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Abstract 

Over-consumption of resources is becoming an environmental issue with increasing impact. 

Within the Swedish fashion market efforts to address this issue are becoming more visible. 

One example is the sustainability concept launched by the brand Filippa K in early 2015. This 

concept will first be examined using three consequential categories for sustainability within 

the fashion-system: alternative consumption methods, design and sustainable textiles. 

Secondly it will be analysed through the discourse of the capitalist market. The examined 

material has been gathered from the company’s website where Filippa K describes that their 

“aim is to not […] contribute to over-consumption”.  

 

The discussion will be based on the following questions: Which changes, with a sustainable 

motive, are supported within the fashion-system? How are strategies, focused on reducing 

consumption, able to be implemented in practice and what are their limitations for success? 

Does encouragement to reduce consumption effect Filippa K’s prominent position within the 

market?  

 

The results showed that strategies with sustainable motives, focused on consumption 

reduction, are difficult to implement. Especially within the fashion-system, which is 

dependent on consumption as a co-producer of symbolic value, and within a society where 

social relations are supported by consumption practices. 

 

Keywords: over-consumption, fashion, sustainability, alternative consumption methods, 

design, sustainable textiles, market-discourse.  
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Inledning  

Enligt en rapportering från Naturvårdsverket, publicerad i december 2013, hade den svenska 

textilkonsumtionen ökat med 40 procent under det senaste decenniet.1 Eftersom de negativa 

effekter som textilproduktion har på miljön, från fiber till avfall, blir allt mer 

uppmärksammade blir problemet med överkonsumtion också tydligare. Andrew Watkinson, 

professor i miljövetenskap på University of East Anglia i Norwich England, påpekar att 

överkonsumtion är en av vår tids största miljöhot.2 Professor i fysisk geografi, Nick 

Middleton, menar även han att det västerländska samhällets påverkan på miljön främst drivs 

av konsumtion av naturliga resurser.3  

 

På grund av överkonsumtionens effekter samt det växande berget av textilt avfall har 

naturvårdsverket, på uppdrag av den svenska regeringen, gett förslag på olika mål för hur den 

svenska textilhanteringen kan förbättras. Bland annat ska det innan år 2020 finnas 

lättillgängliga stationer specifikt för textil återvinning. Återvinning ska även underlättas 

genom ett minskat bruk av kemikalier inom produktion av textilier och ett mål har satts på att 

40 procent av slängda textilier ska återvinnas för att kunna återinföras i produktionen.4 Detta 

görs för att minska användandet av nya resurser och råmaterial och istället återvinna textilier 

och fibrer som redan existerar på marknaden.5 Det strävas att alltså att frångå en så kallad 

linjär ekonomi, där resurser ständigt förbrukas, mot en cirkulär ekonomi där resurser återvinns 

och återanvänds.6 I en cirkulär ekonomi är målet att alla produkter som produceras ska passa 

in i ett av två slutna system: antingen är produkten biologiskt nedbrytbar och kan tas om hand 

av det naturliga systemet eller så tas produkten om hand inom industrin och resurserna 

                                                 
1 Naturvårdsverket. (2013). Textil och textilavfall – förslag till nytt etappmål i miljömålssystem. Hämtad från 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-

2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/ (2015.04.25). 
2 Watkinson, A.; professor i miljövetenskap. University of East Anglia. Climate change: science, policy and 

society. Föreläsning, 2014-10-31.  
3 Middleton, N. (2013). The Global Casino: An Introduction to Environmental Issues. (5:e utg.) London: Hodder 

Education. s. 27-28. 
4 Naturvårdsverket, 2013.  
5 I denna uppsats kommer kultursociologen Alan Aldridges definition av begreppet marknad att användas. 

Aldridge ser marknaden som en produkt av kapitalistiska, ekonomiska principer. Det är på marknaden som 

konsumenter och företag möts och interagerar med varandra och där fri konkurrens är sättet genom priser och 

mängd konsumtionsobjekt regleras. Aldridge, A. (2003). Consumption. Cambridge: Polity Press. 
6 Att återvinna textilier innebär att bryta ner dem till fibrer och utnyttja resursen på nytt för att göra nya textilier. 

Med återanvända menas att den textila produkten återanvänds av en annan brukare i befintlig form eller görs om 

till en ny produkt. Fletcher, K. (2008). Sustainable Fashion & Textiles. Design Journeys. London: Earthscan. s. 

99. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/
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återvinns.7 Enligt den rapport som publicerades av Svenska Miljöinstitutet, för att användas 

som underlag till Naturvårdsverkets arbete, framgår det att cirkulära system är ett relativt 

outforskat område inom textil. Inom förpacknings- och elektronikindustrin finns till exempel 

redan ett etablerat producentansvar samt återvinningssystem som saknas för textila produkter. 

Enligt samma rapport konsumerade svenskar under 2010 i genomsnitt 15 kilo textilier var, 

varav cirka 53 procent slängdes och endast 20 procent gick till återvinning.8 Snabbt 

återkommer vi till Watkinsons konstaterande att det första problemet att tackla är 

överkonsumtion då ett cirkulärt system för textil inte finns etablerat ännu. 

 

Inom den svenska modemarknaden går det att se hur företag svarar på den ökade 

medvetenheten om deras verksamhets effekter på miljön. Detta går att se då allt fler projekt 

lanseras där fokus läggs på hållbara strategier. Syftet med hållbara strategier är att möta 

mänskliga behov samt förstärka mänskligt välbefinnande utan att negativt påverka miljön. 9 I 

större svenska butikskedjor går det att finna hållbarhetsinriktade alternativ så som Concious 

Collection från H&M och Gina Tricots The Good Project. Under 2015 lanserade även 

modemärket Filippa K två övergripande koncept för företagets verksamhet med en hållbar 

inriktning. Denna studie kommer att fokusera på Filippa Ks nya koncept som inleddes samma 

år som Naturvårdsverket rapport nämnd ovan kom ut, 2013 men som först i år lanserades.10 

Filippa Ks två ny koncepten är: 

 

 The Curated Wardrobe – Detta koncept drivs av ledorden “simple rather than 

excessive”. De beskriver att en enkel garderob med ett noga valt innehåll baserat på 

personlig stil är att föredra framför en garderob fylld med överflödiga och oanvända 

plagg.11 

                                                 
7 Fletcher, 2008, s. 112. 
8 Palm, D., Harris, S. & Ekvall, T. (2013) Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion. Underlagsrapport till 

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om nya etappmål. Svenska Miljöinstitutet. Hämtad från 

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-

samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/etappmal2013forslag-textil-lca.pdf 

(2015.04.25) s. 2. 
9 Middleton, 2013, s. 50. 
10 Filippa K. (2015). Our Method. Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-method/ 

(2015.04.26). 
11 Filippa K. (2015). Our Belief Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-belief/ 

(2015.05.07). 

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/etappmal2013forslag-textil-lca.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/etappmal2013forslag-textil-lca.pdf
http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-method/
http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-belief/
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 Circular Design – Ett koncept inspirerat av den cirkulära ekonomin där målet är att 

återanvända samt återvinna så mycket som möjligt. Hög materiell kvalitet och god 

design ska öka plaggens möjlighet till långvarigt bruk. 12 

 

Dessa två koncept är övergripande tankemodeller för hela verksamheten och ger möjligheten 

att studera ett företag där hållbarhet ges betydande plats, inte bara genom hållbara alternativ. 

