar på skilda vis
111

 finner vi det intressant att se hur designern förhåller sig till detta. 

Camilla Jernmark menade att rollen en designer får i ett företag beror mycket på det enskilda 

företaget och hur mycket utrymme de var villiga att ge designern. Anna Holmberg sade att 

hon märkt av ett rollskifte i Åhléns verksamhet och det kan tänkas att utrymmet, som Camilla 

Jernmark pratade om, har blivit allt större. Anna Holmberg poängterade även att hon märkt av 

en stor skillnad angående vilken plats designern hade på hennes tidigare jobb till skillnad från 

där hon arbetar idag. Maja Dixdotter uttryckte det som att hon var bortskämd med den rollen 

hon idag har som designer. Hon påpekade att det inte är många som får chansen att var med 

och påverka på det sättet hon fick. Thorpes uttalande om att designers i den privata sektorn 

kan arbeta på olika sätt går att utvecklas då hon presenterar rollerna de kan ta sig an på 

arbetsmarknaden. De kan vara egna företagare och frilansa, de kan jobba på en designbyrå 

eller arbeta på en designavdelning i ett globalt bolag
112

. Detta anser vi sammanfaller med 

designernas reflektioner kring de olika roller designers tilldelas i olika företag. Designern kan 

ses ha ett val. Istället för att tilldelas en roll i ett företag kan designern göra ett aktivt val om 

vad för slags form dennes yrke ska ta sig an och därmed skapa förutsättningar för sin framtida 

roll. Vilken roll en designer har kan därmed tänkas bero på både designern själv och företaget. 

På lång sikt kan designern tänkas påverka i positiv bemärkelse då denne har möjlighet att inta 

en position som är mer fördelaktig för en hållbar utveckling. 

2.2.2.3 DESIGNERN SOM SPINDELN I NÄTET 

Landqvist, refererad av Johansson, ser att designerns främsta roll är att samla in fakta från ett 

flertal olika håll och visualisera dessa utifrån sina egna och andras åsikter.
113

 Med detta i 

åtanke frågade vi om designerns process vid skapandet av kläder. Maja Dixdotter berättade 

om sin arbetsprocess på Righteous Fashion och sade att det var hon som gjorde idéskisserna. 

Därefter träffade hon företagsledningen för att diskutera igenom vilka skisser och modeller 

som var aktuella. Hon tog åsikterna i beaktande och gjorde sedan eventuella ändringar och 
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ännu en diskussion kring det önskade resultatet tog plats. Processen fortsatte med val av 

färger, tjocklek på materialen, provplagg syddes upp för att skickas till produktionen och 

därefter tillbaka igen. Några sista förändringar gjordes och sedan skedde fotograferingen. 

Camilla Jernmark sade att processen då hon skapade kläder började med att hon gjorde 

designen, sydde mönster och prover för att sedan skicka dem till fabriken. Hon menade att 

processen att skapa plagg gick på rutin och att det kunde ses som ett kontorsarbete grundat på 

rutiner.  

Anna Holmberg berättade att de hade ett väldigt tätt samarbete i sin designgrupp på Åhléns. 

De diskuterade mycket tillsammans men sedan var det upp till varje designer att utforma sina 

egna plagg. Därefter gjordes skisserna till mönstren vilka antingen köptes in eller skapades av 

designerna själva. Hon berättade att hon även arbetade tillsammans med 

mönsterkonstruktörerna när det ska göras mönster som de ska sy ifrån. Alla avprovningar var 

Anna Holmberg också med på. Hon tyckte att företaget tidigare hade varit inköpsstyrt men 

hoppades och trodde att det gick mot att bli mer designerstyrt. Utifrån ovanstående 

presentation av de olika designernas arbetsprocess kan vi, kopplat till Landqvists resonemang, 

ifrågasätta ifall designerns roll alltid är så pass analytiskt grundad. Beroende på designernas 

kunskaper och tilldelade ansvarsområden kan vi utifrån designernas berättelser urskilja att de 

inte alltid arbetar likt spindeln i nätet vilket är vår metafor för Landqvists syn på designern. 

Det kan tänkas att ju mer en designer agerar likt en spindel i nätet desto större är chansen att 

kunna påverka en hållbar utveckling. Detta då denne lättare influeras av omgivningen och 

håller sig ständigt uppdaterad. Von Stamm menar att designern är skaparen av produkten och 

har därmed en direkt påverkan på hur hållbart det i slutändan blir.
114

 Vi ser designers roll som 

viktig och det är av stor betydelse att företaget uppmärksammar detta. 

2.2.3 Sammanfattning roller och ansvars tagande 

Företagsledningarna ser sig själva som högst ansvariga för att påverka en hållbar utveckling 

men betonar även betydelsen av designerns roll i detta sammanhang. I slutändan kan det 

tänkas att det är företagsledningens ansvar att uppmuntra designern att arbeta efter hållbara 

värderingar. Kommunikation är ett viktig redskap i relationen mellan företagsledning och 

designer då de i och med detta kan förmedla viktiga riktlinjer och värderingar. 
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Företagsledningen får också därmed en överblick över designerns arbetsprocess och en 

förståelse för designerns roll i verksamheten. Ett välfungerande samspel mellan dessa två 

parter kan i sin förlängning tänkas påverka den hållbara utvecklingen positivt. Designers kan 

ha olika roller i ett företag. Istället för att endast bli tilldelad en specifik roll i en verksamhet 

har de möjligheten att göra ett aktivt val om hur deras yrkesroll ska te sig. Genom att 

designern själv har inflytande över sitt val av yrkesroll och därmed sin arbetsprocess kan de 

ses påverka en hållbar utveckling på ett mer självstyrande sätt.   

2.2.4 Relationen  

En analys kommer nedan att ske utifrån Von Stamms modell,115 som presenterar skillnaderna 

och deras inverkan på relationen mellan företagsledning och designers. Analysen innefattar 

skilda mål, utbildning, tankesätt och beteende. Genom att redogöra för relationen går det i sin 

tur att resonera kring vad den har för betydelse för en hållbar utveckling. 

 

2.2.3.1 MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING 

Utifrån Von Stamms modell har ledningen och designern olika mål, ledningen tänker 

långsiktigt medan designern tänker kortsiktigt.116 Detta är något vi kunnat urskilja utifrån vårt 

empiriska material. Företagsledningarna nämnde ofta att de kunde se en förändring eller tjäna 

pengar på sikt om de redan i dagsläget investerade för en hållbar utveckling. Designernas 

fokus låg snarare på kollektionen de för tillfället skapade eller på de aktuella trenderna de 

skulle förhålla sig till. En förklaring till designerns kortsiktiga tänkande anser vi kan bero på 

hur långvarig deras relation är med företagsledningen. Skapar designern endast en kollektion 

för ett företag motiveras denne mest troligt av egna drivkrafter och vinning. En fast anställd 

designer kan tänkas bli mer involverad och delaktig i företaget och kan därmed tänkas få ett 

mer långsiktigt förhållningssätt. Om företagsledningen och designern präglas av samma mål 

och har ett långsiktigt förhållningssätt kan en påverkan på en hållbar utveckling tänkas vara 

möjlig. 

 Enligt Von Stamm finns det även en skillnad gällande mål då ledningen fokuserar mer på 

tillväxt medan designern tänker på sin egen prestige.
117

 Här kan vi se att det finns en skillnad 
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gällande mål i de studerade verksamheterna då företagsledningarna drivs och påverkas av 

lönsamhetsfaktorn. Designerna framhöll däremot, likt von Stamm menar, att de drevs av att 

skapa något som andra uppskattade vilket vi menar kan ses som något personligt och 

prestigefyllt. Frågan är om det går att i positiv bemärkelse påverka en hållbar utveckling om 

de har olika mål med sitt arbete?   

Von Stamms modell visar att företagsledningen och designern har olika utbildningar som 

påverkar deras sätt att agera. Ledningens utbildning har mer fokus på räkenskap medan 

designerns utbildning handlar mer om hantverk.
118

 Det kan tänkas att de naturligt tar olika 

roller i och med detta. Att inkräkta på någon annans kunskapsområde, vilket även kan vara 

främmande och olikt det egna, kan vara känsligt och det kan därmed vara svårt att få en 

förståelse för den andres roll i företaget. Det är också något som vi uppmärksammat under 

våra intervjuer. Både ledningen och designern hade stor respekt för den andres kunskap men 

vi kan tänka oss att tas det för stor hänsyn till den andres specialistområde kan detta bli på 

bekostnad av en hållbar utveckling. Deras utbildning hade också enligt modellen medverkat 

till att företagsledningen är mer verbal medan designern kan ses som mer visuell i sitt språk.119 

Vi kan också urskilja denna skillnad men tror att designern i dagens modeindustri fått anpassa 

sig till företagstänk och blivit alltmer verbala. Till exempel verkar det främst vara en 

utgångspunkt att diskutera ihop med företagsledningen hur en kollektion ska se ut. De är alltså 

inte designern som först visar hur den tänker att designen ska se ut utan tvärtom får designern 

anpassa sina kläder till företaget eller åtminstone kompromissa. 

Den tredje skillnaden vi väljer att analysera är de olika tankesätt som präglar ledningen 

respektive designern. Ledningen tänker i serier, alltså att händelser påverkas av varandra och 

sker i en viss följd och designern tänker mer holistiskt.120 Utifrån intervjuerna kan vi inte 

utläsa att det är en så distinkt skillnad gällande detta tankesätt. Exempelvis är det oftast 

företagsledningen som driver på en förändring och har en större vision med företaget. Det kan 

tänkas vara så att i och med att modeindustrin förändras så tvingas företagsledningen att tänka 

mer holistiskt. Enligt modellen utgår ledningen oftast från ett problem medan designern ser 

lösningar.
121

 Exempelvis utgår företagsledningen från problemet gällande kostnader med en 

ekologisk produktion och på sätt kan de ses ha ett sådant tankesätt. Detta kan jämföras med 

                                                 
118

 Von Stamm (2003) s 14 
119

 Ibid. 
120

 Ibid. 
121

 Ibid. 