Filippa K sticker även ut bland andra svenska modemärken. Besök på hemsidor från märken 

inom samma prisklass visade att Filippa K var det företag som vigt störst plats åt hållbarhet.13 

Bland dessa var Filippa K det enda märke som tydligt illustrerade vilket förhållande de har till 

hållbarhet relaterat både till design och materialval. Att undersöka just detta modeföretags 

förhållande till hållbarhet blir då relevant. Som den amerikanska sociologen Fred Davis 

påpekar, i sin bok Fashion, Culture and Identity, har det kulturella fenomenet mode förmågan 

att introducera praktiker, attityder och angelägenheter till människors liv som de annars inte 

hade mött.14 Detta kan enligt Davis få viktiga konsekvenser för hur individer ser på sitt 

agerande. Kanske finns det då möjlighet för Filippa Ks nya koncept att öka medvetenheten 

om hållbarhet hos de individer som kommer i kontakt med företaget. På sin hemsida skriver 

de att ”perhaps most importantly, our aim is to not produce more than needed and to not 

contribute to over-consumption”.15 Samtidigt existerar Filippa K i ett beroendeförhållande till 

fortsatt konsumtion då företaget har en målsättning att gå med 10 procent vinst varje år.16 

Detta skapar en intressant spänning mellan minskad konsumtion och en eftersträvan att öka 

företagets ekonomiska vinst. 

 

Syfte och frågeställning  

Genom att använda Filippa Ks nylanserade hållbarhetskoncept som exempel är syftet med 

denna studie att undersöka vilka potentiella möjligheter som existerar för modeföretag att 

konstruera genuina strategier för hållbart mode inom modet och marknaden. Genom 

strategier, som Filippa K lanserat i samband med deras nya hållbarhetskoncept, diskuteras det 

motsägelsefulla förhållande som identifierats ovan. Med fokus på Filippa Ks strategier 

                                                 
12 Filippa K. (2015). Our Front Runners. Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-front-

runners/ (2015.05.07). 
13 De märken, vars hemsida som snabbt granskades, var Hope, Rodebjer, Back, Acne, Tiger, Carin Wester och 

Dagmar. 
14 Davis, F. (1992). Fashion, Culture and Identity. Chicago: The University of Chicago Press. s. 198. 
15 Filippa K, 2015, Our Belief. 
16 Filippa K. (2013). Filippa K Sustainability Report 2013. Hämtad från http://filippa-

k.com/media/wysiwyg/FK_sustainability_report_2013.pdf (2015.05.04). 

http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-front-runners/
http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-front-runners/
http://filippa-k.com/media/wysiwyg/FK_sustainability_report_2013.pdf
http://filippa-k.com/media/wysiwyg/FK_sustainability_report_2013.pdf
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undersöks möjligheter samt systematiska begränsningar för ökad hållbarhet och minskad 

konsumtion inom modet, samt inom kulturella värderingar. De frågor som denna studie 

därmed ämnar svara på är: 

 

 Vilka hållbarhetsmotiverade förändringar tillåts inom det existerande modesystemet?  

 Hur går strategier, fokuserade på att minska konsumtion, att förankra i praktiken och 

vilka begräsningar finns för deras framgång?  

 Påverkar Filippa Ks nya koncept företagets ställning på marknaden genom att 

uppmuntra till en minskad konsumtion?  

 

Teoretiskt ramverk  

Den amerikanska sociologen Herbert Blumer hävdar att mode spelar en viktig social roll i det 

västerländska samhället.17 Enligt Blumer tävlar olika stilar och designuttryck om att bli nästa 

moderiktiga ideal. För att kategoriseras som mode måste stiluttryck genomgå collective 

selection och väljas ut av en större massa vilket endast sker om det reflektera nutidens 

strömningar.18 Enligt Blumer är mode ett verktyg individer använder för att kunna delta i ett 

allt mer rörligt och oförutsägbart samhälle genom att diktera samt underlätta valen mellan en 

mängd olika typer av konsumtionsobjekt. Mode underlättar denna ständiga rörlighet genom 

att lösgöra samhället från dåtidens grepp och förbereda inför den stundande framtiden.19 Den 

amerikanske sociologen Fred Davis utvecklar Blumers teori genom att skapa en struktur för 

hur collective selection sker. Davis beskriver hur sociala relationer och symbolisk 

kommunikation skapar detta kollektiva urval där resultatet blir att en mängd människor 

eftertraktar samma mode.20 Davis sammanlänkar i sin teori individuell identitet och 

utvecklingen av modet då han hävdar att mode drar nytta av och livnär den sociala 

identitetens ambivalens och inneboende strider. Denna rörlighet och konstanta 

identitetsskapande process driver den kontinuerliga förändringen som institutionaliserats av 

modesystemet. Han talar alltså inte om mode som något endast materiellt i formen av kläder 

utan även som sociala strömningar och idéer som kan finna uttryck i de kläder vi 

konsumerar.21 Davis beskriver också den utveckling som ledde till hur modesystemet ser ut 

                                                 
17 Blumer, H. (1969). Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. The Sociological Quarterly, 

vol, 10, nr. 3, ss. 275-291. s. 288-289. 
18 Blumer, 1969, s. 282. 
19 Blumer, 1969, s. 289-290. 
20 Davis, 1992. 
21 Davis, 1992, s. 123. 
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idag. Moderiktiga kläder blev först tillgängliga för en större massa i och med den industriella 

produktionen av kläder som inleddes under tidigt 1900-tal.22 Vid mitten av 1900-talet var 

prêt-à-porter, massproducerat designer mode, normen och mode skulle då anpassas för en 

större konsumerande massa vilket innebar att mode allt mer blev sammanlänkat med principer 

på den kapitalistiska marknaden.23 Faktorer så som teknologisk möjlighet till massproduktion 

samt potentiell ekonomisk vinst var principer som starkt influerade vad som skulle 

produceras.24  

 

Blumer och Davis visar att mode inte bara är en materiell produkt utan även bär på starkt 

symboliskt värde. Den japanska sociologen Yuniya Kawamura har med sin teori modeologi 

även hon tagit fasta på detta då hon behandlar ”mode som en fabricerad kulturell symbol”.25 

Hon gör en klar definition mellan kläder som bruksföremål och begreppet mode som bärare 

av symboliska och kulturella värderingar. Detta värde skapas genom social interaktion inom 

modesystemet vilket, enligt Kawamura, konstruerar en social och kulturell förståelse av 

moderiktiga kläder som estetiskt tilltalande och av högre värde än icke moderiktiga kläder.26 

Kawamura gör även en tydlig beskrivning av den kausalitet som sociala relationer har inom 

modesystemet. Hon ser mode som en kollektiv aktivitet där ingen ensam aktör, så som 

designer, moderedaktör eller PR-konsult, kan skapa det symboliska värde som innehas av 

moderiktiga kläder.27 Kawamura ser på modesystemet med ett strukturfunktionalistiskt 

perspektiv vilket innefattar produktion, distribution och konsumtion samt hur dessa relaterar 

till varandra genom sociala relationer.28 Hon förtydligar den koppling som existerar mellan 

produktion och konsumtion då hon skriver att ”[d]e meningsskapande processerna och 

praktikerna [inte] uppstår […] utan vidare ur en autonom produktionssfär, utan också ur 

konsumtionssfären”.29 Betydelsen av konsumtion för modesystemets produktion av symbolisk 

kommunikation samt meningsskapande praktiker blir alltså avgörande.  

 

Den polske sociologen Zygmunt Bauman belyser även han vikten av konsumtion i dagens 

västerländska samhälle. Han hävdar att vi lever i ett konsumtionssamhälle där normer och 

                                                 
22 Davis, 1992, s. 138-145. 
23 Davis, 1992, s. 139. 
24 Davis, 1992, s. 145. 
25 Kawamura, 2011, s. 41. 
26 Kawamura, 2011, s. 127. 
27 Kawamura, 2011, s. 18. 
28 Kawamura, 2011, s. 71. 
29 Kawamura, 2011, s. 161 
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prioriteter, för kulturell och individuell aktivitet, grundar sig i konsumtionens principer.30 

Detta manifesteras i en bristande vilja att åta sig längre förpliktelser samt genom att inga 

behov eller begär någonsin kan anses uppfyllda.31 I ett samhälle konstruerat runt konsumtion 

skulle fullständigt uppfyllda behov lämna konsumenten i en värld där begäret och jakten efter 

nästa konsumtionsupplevelse fattas. Detta är enligt Bauman konsumentens största rädsla då 

normen som skapats av samhället är att en välanpassad individ har möjligheten samt viljan till 

konstant rörelse, förnyelse och personlig utveckling genom konsumtion.32 Bauman skänker 

även insikter till varför modeföretag ofta handlar på ett icke hållbart sätt. Enligt hans 

beskrivning av samhället har företag distanserats från sina handlingars effekter genom ett 

rationaliserat globalt system. 33 I ett globaliserat samhälle, där många av de produkter som 

används i det västerländska samhället importeras från andra länder, blir människor 

distanserade från sina handlingars konsekvenser. Bauman hävdar att distansen från lokaliteten 

där produktionen äger rum innebär en distans från produktionens potentiellt negativa 

effekter.34 

 

Då dessa effekter idag blir allt tydligare har företag därför börjat anamma strategier för att 

minimera dem. Filippa Ks koncept, inspirerat av den cirkulära ekonomin, präglas av en 

strävan att frikoppla ekonomisk tillväxt från en icke hållbar förbrukning av resurser. Denna 

frikoppling kallas för green growth.35  Den tyska ekonomen Niko Paech beskriver att green 

growth definieras av nya innovationer med en ökad teknologisk effektivitet för att minska 

användandet av resurser. 36 Helst av allt ska slutna system implementeras för att uppnå ständig 

återvinning av resurser. 37 Syftet med green growth, en cirkulär ekonomi, är att kunna fortsätta 

möta efterfrågan på konsumtionsvaror utan att skada miljön.38 

 

                                                 
30 Bauman, Z. (2007) Consuming Life. Cambridge: Polity Press. s. 57. 
31 Bauman, Z. (1998) Globalization. The Human Consequences. New York: Columbia University Press. s. 81. 
32 Bauman, 1998, s. 80-83; Bauman, 2007, s. 58. 
33 Bauman, 1998, s. 8f. 
34 Bauman, 1998, s. 8f. 
35 Begreppet härstammar från en överenskommelse mellan 53 regeringar och aktörer i Asien och 

Stillahavsregionen. I Seoul, mars 2005, togs beslutet att använda green growth som den huvudsakliga strategin 

för tillväxt i området. Division for Sustainable Development. (2015). Green Growth. United Nations Department 

of Economic and Social Affairs. Hämtad från https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1447 

(2015.05.22). 
36 Paech, N. (2012). Liberation from Excess. The Road to a post-growth Economy. München:Oekom. s 66. 
37 Fletcher, 2008, s. 112; Paech, 2012, s. 66. 
38 Paech, 2012, s. 66. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1447
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Forskningsöversikt  

Ofta fokuserar tidigare forskning kring hållbarhet på olika områden som de anser ha störst 

betydelse för en hållbar utveckling. En del anser att produktionskedjan har störst betydelse, 

andra fokuserar på design och det finns forskare som anser att lösningen går att finna hos 

konsumenten. Kate Fletcher, brittisk professor i hållbarhet, design och mode, lägger stor 

betydelse i sin bok Sustainable Fashion & Textiles. Design Journeys på de behov samt begär 

som modekonsumenten söker att uppfylla. En stor del av denna bok undersöker därmed 

kläders förmåga att genom design möta dessa behov för att på så sätt öka deras uppfattade 

livslängd. Detta menar Fletcher dels kan uppnås genom emotionally durable design, vilket är 

kläder som bättre kan tillgodose konsumenten med de känslomässiga behov hen har. 39 I 

senare studier, som artikeln ”Durability, Fashion, Sustainability: The Processes and Practices 

of Use”, redovisar hon i större utsträckning för konsumentens påverkan på hållbarhet genom 

att belysa betydelsen av praktiker och attityder.40  Hon menar att hållbarhet och känslomässig 

tillfredställelse inte nödvändigtvis behöver vara ett mål för konsumtion. Det är istället något 

som blir till då kläder ses, kulturellt samt industriellt, genom praktiker av bruk istället för 

objekt för kontinuerlig konsumtion och tillfällig tillfredsställelse.41 Fletcher menar att kläder, 

genom craft of use, kan få en större betydelse i människors liv då de blir en del av en större 

sfär av brukspraktiker som inte endast kopplas till konsumtion.42 Däremot förnekar hon inte 

den betydelse som modets materialitet har för hållbarhet. Kläder av hög kvalitet, med en 

fysiskt lång hållbarhet, ökar chansen för konsumenten att utnyttja plagget till fullo samt ökar 

möjligheten till ett tillfredsställande bruk.43  

 

En annan forskare som studerat hur överkonsumtion inom mode kan stävjas är den brittiske 

designhistorikern Hazel Clark. Clark framhåller att mode och hållbarhet inte är oförenliga 

med varandra. Däremot, likt Fletcher, understryker hon att det krävs en omdefinition av 

mode-begreppet som vi ser det idag.44 Även Clark lägger vikt vid individens bruk och föreslår 

att ett ökat samarbete mellan designer, producent och konsument är en potentiell lösning för 

att minska överkonsumtion av mode. Samarbetet mellan dessa aktörer sker enligt Clark 

                                                 
39 Fletcher, 2008, s. 121-123. 
40 Fletcher, K. (2012). Durability, Fashion, Sustainability: The Processes and Practices of Use. Fashion Practice, 

vol 4, nr. 4, ss. 221-238.  s. 233. 
41 Fletcher, 2012, s. 235. 
42 Fletcher, 2012, s. 232. 
43 Fletcher, 2012, s. 222. 
44 Clark, H. (2008). SLOW + FASHION – an Oxymoron – or a Promise for the Future…? Fashion Theory, vol 

12, nr. 4, ss. 227-446. s. 444. 
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genom ett fokus på lokala projekt samt stöttandet av lokala kulturer.45 Hon menar att ett 

modesystem som bygger på långsammare principer än vad det gör idag ger möjlighet till att 

producera kläder av högre materiell kvalitet och därmed ökad möjlighet till uppskattning och 

långvarig användning.46 Detta hävdar Clark ska öka konsumentens känslomässiga koppling 

till kläderna vilket då ska minska tendenser till överkonsumtion. 47 

 