På väg mot en hållbar modeindustri                                                               SMTX06 VT 2009 

43 

 

hur designern tar sig an den ekologiska produktionen. De tänker framförallt på material som 

finns, att designa funktionellt och att skapa kläder med kvalitet.  
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3. AVSLUTANDE DEL 

Denna del består av tre delar. Den första delen, slutsatser, är menad att svara på vårt syfte 

och frågeställningar. För att du som läsare lättare ska få ett sammanhang och förståelse för 

slutsatserna kommer de två frågeställningarna att sättas först i stycket.  Sedan följer delen 

diskussion vari diskussioner kring problematiken som utgjort en grund i uppsatsen samt 

modeindustrin i stort kommer att hållas. Därefter presenteras reflektioner kring vår 

arbetsprocess och förslag till vidare forskning. 

3.1 SLUTSATSER 

3.1.1Fråga 1. Vilka är de kulturella och ekonomiska drivkrafterna 

hos verksamheternas företagsledning och designer?  

Vi kan dra slutsatsen att lönsamhet och stort kapital är ekonomiska drivkrafter hos 

företagsledningen. Det går även att dra slutsatsen att trender i viss utsträckning är en 

ekonomisk drivkraft hos företagsledningen. De kulturella drivkrafterna hos företagsledningen 

går att identifiera som en strävan efter plagg med en god estetik, bra kvalitet och att de är 

producerade på ett hållbart sätt. Designern drivs endast av kulturella drivkrafter såsom att 

förmedla ett budskap och tillfredsställa andra genom sitt skapande. En annan drivkraft hos 

designern var viljan att bidra till en hållbar utveckling. Designern drevs även av viljan att 

skapa vackra och fina kläder, som med andra ord är en estetisk kulturell drivkraft.   

3.1.2 Fråga 2. Främjar eller eventuellt hämmar drivkrafterna 

varandra och hur påverkar detta den hållbara utvecklingen?  

Slutsatsen kan dras att företagsledning och designers kulturella drivkrafter främjar varandra 

då de har liknande mål och detta kan i sin tur tänkas ha en positiv påverkan på en hållbar 

utveckling. Dock kan det konstateras att företagsledningens ekonomiska drivkrafter kan ha en 

hämmande effekt på designerns kulturella drivkrafter. En orsak till detta är de små 

ekonomiska marginaler som råder i modeindustrin vilka begränsar designern i sitt arbete, 

speciellt då denna person skapar hållbara kläder. Den ekonomiska drivkraften hämmar 

designerns kulturella skapande och resultatet blir att den hållbara utvecklingen påverkas 
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negativt. Företagsledningens ekonomiska drivkrafter kan däremot ses i positiv bemärkelse då 

företagets kapital kan skapa ett större spelrum för designern. 

3.1.3 Fråga 3. Hur ser relationen ut mellan företagsledningen och 

designern samt vad har den för betydelse för en hållbar utveckling?  

Slutsatsen kan dras att företagsledning och designers relation ter sig olika i skilda 

modeverksamheter. Detta på grund av att företagen är uppbyggda på olika sätt och att 

företagsledningar och designers därmed kan ha olika former av ekonomiska och kulturella 

drivkrafter.  

Slutsatsen kan även dras att företagsledningen är ansvarig för att påverka en hållbar 

utveckling men designerns betydelse i arbetsprocessen är även viktig då denne har värdefull 

information att bidra med. Företagsledningen och designerns tankeverksamhet karaktäriseras 

på olika sätt, de kan ses som två dikotomier. Exempelvis präglas företagsledningen av 

långsiktigt tänkande, fokusering på tillväxt och räkenskaper medan designern tänker 

kortsiktigt, prestigefyllt och vars arbete ses mer som ett hantverk. Deras olika sätt att tänka 

och arbeta kan komplettera varandra då båda karaktäriseras som två extremer som i grund och 

botten inte klarar sig utan varandra. För att en hållbar utveckling ska kunna påverkas krävs det 

en god kommunikation mellan företagsledning och deras designer. Detta för att värderingar 

ska kunna förmedlas men även då deras skilda drivkrafter och karaktärsdrag måste tas hänsyn 

till för att konflikter ska kunna undvikas.  