Ting-yan Chan, doktor i Retail Management, och Christina Wong professor på Institute of 

Textiles and Clothing på The Hong Kong Polytechnic University utförde en studie om 

konsumenters inställning till hållbart mode. Trots att denna studie utfördes på en begränsad 

grupp, då de flesta deltagarna i studien var universitetsstudenter med en medelålder på cirka 

18 år, så ger resultaten intressanta insikter i hur konsumenten bemöter hållbara initiativ i 

butiker. Chan och Wong fann att de faktorer som mötte konsumenten i butiksmiljön starkast 

påverkade huruvida hen beslutade att konsumera plagg som identifierades som miljömässigt 

hållbara.48 De fann även att det högre pris som ofta sätts på hållbart mode, då dyrare textilier 

eller produktionsprocesser används, är en faktor som påverkar beslutsprocessen på ett negativt 

sätt. Om priset på kläderna är för högt så undermineras moraliska eller etiska motiv till att 

konsumera hållbart mode.49 

 

Material och avgränsningar 

Utöver det teoretiska ramverket och tidigare forskning kommer material att undersökas 

rörande Filippa Ks nya koncept. Materialet finns publicerat på företagets hemsida med ett 

undantag som presenterades, av företagets sustainability manager Elin Larsson, i samband 

med ett seminarium där strategier för cirkulära ekonomier diskuterades. Frågor skickades till 

Filippa K för att få ytterligare information kring hur de ställer sig till framtiden för hållbart 

mode. Något svar har däremot inte mottagits. 

 

I denna studie kommer fokus främst att läggas på den information i form av text och tal som 

finns tillgänglig på Filippa Ks hemsida. Texterna är företagets egna beskrivningar av de nya 

koncepten. Publicerat finns även en kortfilm där Elin Larsson talar om Filippa Ks 

                                                 
45 Clark, 2008, s. 435. 
46 Clark, 2008, s. 429. 
47 Clark, 2008, s. 430. 
48 Chan, T.Y. & Wong C.W.Y. (2012). The Consumption Side of Sustainable Fashion Supply Chain. Journal of 

Fashion Marketing and Management: An International Journal, vol 16, nr. 2, ss. 193-215. s. 193. 
49 Chan & Wong, 2012, s. 205-206. 
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hållbarhetsmotiverade satsning. Det som är av intresse för denna studie är att urskönja 

funktionen av hållbarhetsmotiverade strategier genom Filippa K som exempel. På grund av 

det begränsade tidsspannet samt omfånget på studien kommer därför analysen inte att kunna 

beröra det bildmaterial som företaget publicerat. Jag är medveten om hur det visuella 

materialet kan samspela med text och tal för att kommunicera ett budskap till betraktaren av 

detta material. Hur detta i utsträckning kan påverka konsumenters handlingar är onekligen av 

betydelse men marknadsföringens effekter kan inte ges en rättvis bedömning inom ramen för 

denna studie.  

 

Forskning och teorier kring hållbarhet har egentligen inget krav på att vara direkt applicerbart 

inom det existerande samhällsklimatet. Effekten av detta kan vara att forskning och teorier 

beskrivna ovan inte nödvändigtvis kommer att vara möjliga för ett modeföretag att 

inkorporera fullt ut i deras verksamhet på marknaden. Samtidigt som hållbara alternativ som 

faktiskt implementeras inte nödvändigtvis kommer att fungera i praktiken så som forskningen 

beskriver. Däremot leder även detta till att eventuella resultat som presenteras i denna studie 

begränsas av samma princip. En följd av att fokus främst ligger på text, med ett mindre inslag 

av tal, alltså beskrivningar av strategier och forskning som ställs i relation till varandra. 

Förhoppningen är däremot att kombinationen av teori och Filippa Ks koncept kan förankra 

vad som är möjligt för modeföretag att förändra för att göra sin verksamhet mer hållbar. 

 

Då Filippa Ks projekt Front Runners endast existerar inom den kvinnliga kollektionen 

begränsar detta även en del av diskussionen till en kvinnlig konsument. Den tidigare 

forskning som valts har å andra sidan inte gjort någon aktiv skillnad mellan kvinnliga och 

manliga konsumenter.  

 

Metod 

Diskussionen rörande hållbarhetsmotiverade strategier inom modesystemet kommer genom tre 

kategorier, identifierade inom forskning kring hållbart mode, att ställas i relation till Filippa 

Ks koncept. Detta för att se hur Filippa Ks synsätt på hållbarhet kan relateras till den tidigare 

forskningen. Kategorierna som kommer att behandlas är; alternativa konsumtionsmetoder, 

design och hållbara textilier. Genom att se hur företaget behandlar hållbarhet är det möjligt att 

diskutera om begränsningar finns för deras framgång att minska miljömässig påverkan. Det 
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blir då möjligt att ställa teori och praktik bredvid varandra för att se hur hållbara strategier har 

inkorporerats i det existerande modesystemet.  

 

De tre kategorierna ställs sedan i relation till den marknadsdiskurs som beskrivs av den 

brittiska kultursociologen Alan Aldridge. Aldridge beskriver att marknaden, under 1900-talet, 

har utvecklats och blivit mer än bara en mötesplats mellan köpare och säljare. Marknaden blir 

allt mer en metafor för hur individer i det västerländska samhället värderar omvärlden, sociala 

relationer och sig själva.50 Detta går hand i hand med den definition av diskurs som görs av 

den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault. Focault menar att diskurser 

strukturerar sättet individer tänker och agerar samt producerar den kunskap genom vilken vi 

värderar omvärlden samt oss själva som individer. Diskurs är en grupp påståenden och 

begrepp som produceras genom kulturella och sociala processer och som kan manifesteras 

genom till exempel tal och text men även bilder.51 Med utgångspunkt i Aldridges användning 

av diskursbegreppet för att beskriva marknaden kommer de principer som strukturerar 

modeföretags agerande att undersökas. De begrepp och attityder som Aldridge beskriver, samt 

menar är specifikt länkade till marknadsdiskursen, och som i denna studie kommer att ställas i 

relation till hållbara strategier är:  

 

 Individualism: Individualistiska begär, som manifesteras i en efterfrågan av 

konsumtionsobjekt, beskrivs vara en drivande kraft för ekonomin. 

 Effektivitet: I en marknadsekonomi allokeras resurser utifrån tillgång och efterfrågan 

som i sin tur avgör det relativa priset på objekt som säljs på marknaden. 

 Välstånd: Välstånd ses om en effekt av en välfungerande marknad där överflöd länkas 

till samhällen som lever efter marknadens principer. 

 Dynamism: En konstant strävan efter det nya där sysslolöshet och förnöjelse 

nedvärderas. Istället framhålls företagsamhet, anpassningsförmåga och konstant 

utveckling som idealet. 