3.2 DISKUSSION 

Ser vi tillbaka till uppsatsens utgångspunkt befinner sig modeindustrin idag i en 

förändringsfas. Människa och miljö var enligt moderådets VD Lotta Ahlvar två trender som 

var här för att stanna. Förändringsfasen har gjort att två parallella utvecklingar löper längs 

med varandra. Uppsatsens fokus har kretsat kring den hållbara utvecklingen där kulturella 

värden har fått en alltmer betydande roll i företagandet. Designern som är starkt präglad av 

kulturella värden har som Kawamura menar fått en högre status i dagens modeverksamheter. 

Designern har blivit alltmer integrerad i den övriga verksamheten då denna kan erbjuda utbyte 

av kunskap. Designers nya roll i företagandet är dock inte oproblematisk då denne möts av en 

företagsstruktur präglad av monetära mål och vinstdrivande syften. Vi har fått en insikt i hur 
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företagsledningen och designern i modeverksamheter samspelar för att påverka en hållbar 

utveckling. Med tanke på deras olika drivkrafter och mål kan relationen både få en främjande 

och hämmande effekt på en hållbar utveckling. De kulturella och ekonomiska drivkrafterna 

som råder i ett modeföretag kan tänkas variera beroende på exempelvis värderingarna i 

företaget, och påverkan på en hållbar utveckling kan därmed ske på flera skilda vis. Dagens 

kulturella ekonomi och den nya utvecklingen som går mot hållbarhet kan tänkas främja 

företagsledningens och designerns relation, då det för de två extremerna närmare varandra. En 

förståelse för varandras specifika intressen är nödvändig för en bättre relation och samarbete 

parterna emellan. Frågan är hur avgörande företagsledningens och designerns relation är för 

att styra modeindustrin mot en hållbarare utveckling. Designern kan ses ha nyckeln till 

ekodesign och med företagsledningens hjälp har de alla förutsättningar att lyckas.  

3.4 REFLEKTION 

Vi har i denna uppsats tagit oss an ett, för oss, inte bara nytt men väldigt stort och relativt 

outforskat ämnesområde. Vad vi ämnat undersöka har under tidens gång blivit allt mer 

preciserat. Den observation vi valde att genomföra i början av processen var ett bra sätt att få 

insikt och inspireras till uppsatsen samt att knyta värdefulla kontakter. Det går att dra lärdom 

av arbetsprocessen och en av de största insikterna är att då vi behandlat begrepp som är väl 

representerade i forskning, såsom begreppet kultur, är det viktigt att redan från början ta 

ställning till hur begreppet ska användas i uppsatsen. En sista och viktig insikt är att då en 

uppsats tar form är det mycket som är intressant och värt att studera. Då vi funnit vårt val av 

ämne mycket spännande fick vi hela tiden påminna varandra om slutmålet för att inte hamna 

på sidospår. 

3.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Hållbart mode är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns många aspekter värda att 

studera. Vi skulle efter denna uppsats vilja uppmuntra att vidare forskning fördes kring 

relationer i modeindustrin då vi anser att det är samspelet i dessa som i slutändan gör skillnad. 

Det skulle exempelvis vara intressant att studera relationen mellan inköpsavdelningen och 

designern närmare då dessa har ett tätt samarbete, även andra inblandade parter i 

distributionskedjan skulle vara av vikt att undersöka. Värt att studera kan även vara hur 

kraven i samhället påverkar modeföretagen i sitt handlande för att nå en hållbar utveckling. 
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Agerar de på egen hand eller är det lagen som sätter press och i sådana fall vad är målen 

företagen ska uppnå? Det skulle även vara av stor vikt att se till konsumentens perspektiv på 

hållbarhet i modebranschen och se hur dessa ställer sig till det faktum att det vuxit fram ett 

större intresse.    
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BILAGA 1 OBSERVATION – NORDISKA MUSEET 

Tema: Fair Fashion, Hållbart mode helg, 4:e april - 2009 

I början av vår arbetsprocess tog vi del av så mycket information vi kunde för att få en insikt i 

ämnet hållbart mode och modebranschen i allmänhet. Tidigt i vår process upptäckte vi till vår 

glädje att Nordiska Museet höll på att anordna en helg angående hållbart mode som skulle 

inträffa lördagen den fjärde och söndagen den femte april. Vi såg detta som ett ypperligt 

tillfälle att inspireras och få en ingång till ämnet och vi bestämde oss ganska snabbt för att åka 

dit. 

Förberedelser  

Vi föreberedde oss inför helgen genom att noga studera informationen på Fair Fashions 

hemsida. Ett schema hade lagts upp och där presenterades dagens händelser i form av 

modevisningar, föredrag, utställningar, samtal och work shops. Det fanns även information 

om företagen och personerna som närvarade och deltog under helgen. Det var allt ifrån egna 

företagare, forskare, designers och designstudenter. Vi besökte företagens hemsidor för att se 

vilka som kunde vara intressanta för oss att tala med och gjorde efterforskningar på de 

personer som skulle hålla föredrag. Sedan bestämde vi oss för att besöka museet på lördagen 

och lade upp ett eget schema över vad vi ville medverka på.  

Lördagen den 4e april - Väl inne på Nordiska Museet 

När vi kom in i den stora, vackra byggnaden möttes vi av en mörk maffig informationsdisk 

där det satt personal som svarade på frågor och tog betalt för entrébiljetten. I utbyte av en 

hundralapp fick man traska förbi disken och in i den väldiga byggnaden. Det första vi gjorde 

var att studera den stora karta som strategiskt var placerad i entrén. Den gav oss en överblick 

över lokalerna och vi kunde då hitta de olika salarna och var de olika arrangemangen skulle 

äga rum. Spända och nyfikna gick vi och satte oss i den gammalmodiga föreläsningssalen på 

nedre våningen. Salen visade sig vara tom på folk så vi bestämde oss för att ta en liten runda 

och se vad det var som hände på mittvåningen. Det var här på mittplan som mässan tog plats. 

Utrymmet var stort och avlångt, det var högt i tak och ett lätt eko föll över det öppna rummet. 

Företagen var utplacerade på vår högra sida och de hade montrar klädda med textiler, gamla 

klädesplagg och prylar. Vad som exponerades berodde lite på vilket företag det var som 
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ställde ut. Det fanns företag som handlade med vintage, andra producerade helekologiska 

kläder, vissa av dem hade en salig blandning av de båda delarna. Gemensamt präglades de 

alla dock av ett hållbarhetstänk, de representerade tillsammans modeindustrin ur den hållbara 

vinkeln och det märktes att det fanns en gemenskap mellan dem. I mittensektionen var det 

bland annat elever från Beckmans Designhögskola som ställde ut sina hållbara smycken de 

fått i uppdrag att skapa. Uppgiften hade varit att skapa ett hållbart smycke med en direkt och 

märkbar funktion. En av killarna hade exempelvis skapat ett armband vari det fanns en påse 

som kunde tas ut då man handlat mat. En annan hade skapat en underlig men härligt alternativ 

hatt av kuporna från en bh. Då vi gick runt stod det en fotograf och porträtterade smyckena 

samtidigt som han ställde frågor till två av studenterna. Vår uppmärksamhet drogs till den 

vänstra sidan av lokalen där det var helt tomt. Tomt på folk och montrar men istället prydde 

en catwalk det kalla stengolvet, blommor var utplacerade kring den upphöjda scen liknande 

gången. Längst in i bakgrunden, i ett inbyggt valv, hade de även en Workshop där ungdomar 

skapade nya plagg av gamla. Det var hög aktivitet inom området och vi valde att från avstånd 

observera hur de sprang runt och slet och slängde i olika högar med textiler och sydde på sina 

symaskiner. 

Föredrag – Mathilda Tham 

Äntligen började föredraget och vi satte oss med papper och penna i hand väldigt spända på 

vad vi skulle få höra. 

The Sustainable Fashion Academy arbete för en mer hållbar modeindustri. 

Mathilda Tham som är gästprofessor på Beckmans Designhögskola var föreläsaren för detta 

föredrag. Hon utgick en del från hennes avhandling Lucky People Forecast – A Systemic 

Futures Perspective on Fashion and Sustainability som skrivits vid Designinstitutionen på 

Goldsmiths College, London University. Hon talade om hur modeindustrin ser ut och hur den 

kan bli mer hållbar. Hon menade att priser på varor tenderar att öka hela tiden i takt med 

inflationen men trots detta går priset på kläder ner eller är kvar oförändrat. Hon talade om ett 

hållbart företagande utifrån tre aspekter; ethics, environment, economy. Tham betonade att 

designerns roll i företag har förändrats markant. Designerns val i början av processen och ett 

plaggs livslängd påverkar samhället en lång tid framöver. Hela 80 % av ett plaggs 

miljöpåverkan avgörs av designern i detta tidiga stadium. Tham talade även om den stora 
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betydelse som mode har fått i vårt samhälle. Hon menar att alla tar modebeslut varje dag. I 

dagsläget står mode för 5 % av miljöeffekterna i Europa.  

För att illustrera alla aspekter som har med mode att göra använde Tham sig av modets 

livscykel. I denna ingår konceptualism, design, produkt, transport, marknadsföring, 

detaljhandeln, användning och avfall. Det finns mycket forskning om produktionsfasen och 

användarfasen men användarfasen tenderar att prioriteras lågt även om det är denna som är 

den mest miljöfarliga.  

Hon tog upp olika åtgärder och strategier för ett hållbarare mode. Dessa var: 

Reduce – minimera resursanvändning 

Reuse – återanvändning 

Recycle – sluta resurscykeln, att få ett nytt plagg av ett annat. 