 Konsumtion: Tillfredsställelse av konsumenters behov maximeras genom fri 

konkurrens mellan företag på marknaden.52 

 

 

                                                 
50 Aldridge, 2003, s. 55. 
51 Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Pantheon Books. s. 31-34. 
52 Aldridge, 2003, s. 56-57. 
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Disposition 

Diskussionen som följer kommer att inledas med en övergripande beskrivning av Filippa Ks 

hållbara koncept och strategier, följt av tre kapitel: Alternativa konsumtionsmetoder, Design 

och Hållbara textilier. Med denna struktur, baserad på den beskrivna metoden, är det möjligt 

att på ett tydligt sätt föra en diskussion mellan mitt material, det teoretiska ramverket samt 

den tidigare forskningen. Den tematiska strukturen underlättar, som nämnt ovan, jämförelsen 

mellan praktik och teori. Efter följer kapitlet Marknadsdiskurs för att belysa den effekt som 

denna del av metoden har haft genom de tidigare kapitlen. Uppsatsen avslutas därefter med en 

sammanfattning av de slutsatser som gjorts inom dessa kapitel och med rekommendationer 

för vidare forskning.  
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Avhandling 

Det första möte en besökare på Filippa Ks hemsida får med det paradoxala förhållandet 

mellan hållbarhet och ekonomiska principer på marknaden sker tämligen omgående. 

Besökaren kan med två snabba klick finna Filippa Ks syn på hållbarhet samt företagets 

beskrivning av vad deras hållbarhetskoncept innebär. Under rubriken Our Vision går att läsa 

budskapet: ”Fashion where sustainability is the guide to growth”.53 Sustainability och growth, 

hållbarhet och tillväxt, ställs alltså i relation till varandra i Filippa Ks beskrivning av vad det 

är för mode som produceras av företaget. Inom samma del av hemsidan har Filippa K även 

texter som beskriver deras mål för framtiden samt deras metoder för att uppnå dessa mål. För 

Filippa K innebär hållbarhet att företaget ska vara en del av den cirkulära ekonomin. Detta 

betyder att resurser som används inte ska gå till spillo samt att företagets handlande på den 

globala marknaden inte ska överskrida planetens naturliga begränsningar.54 Konceptet med 

planetära begränsningar presenterades år 2009 av en internationell grupp på 28 

vetenskapsmän ledda av Johan Rockström, professor i miljövetenskap på Stockholms 

Universitet.55 Nio olika kategorier identifierades samt begränsningar för hur mycket den 

mänskliga civilisationen kan fortsätta att utvecklas och växa inom varje kategori sattes upp. 

Skulle dessa begränsningar överskridas kan effekterna på miljö och människa bli 

oåterkalleliga samt negativt påverka andra kategorier (se Bilaga 1).56  

 

För att Filippa K ska hålla sin verksamhet inom dessa planetära begränsningar är deras mål 

att skapa enkelt, personligt och varaktigt mode.57 På hemsidan beskriver de tre strategier som 

lanserades i februari 2015. Dessa är metoder genom vilka Filippa K hävdar att de ska nå sin 

målsättning samt är steg på vägen mot en cirkulär ekonomi. 

 

 Front Runners – En minikollektion bestående av tre plagg som beskrivs ha en enkel 

design för att minska deras beroende av samt påverkan från växlande trender inom 

modet. Kollektionen är även 100 procent biologiskt nedbrytbar och plastknappar har 

                                                 
53 Filippa K. (2015). Sustainability. Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1 (2015.05.19). 
54 Filippa K. (2015). Faq. Hämtad från  http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/faq/ (2015.05.19). 
55 Stockholm Resilience Centre. (2015). Planetary Bounaries Research. Hämtad från 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html (2015.05.08). 
56 Stockholm Resilience Centre, 2015.  
57 Filippa K, 2015, Our Belief. 

http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1
http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/faq/
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
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bytts ut mot knappar gjorda av corozo nöten.58 Denna kollektion kommer på grund av 

den minskade säsongsbetoningen även att finnas i butik under 12 månaders tid. 

 Lease – I tre utav nitton av märkets butiker i Sverige finns möjligheten att låna utvalda 

plagg under fyra dagar till 20 procent av försäljningspriset. Lease beskrivs också som 

ett alternativt sätt att klä sig snyggt utan att slösa på jordens begränsade resurser.59 

 Collect – Som ett steg mot en cirkulär ekonomi tar Filippa K emot gamla plagg från 

det egna märket för att återförsäljas antingen i företagets egna second hand butik i 

Stockholm eller genom Stadsmissionen. I utbyte får kunden 15 procent i rabatt vid 

nästa köptillfälle.60 

 

För att ta reda på hur de kunde göra sina plagg mer hållbara tog Filippa K kontakt med 

organisationen Det Naturliga Steget för att utföra en livscykel-analys.61 Varje textil fiber 

förbrukar olika mängder resurser samt förorenande utsläpp. En livscykel-analys innefattar att 

ta reda på hur mycket resurser, så som energi, kemikalier eller vatten, som förbrukas samt 

vilka förorenande utsläpp som sker för varje typ av fiber.62 Analysen utförs från det att fibrer 

produceras tills kläder slängs och blir till avfall. Detta möjliggör för Filippa K att se inom 

vilka delar av deras kläders hela livslängd som förändring kan göras för att de ska bli mer 

miljövänliga. Filippa K har även, med hjälp av ett svenskt konsultföretag inom industriell 

design, People People, gjort en undersökning på vad som gör att kläder används ofta och 

därmed utnyttjas till fullo.63 Undersökningen utförd av People People, Det Naturliga Stegets 

utvärdering av Filippa Ks värdekedja samt med utredningar utförda internt tog Filippa K fram 

koncepten Circular Design och The Curated Waredrobe. De olika strategierna Front Runners, 

Lease och Collect utvecklades med dessa koncept som grund för att införa hållbara strategier 

inom företagets verksamhet. 

 

                                                 
58 Filippa K, 2015, Our Front Runners.  
59 Fem av dessa är så kallade store-in-store butiker, en försäljningsyta inom en annan återförsäljare. Filippa K. 

(2015). Lease. Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/lease/ (2015.05.07). 
60 Denna strategi har även lanserats i Danmark där kläderna tas emot av Röda Korset. Filippa K. (2015). Collect. 

Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/Collect/ (2015.05.07). 
61 Filippa K, 2015, Our Front Runners. Det Naturliga Steget är en internationell organisation som hjälper företag 

att utveckla hållbara praktiker inom sin verksamhet. De erbjuder utbildning, konsulter och metoder till företag 

som vill driva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt. 
62 Fletcher, 2008, s. 7. 
63 Filippa K, 2015, Our Front Runners.  

http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/lease/
http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/collect/
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Alternativa konsumtionsmetoder 

Med hjälp av det teoretiska ramverket går det att se den betydelse som konsumtion har i 

dagens samhälle och för modesystemets praktiker. Både Blumer och Bauman identifierar den 

betydelse som konsumtion har för individens känsla av grupptillhörighet och sociala trygghet. 

Davis och Kawamura poängterar också den symbiotiska relation som existerar mellan mode 

och konsumtion. Då mode är så tätt länkat till konsumenters självuppfattning samt identitet är 

det svårt att föreställa sig ett scenario som motiverar ett totalt upphörande av överkonsumtion. 