Transparens – goda relationer och god kommunikation 

Re-frame – nya startpunkter för mode, tänka om, överproduktion ej bra, stoppa snabba 

trender 

 

Det är även viktigt att företag samarbetar för en hållbar utveckling istället för att konkurrera, 

stora som små. För att uppnå ett bra resultat är det viktigt med långsiktiga och goda relationer 

med leverantörer. Det finns olika sätt att jobba med hållbart mode och alla kan bidra till 

utvecklingen. Tham talar om att det är bättre att använda rena material, det vill säga 

exempelvis bara bomull istället för att blanda bomull och trikå. Detta eftersom det blir lättare 

vid återvinning av plaggen. Pris och färger på plaggen behöver inte ha att göra med hur 

hållbara de är. Det skapas flera olika synergieffekter då man sysslar med hållbart, dels 

ekonomiska och dels miljömässiga då företag jobbar med återvinning av sina produkter.  

Föredrag – Sofie Sibia från klädföretaget JADU  

Thams föredrag gav oss en bred inblick i modeindustrin och den hållbara utvecklingen som 

håller på att ske. Efter en halvtimme med massor av information följde ännu ett föredrag. 
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Denna gång var det ett av företagen som ställde ut som gjorde en presentation. Sofie Sibia 

hette personen som höll i föredraget och hon kom från företaget JADU.   

Vision och filosofi om ekologiska plagg 

Namnet JADU betyder magi. Hon talade om att det fanns en brist på hållbara plagg innan 

2004 men att hon kunde se en förbättring nu. Det finns dock fortfarande mycket av slit och 

släng tendenser, mycket nya trender och stora märken som dominerar.  

JADU arbetar efter en holistisk syn och de ser till hela plaggens livscykel. Företaget använder 

sig till största delen av ekologisk bomull. Plaggen är SKAL-märkta och Sofie Sibia betonade 

att det behövdes en stor kunskap i dessa frågor. De använder sig av en naturlig färgning som 

sker för hand. Hon talade om hållbarhet som ett komplext begrepp då det inte finns någon 

bestämd definition eller direkta riktlinjer. Det som finns i dagsläget är en mängd olika 

märkningar. Sibia talar om att företag måste vara mer transparanta. Det måste finnas ett 

hållbart tänk integrerat i hela modeindustrin. 

 

Föredrag - Elever från Beckmans Designhögskola 

Efter lunch hölls ännu ett föredrag och denna gång var det designstudenter som stod i 

centrum. Föredraget bestod mestadels utav ett samtal mellan två designstudenter från 

Beckmans Designhögskola. De hade precis haft ett projekt om hållbar design där de fått i 

uppgift att kombinera kreativitet, hållbarhet och design. Kvinnan som presenterade dem 

ställde under föredragets gång frågor som studenterna skulle svara på. 

 

Arbetsprocessen med ekologiska accessoarer 

Den ena designern berättade att hon trodde att det skulle vara fult att inte tänka ekologiskt i 

framtiden. Detta samtidigt som det är en trend att använda miljövänliga plagg. De talade om 

att designen i Sverige kommer se helt annorlunda ut om tio år. Det sker en utveckling just nu 

och eko-design kan uppfattas som tråkigt och begränsat i dagsläget men det är det inte. 

Studenterna var fullt medvetna om att de hade ett stort ansvar som designer.  



På väg mot en hållbar modeindustri                                                               SMTX06 VT 2009 

54 

 

Inte endast design 

Att tänka hållbart öppnar upp nya dörrar för exempelvis många material som man vanligtvis 

inte tänker på. Det är viktigt att ha kunskap och inte bara tänka design utan även funktion 

vilket även var centralt studenternas projekt. Den ena av dem hade gjort ett armband där en 

tygpåse fick plats så konsumenter skulle slippa köpa nya påsar så fort de handlade.   

Samtal – Från tanke till handling 

Efter studenternas samtal följde ännu ett dialog föredrag. Ett samtal pågick mellan 

gästprofessorn på Beckmans designerhögskola Mathilda Tham, Camilla Norrback som är 

designer och företagare och delägare i Dem Collective Karin Stenmar.  

En smutsig industri 

Alla tre hade liknande värderingar och delade med sig av sina erfarenheter de fått under 

vägens lopp. Karin Stenmar inledde: Hur kan man vilja tjäna pengar på en sådan smutsig 

industri? Hon menade att alla måste ta sitt ansvar och skapa möjligheter för att kombinera 

design och lönsamhet. Jobba efter att ha rätt man på rätt plats och kommunikationen är viktig 

mellan alla led. Hon betonade även att kunderna behövde vägledas.  

Dialog kring industrin och sätt att arbeta 

Camilla menar att man inte måste välja mellan design och ekologi utan att vi måste hitta ett 

sätt att kombinera dessa. Vi är inte inne i en ekologisk trend utan detta är något som vi inte 

kan välja bort. Karin fortsatte med att det är viktigt att se till hela kedjan och hitta bra 

producenter. Hon rekommenderar att gå ihop med andra och skapa bra avtal tillsammans. Att 

det är viktigt för företag att vara transparanta och ge kunden möjlighet att välja själv. Det är 

viktigt att vara medveten om att dyra produkter inte alltid är bra. Camilla förklarade att det är 

svårt att få människor att bli intresserade. Hon menar att modeindustrin är gammalmodig och 

hon vill ändra på folks fördomar och öppna nya dörrar. De flesta företag har CSR och Code of 

Conduct men hon ifrågasatte hur väl det efterföljs i verkligheten. Hon trodde dock att det blev 

svårt vid stora kvantiteter med massproduktion och outsourcing.  
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Prisnivåer 

Prisnivån på plaggen är en viktig fråga då det är viktigt att tänka vad som är rimligt. Vi måste 

betala för det vi får men idag finns det ingen logik i detta. Antingen finns det väldigt billiga 

plagg eller väldigt dyra och det finns inget godtagbart mönster i detta. Det är viktigt för 

företag att se till konkurrensen och hålla nere sina kostnader. Att utnyttja varandra, samarbeta 

och hitta bra leverantörer är eftersträvansvärt för att lyckas med ett hållbart mode.  

 

Dialogen mellan dessa tre väletablerade personer inom hållbart mode sektorn var väldigt 

givande då de alla tre hade liknande visioner kring hållbarhet men gav ändå olika synvinklar 

utifrån deras sysselsättningar. Dagen hade kommit mot sitt slut och Fair Fashion mässas 

avslutades. 

Kontakt med företag 

Efter föredraget som de kallade för samtal gick vi fram till Karin Stenmar som tillsammans 

med Mathilda Tham, Camilla Norrback hade fört en intressant dialog. Karins företag heter 

Dem Collective och vi visste redan lite om dem då vi gjort efterforskningar på internet. Vi 

fann hennes idéer och tankar intressanta och ville därför tala med henne. Hon visade sig vara 

lika pratglad, precis som under föredraget, och redan då fick vi en större insikt i vad hon och 

hennes företag gjorde. Även hon ville gärna träffas för att fortsätta samtalet. 

Vi hade tidigare varit inne på Righteous hemsida och tyckte att det de gjorde var väldigt 

intressant. Vi gick efter föredragen och tittade på de olika utställningarna. Righteous Fashions 

utställningskläder hängde kring deras utställningsbord. Färgerna på plaggen gick i en ljus svag 

ton och formen på kläderna var unik tyckte vi. Vi gick fram till montern och pratade med en 

av utställarna. Efter att ha fört en kort dialog med henne sade hon att hon skulle hämta Paula 

Kermfors som var ansvarig. Hon var väldigt tillmötesgående och berättade gärna om företaget 

och allt möjligt omkring. Vi frågade henne om hon skulle vilja ställa upp på en intervju och 

då fortsätta samtalet, och det ville hon gärna. Tacksamma gick vi därifrån med visitkort i 

hand. 
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Dagen blev en lyckad sådan då vi lämnade Nordiska Museet med två visitkort i handen och 

hade fått ta del av mängdvis med information kring ämnet hållbart mode. Vi kände att dagen 

varit givande och såg fram emot att följa upp med intervjuerna i en lugnare miljö. 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖRETAGSLEDNING 

 

Är det okej att vi nämner dig och företaget vid namn i vår uppsats? 

 

Modeindustrin och företaget: 

Vad är din roll i ledningen? Vad ingår i ditt arbete?  

Hur ser du på modeindustrin idag? 

Hur ser du ert företag som en del av denna industri?  

Vad ser du för utvecklingstendenser för modeindustrin? 

Vad tror du utvecklingen beror på? 

 

Drivkrafter och krav: 

Har ni några värderingar som styr er verksamhet speciellt? (Om ja, vilka? 

Vilka krav förhåller ni er till som företag? (ekonomiska, miljökrav, samhällskrav) 

Hur arbetar ni för att kommunicera detta till alla i verksamheten? (Gör ni det?) 

Vilken/Vilka faktorer är viktigast för att driva er verksamhet framåt i modebranschen? 

Är det någon/några speciella drivkrafter som dominerar? 

Är någon drivkraft är viktigare än någon annan? Om ja: Vad är det som gör att den/dem 

dominerar? 

Hur ser ni på ordet vinstdrivande då det handlar om ett företags mål för positiv utveckling för 

företaget?  

Hur pass vinstdrivande är er organisation? 

Hur tror du att det påverkar er i ert sätt att agera mot en hållbar utveckling?  

Tycker ni att det ska finnas regleringar på hur företag ska agera i miljötänk? 
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Vad tycker du om kraven som finns i samhället (politiska och intresseorganisationer)? 

Är kraven tillräckligt starka i samhället? Behövs det riktlinjer? 

Vad anser du att era styrkor/svagheter är? Gällande att möta kraven. 

Hur ser ni på frågan om att arbeta med att vara transparenta?  

Har ni alltid haft samma värderingar i verksamheten? Har ni bytt strategi för att arbeta med 

dessa? 