Som beskrivet ovan har forskare inom hållbart mode mött detta problem med lösningar så 

som emotionally durable design eller modesystem med fokus på lokal produktion. Projektet 

Lease är en av de strategier som Filippa K implementerat för att möta detta problem vilket 

öppnar möjligheten att hyra plagg från tre av deras butiker. På sin hemsida hävdar Filippa K 

att de tror att människor alltid kommer att känna ett behov av att hålla sig uppdaterad inom 

mode samt uttrycka sin identitet genom kläder. 64 Däremot understryker de att detta borde 

kunna uppnås utan att bidra till överkonsumtion. Under länken Our Belief skriver de att detta 

är ett av företagets viktigaste mål.65 Detta är en tanke som återkommer hos Fletcher som 

beskriver mode som en betydande del av den västerländska kulturen. Hon skriver: “Fashion 

links us to time and space and deals with our emotional needs, manifesting us as social 

beings, as individuals”.66 Hon menar att mode inte kan eller borde försvinna utan endast 

förändras för att minska den negativa påverkan det har på miljömässiga samt sociala faktorer. 

Att istället erbjuda mode i samma form men genom en alternativ konsumtionsmetod, så som 

uthyrning, kan ses som ett effektivt sätt att ge erkännande till modets kulturella betydelse 

samtidigt som konsumtion kan minskas. 

 

Högtidskläder och nyckelplagg 

I Filippa Ks beskrivning av Lease hävdar företaget att “[f]or special occasions such as parties, 

dinners, job interviews, we want to feel and look extra special”.67 Genom detta påstående 

motiverar Filippa K det urval av kläder som finns tillgängliga för uthyrning. Att applicera 

denna strategi på en specifik produktgrupp, främst högtidskläder, kan anses som en 

begränsning av dess potential att minska konsumtion. Däremot kan högtidskläder även 

argumenteras för att vara den produktgrupp som starkast kan bidra till att konsumenter 

                                                 
64 Filippa K, 2015, Faq.  
65 Filippa K, 2015, Our Belief.  
66 Fletcher, 2008, s. 119. 
67 Filippa K, 2015, Lease.  
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utnyttjar tjänsten. Detta på grund av att priset på dessa kläder oftast är högre då de är gjorda i 

finare material och har en rikare utsmyckning samt att de oftast används ytterst sällan. Att 

högtidskläder används sällan innebär att konsumenten har en starkare motivation att hyra 

framför att spendera en stor summa pengar på kläder som endast tar upp plats i garderoben. 

Det blir även lättare för Filippa K att hantera tjänsten då de kläder som hyrs ut inte kommer 

att slitas ut lika snabbt. Om kläder hyrs ut för ett speciellt tillfälle är sannolikheten stor att de 

endast kommer att användas någon timme av varje person som hyr dem och därmed utsättas 

för minimalt slitage. Detta innebär också att tjänstens påverkan, på konsumtion av Filippa Ks 

produkter överlag, troligtvis blir relativt liten. Vardagskläder kan rimligtvis antas uppta en 

majoritet av Filippa Ks omsättning då de är kläder som används och slits i långt större 

utsträckning än högtidskläder. Detta understryks även av företagets mål att skapa ”essential 

garments with clean design and high quality”.68 Denna beskrivning av Filippa Ks 

designestetik, i synnerhet användningen av ordet essential, ger intrycket att de främst skapar 

nyckelplagg som kan användas ofta och genom hög materiell kvalitet även håller under en 

lång tid. Då Filippa K endast erbjuder denna tjänst i tre av märkets butiker begränsas 

strategins minskning av konsumtion ytterligare. Dessa butiker befinner sig även geografiskt 

nära varandra vilket även begränsar strategins närvaro på den svenska marknaden till ett litet 

område.69 Det blir därför möjligt att hävda att denna strategi kommer att ha en liten påverkan 

på konsumtion av Filippa Ks produkter.  

 

Lanseringen av Collect ger möjligheten att utveckla och expandera den second hand-

verksamhet som företaget bedriver. Än så länge finns endast en Filippa K Second Hand men 

företaget hävdar att det finns planer på att öppna fler.70 När detta skulle komma att ske eller 

till vilken utsträckning är däremot inget som nämns. Metoder som erbjuder alternativ till 

konsumtion av nya kläder, så som Lease och Filippa K Second Hand, är ett sätt för företag att 

erbjuda konsumtionsalternativ som gör det möjligt att minska förbrukningen av resurser. 

Fletcher redovisar att strategier som Collect och second hand, att återanvända och återförsälja 

kläder, förbrukar tio till tjugo gånger mindre energi än vad som krävs för att producera nya 

plagg.71 Men dessa strategier lägger främst ansvaret på konsumenten att faktiskt välja att 

nyttja dessa möjligheter och lägger inga faktiska krav på att kläderna i sig är producerade på 

                                                 
68 Filippa K. (2015). Our Vision. Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-vision/ 

(2015.05.19). 
69 Lease erbjuds i två butiker i Stockholm samt i en butik i Uppsala. 
70 Filippa K, 2015, Faq.  
71 Fletcher, 2008, s. 100. 

http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/our-vision/
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ett hållbart sätt. Att Filippa K belönar individer, som lämnar in sina plagg till Collect, med 15 

procent i rabatt på sitt nästa köp motarbetar även denna strategis möjligheter att minska 

resursförbrukning. Det må vara en effektiv metod för att få individer att utnyttja tjänsten men 

effekten är problematisk.  

 

Begränsningar och möjligheter 

Då inre värderingar genom vilka vi värderar och ser oss själva, enligt Bauman och Fletcher, 

har blivit projicerade på yttre materiella objekt blir strategier så som Lease och Collect inte 

tillräckliga för att stävja överkonsumtion.72 Detta på grund av att själva akten att konsumera 

nytt mode och betydelsen det får för individen i grunden är den samma. Aldridge tar upp detta 

problem när han tolkar amerikanska psykologen Abraham Maslows behovstrappa.73 Om 

objekt konsumeras med ett psykologiskt, identitetsskapande syfte skapas endast en ond cirkel 

av konstant konsumtion.74 Istället för att möta konsumentens psykiska och själsliga behov 

skapar förväntningar på objektets förmåga att möta djupgående känslomässiga behov 

desillusionering och besvikelse vilket skapar nya behov.75 Det Fletcher menar är att denna 

onda cirkel kan brytas om mode och kläder, samt bruket av dem, bättre kan tillgodose dessa 

behov. 76 För att öka möjligheten för alternativa konsumtions metoders framgång på 

marknaden blir det viktigt att på nya sätt möta det sociala och känslomässiga behov 

konsumtionen av mode fyller. Det Filippa K erbjuder är alternativ som begränsar effekten 

konsumtionen har men som på inga sätt eliminerar dem.  