Känner ni att ni har ett ansvar gentemot era intressenter att ha en ekologisk produktion? 

 

Hållbarhet och ekologi 

Hur definierar du (ni) hållbart mode? 

Vad tror du krävs för att modeindustrin ska bli en hållbar sådan?  

Hur jobbar ni på ert företag för att bidra till en hållbar utveckling? 

Är ekologiskt mode en trend? - Hur ser du på det faktum att ekotrenden är här? Tror du att det 

är något som kommer att hålla i sig?  

Vad innebär det om all produktion ska vara ekologisk? (problem, svårigheter?) 

Vad för den ekologiska trenden med sig för ekonomiska konsekvenser?  

Hur högt prioriteras ekologin i er verksamhet? 

Tror ni att alla människor skulle kunna handla ekologiskt i framtiden? Varför? Varför inte? 

Finns det någon skillnad tidsmässigt då ni producerar ekologiskt? 

På vilket sätt påverkas kostnaderna då man producerar ekologiskt? 
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Nätverket: Designer och ledningen 

Hur ser ni på er relation med era designers? 

Har det skett en utveckling av era designers roll i verksamheten? 

Vad anser du att designern bidrar med till företaget? 

Hur skulle du vilja säga att er verksamhet värdesätter era designers? 

Hur ser ert och designerns samarbete ut i organisationen?  

Hur stor kunskap har du om designprocessen? 

Hur stort inflytande har du när det kommer till designprocessen?  

Har ni något utbyte av erfarenheter och kunskap ledning och designer emellan? 

Vem tar vilka beslut i processen?  

Vad ligger till grund vid rekrytering av designers? 

Idag utbildas ju designers att ta alltmer ansvar i sitt skapande, hur ställer ni er till detta? 

Vad ställer ni för krav på era designers? (har ni några riktlinjer, krav, måsten?) 

Hur ser ni till att era designers lever upp till dessa krav?  

Skulle du vilja förklara processen från att ett plagg blir påtänkt till att det produceras? 

Är det något du vill tillägga? 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE DESIGNER 

 

Modeindustrin och företaget: 

Vad är din roll i företaget? Berätta om vad som ingår i ditt arbete. 

Hur ser du på modeindustrin idag? 

Hur ser du ert företag som en del av denna industri? (Är ni en av alla eller särskiljer ni er på 

något särskilt sätt?) 

Vad ser du för utvecklingstendenser för modeindustrin? 

 

Drivkrafter och krav: 

Vad för värderingar och krav arbetar ni efter i er verksamhet?  

Är du medveten om företagets mål för framtiden? 

Tycker ni att det ska finnas regleringar på hur företag ska agera i miljötänk? 

Vad tycker du om kraven som finns i samhället (politiska och intresseorganisationer)? 

Är kraven tillräckligt starka i samhället? 

Tror du att det behövs mer strikta riktlinjer som företag måste följa? 

Hur pass välanpassad anser du att er organisation är för att tillmötesgå samhällets krav på 

miljön? 

Vad anser du att era styrkor/svagheter är? Gällande att möta kraven.  

Hur vill ni att man ska se på er som företag? 

 

Hållbarhet och ekologi 

Hur definierar du (ni) hållbart mode? (betydelsen för er?) 
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Vad tror du krävs för att modeindustrin ska bli en hållbar sådan?  

Vad tycker du att ni som företag har för ansvar?  

Är ekologiskt mode en trend? - Hur ser du på det faktum att ekotrenden är här? Tror du att det 

är något som kommer att hålla i sig?  

Hur jobbar ni på ert företag för att bidra till en hållbar utveckling? 

Hur högt prioriteras ekologin i er verksamhet? 

 

Nätverket: Designer och ledningen 

Har du märkt av ifall det skett en utveckling av designers roll i verksamheten? 

Hur ser ni på er relation med de övriga i verksamheten? (dialog) 

Vad anser du att du bidrar med till företaget? 

Hur skulle du vilja säga att er verksamhet värdesätter dig? 

Hur ser ditt och ledningens samarbete ut i organisationen? (hur tätt samarbete, maktdelning, 

inflytande) 

Hur pass stort utrymme har du i din arbetsroll? (bestämmande av material o.s.v.) 

Hur har du fått din kunskap inom området? (tidigare utbildning? Upplärd på plats?) 

Hur stort inflytande har du när det kommer till designprocessen?  

Har ni något utbyte av erfarenheter och kunskap ledning och designer emellan? 

Arbetar ni tillsammans för att skapa produkter som når upp till miljökraven? 

Tror du att det gåt att förvalta designerns roll på ett annat sätt i ert företag för att bättre möta 

kraven i samhället? 

Varför tror du att du fick jobbet som designer här? 

Förklara processen från att ett plagg blir påtänkt till att det produceras? 
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Vem avgör vad? Vem tar vilka beslut? 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