 

Lease kan integreras inom den existerande verksamheten då det, som beskrivet ovan, inte 

skapar någon risk för företagets verksamhet på marknaden. Den möjlighet som Filippa K 

erbjuder, att hyra kläder, kan även vara en strategi som passar bra in i en kultur där längre 

förpliktelser skys. Bauman menar att den kulturella betydelse konsumtionen har manifesteras 

i en bristande vilja att åta sig längre förpliktelser samt att inga behov eller begär någonsin kan 

                                                 
72 Bauman, 2007, s. 62; Fletcher, 2008 s. 121. 
73 Maslows behovstrappa är ett teoretiskt verktyg som illustrerar de behov samt den hierarki genom vilken dessa 

behov prioriteras av individer. Längst ner på behovstrappan finns grundläggande, fysiska behov såsom näring 

och skydd. Dessa behov måste först mötas innan behov på högre nivåer rörande psykologiska och 

identitetsskapande behov söks att uppfyllas. Denna hierarki av behov menar Maslow motiverar mänskligt 

handlande. Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. (2:a utg.) New York: Harper & Row. Citerad i 

Aldridge, 2003, s. 8f. 
74 Aldridge, 2003, s. 8. 
75 Aldridge, 2003, s. 33. 
76 Fletcher, 2008, s. 120f. 
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anses uppfyllda.77 Detta menas vara en effekt av att framtiden är osäker och står i ständig 

förändring och att tillfredställelse därför söks här och nu.78 Den enda omedelbara positiva 

effekten, som hållbara strategier medför för konsumenten i detta fall, är i form av uppmuntran 

att fortsätta konsumera med 15 procent rabatt. Avsaknaden av positiva effekter för 

konsumenten, som uppmuntrar ett genuint hållbart beteende, är alltså möjlig att förstå som en 

viktig del av pusslet som ännu inte fallit på plats. 

 

Design 

En av de sociala funktioner Blumer beskriver att modesystemet har är att det skänker en 

trygghet till konsumenten. En trygghet att hen, genom att köpa moderiktiga kläder, 

konsumerat rätt och lyckats välja rätt bland alla möjligheter som finns på marknaden. En 

försäkran av att ha konsumerat kläder som stämmer överens med collective selection. Genom 

att konsumera modekläder får konsumenten en möjlighet till omedelbar tillfredsställelse. 

Tillfredställelse av behovet att delta i de kulturella praktiker som utgör normen i 

konsumtionssamhället, strävan efter konstant rörelse, förnyelse och personlig utveckling 

genom konsumtion.79 En avgörande faktor för hållbart mode blir därmed att dess design måste 

stämma överens med det rådande modet. Detta understödjs av Kawamura som hävdar att 

kläder som kategoriseras som mode kulturellt värderas högre. Hon menar att det som 

egentligen är målet för konsumtionen är det symboliska värdet mode och inte fysiska kläder.80 

Inom modesystemet skulle detta innebära att även hållbart mode måste delta i den ständiga 

förnyelsen av nya estetiska uttryck och begär. Samma resultat fann en studie om försäljning 

av ekologiskt mode i London då en avgörande faktor, för konsumenter av hållbart mode, var 

huruvida plagget uppfattas som estetiskt tilltalande eller inte.81 Det finns även studier som 

menar att de beslut som fattas i designstadiet har ansvar för 70-80 procent av produkters totala 

påverkan på miljön.82 Design får därmed en betydande roll inom hållbara strategier.  

 

Dessa tankar underbygger en stor del av de argument som görs av amerikanska Noël Palomo-

Lovinski, professor i modedesign, och sydkoreanska Kim Hahn, biträdande professor i 

                                                 
77 Bauman, 1998, s. 81. 
78 Aldridge, 2003, s. 30. 
79 Bauman, 1998, s. 80-83. 
80 Kawamura, 2011, s. 18. 
81 Ochoa, L.M.C. (2010). Will ‘Eco-Fashion’ take off? A survey of potential customers of organic cotton clothes 

in London. AD-Minister, nr. 16, ss. 115-132. s. 125. 
82 Brahma, T. & Lofthouse, V. (2007). Design for Sustainability: A Practical Approach. Burlington: Ashgate 

Publishing Co. Citerad i Palomo-Lovinski, N. & Hahn, K. (2014). Fashion Design Industry Impressions of 

Current Sustainable Practices. Fashion Theory, vol 6, nr. 1, ss. 87-106. s. 92. 
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fashion merchandising. De hävdar att hållbarhet inom mode måste instigeras av designers.83 

Delvis på grund av den effekt de menar att design har på mönsterkonstruktion, val av material 

samt val av produktionsmetoder.84 Detta är något som Filippa K anammar i designen av sina 

Front Runners då de menar att en optimerad mönsterkonstruktion minskar avfall. Det avfall 

de hävdar inte går att undvika används även för att producera andra enklare produkter så som 

sjalar.85 Palomo-Lovinski och Hahn menar att designers borde leda vägen då de menar att 

dagens konsumenter av mode inte besitter den kunskap som krävs för att konsumera på ett 

hållbart sätt.86 De menar även att om allt fler designers inför hållbara praktiker i sin 

verksamhet ökar chansen för att detta blir en norm inom industrin och inte bara en nischad del 

av marknaden.87 Att fokusera på konsumentbeteende anser Palomo-Lovinski och Hahn är en 

vägspärr mot hållbarhet då det kräver långt större kulturella förändringar än utbildning av 

designers inom hållbar design och produktion. Detta stämmer till viss del då antalet designers 

i världen är betydligt mindre än antalet konsumenter och därför är lättare att nå och påverka. 

Genom att sprida kunskap om hållbarhet samt driva på förändringar inom produktionen av 

modekläder är det möjligt att skapa en industri som endast består av mode producerat på ett 

hållbart sätt, menar Palomo-Lovinski och Hahn.88  

 

Garderobsfavoriter 

Designens betydelse för modets påverkan på miljön är ett koncept som anammats även av 

Filippa K. I utvecklingen av Front Runners utfördes, som tidigare nämnt, en undersökning av 

People People, i syfte att ta reda på vad som gör att ett plagg används ofta, hur det blir en så 

kallad garderobsfavorit.89 De fann att designen i sig bör vara enkel för att kunna användas 

under en lång tid och mindre påverkas av skiftande trender. Enkel design av hög materiell 

kvalitet sägs också vara en viktig del av att öka plaggets varaktighet då det höjer plaggets 

andra- och kanske även tredjehandsvärde då plaggen kan säljas eller skänkas till andra 

möjliga användare.90 Filippa Ks designestetik, vilken de definierar som stilrent mode av hög 

kvalitet, går alltså hand i hand med det som beskrivs att People People fann med sin 

undersökning. Alltså menar Filippa K att en och samma designestetik används för Front 

                                                 
83 Palomo-Lovinski & Hahn, 2014, s. 87f. 
84 Palomo-Lovinski & Hahn, 2014, a. 92. 
85 Filippa K, 2015, Our Front Runners.  
86 Palomo-Lovinski & Hahn, 2014, s. 91. 
87 Palomo-Lovinski & Hahn, 2014, s. 99. 
88 Palomo-Lovinski & Hahn, 2014, s. 92. 
89 Filippa K, 2015, Our Front Runners. 
90 Filippa K, 2015, Our Front Runners. 
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Runners samt de övriga kollektionerna. Då företaget har en framträdande plats inom den 

svenska modebranschen finns en stor chans för att Front Runners design passar väl in i det 

rådande modet. Detta ökar då chansen att konsumenter väljer att konsumera kläder ur Front 

Runners-kollektionen framför liknande icke hållbara alternativ eftersom chansen är hög att de 

uppfattas som estetiskt tilltalande.  

 

Trots att Filippa Ks mål är att designa så kallade garderobsfavoriter påverkas inte det faktum 

att konsumenter fortfarande har en mängd andra kläder i garderoben som inte används. Med 

hänsyn till Kawamuras påstående att det främst är det symboliska värdet hos mode som 

konsumeras och inte kläderna i sig blir det är svårt att se hur favoritkläder i garderoben 

påverkar tendenser till överkonsumtion av mode.91 Den brittiska socialantropologen Sophie 

Woodward fann, i sin studie av kvinnors garderobs- och shoppingpraktiker, att anledningen 

till varför vissa plagg används mer än andra är just för att de känns säkra och trygga. De är 

relativt konservativa och minskar därmed risken att klä sig på ett sätt som inte passar in i det 

rådande modet.92 Vilket stämmer väl överens med den designstrategi som Filippa K använder 

sig av. De individer som Woodward studerade föll ofta tillbaka på säkra val då den stora 

mängd kläder de ägde ofta gav dem ångest då de hade svårt att bestämma hur de skulle klä 

sig, och därmed framställa sig själva i sociala sammanhang.93 Detta gör det möjligt att anta att 

garderobsfavoriter är enkla och konservativa just på grund av att de ställs i relation till resten 

av garderobens innehåll. Inte för att det är just deras designmässiga kvaliteter i sig som gör att 

de används ofta. Detta skulle i sådana fall betyda att Filippa Ks garderobsfavoriter är 

beroende av en fortsatt konsumtion av annat mode. 

 

Det globala modesystemet 

Utefter Filippa Ks beskrivning av hur de använder design för skapa hållbart mode tycks målet 

vara att skapa mode som minskar tendenser till överkonsumtion men att viss problematik 

uppstår. Länken mellan känslomässiga behov som projiceras på mode och överdriven 

konsumtion, är som beskrivet ovan, en viktig aspekt att förstå för att det ska vara möjligt att 

uppnå hållbarhet inom mode.94 Både Fletcher och Clark tar upp vikten av att skapa en starkare 

känslomässig koppling mellan designer och konsument för att möta denna problematik. 95 De 

                                                 
91 Kawamura, 2011, s. 127. 
92 Woodward, S. (2007). Why Women Wear What They Wear. New York: Berg. s. 120. 
93 Woodward, 2007, s. 45. 
94 Fletcher, 2008, s. 120f. 
95 Clark, 2008, s. 435-440. Fletcher, 2008, s. 122. 
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menar att detta stärker den koppling som konsumenten känner till kläderna hen konsumerar 

genom en större kunskap om dess ursprung samt materialitet. Clark ger även förslaget att 

bryta ner det globala modesystemet i mindre lokala delar för att skapa en starkare koppling, i 

design och materialitet, till lokal kultur skänker ett högre känslomässigt mervärde till 

konsumenten.96 Ett vilkor för denna strategi är att den förutsätter att modesystemet, som det 

ser ut idag, inte längre existerar. Detta beror på att den förändring som föregår är att frångå ett 

globalt modesystem som bygger på ekonomisk tillväxt och där konsumtion är drivande. 

Minskat fokus på ekonomisk tillväxt i ett globalt system är ett genomgående tema inom den 

forskning som studerats.97 I förhållande till den tidigare forskningen blir det därför svårt att 

motivera på vilket sätt som Filippa Ks designstrategi kan ses som en genuint hållbar strategi 

då företaget är aktivt inom det rådande modesystemet.  

 

Diskussionen kring hållbara designstrategier förd i detta kapitel gör det möjligt att hävda att 

den designstrategi Filippa K använder ökar chansen för att konsumenter ska välja deras 

hållbara mode framför andra alternativ. Detta på grund av att designestetiken kan antas passa 

väl in i det existerande modet. Att skapa mode med hög materiell kvalitet borde ses som 

eftersträvansvärt då lång varaktighet öppnar upp möjligheten för konsumenter att utveckla 

mer hållbara brukspraktiker. Fletcher hävdar att hållbarhet främst skapas av konsumenten 

men är något som möjliggörs av kläders material och design.98 Däremot är det inte nog att 

designa garderobsfavoriter för att fylla det känslomässiga behov som konsumenten söker i 

dagens konsumtionssamhälle. Garderobsfavoriter kommer alltid att existera i relation till 

andra kläder i garderoben som sällan används. 

 

Hållbara textilier 

I Filippa Ks beskrivning av Front Runners är det väldigt svårt att urskilja huruvida något är ett 

mål för företagets verksamhet över lag eller om det som beskrivs endast är kriterier för kläder 

som är Front Runners. I den inledande texten som beskriver dessa kriterier står däremot att det 

                                                 
96 Clark, 2008, s. 430. Fletcher, 2008, s. 109. 
97 Clark, 2008, 444; Fletcher, K. (2010). Slow Fashion: An Invitation for Systems Change. Fashion Practice, vol 

2, nr. 2, ss. 259-266. s. 260f; Paech, 2012, s. 131f; Thorpe, A. (2015). Economic Growth and the Shape of 

Sustainable Fashion: Contextualizing Fashion Sustainability in Terms of Consumer-led Economic Growth. I 

Fletcher, K. & Tham, M. (red.) Routledge Handbook of Sustainability and Fashion. (ss. 64-73). New York: 

Routledge. s. 71. Se även Thackara, J. (2015). A Whole New Clothes Politics and the Fashion System. I 

Fletcher, K. & Tham, M. (red.) Routledge Handbook of Sustainability and Fashion. (ss. 43-51). New York: 

Routledge. s. 43f. 
98 Fletcher, 2012, s. 222. 
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som listas endast måste uppfyllas av Front Runners.99 Trots detta blandas ofta beskrivningar 

in som gäller alla Filippa Ks produkter vilket stundvis ger intrycket att detta är framtida mål 

för alla produkter och inte kriterier för Front Runners. Däremot går det att finna på andra delar 

av hemsidan samt i en presentation, som hölls av Filippa Ks sustainability manager Elin 

Larsson på ett seminarium om cirkulär ekonomi, de mål som gäller för hela Filippa Ks 

sortiment. De målen är att år 2030 ska alla kläder vara återvinningsbara samt bestå av textilier 

klassade som hållbara utefter företagets eget kategoriseringsverktyg (se Bilaga 2).100 Endast 

ett fåtal plagg per år kommer att väljas ut för att bli Front Runners. Kategoriseringsverktyget 

utvecklade Filippa K själva år 2012 med utgångspunkt ur redan existerande verktyg 

framtagna av organisationer och företag som Made-By, Nike, Ecometrics och icke-

kommersiella rapporter.101 Filippa Ks egna verktyg kallas Filippa K Fibre Tool där textilier 

placeras i en kategori från ett till fyra.  

 

Class 1 and 2 are considered sustainable fibres while class 3 and 4 are seen 

as non-sustainable and will be phased out by 2030. […] We update our  

Fibre Tool on a regular basis to keep it relevant and up-to-date with the 

latest research.102 

 

2014 uppfyllde 53 procent av Filippa Ks produktion målet att bestå av fibrer från klass ett 

eller två. Dock var samma år kategori fyra den kategorin med näst störst andel och stod för 37 

procent av den totala fiberanvändningen varav 25 procent var bomull (se Bilaga 3).103 Trots 

att bomullsodling har allvarliga negativa effekter på miljö och människa tog alltså bomull upp 

en fjärdedel av Filippa Ks totala fiberanvändning år 2014.104 Varför denna fiber har fortsatt att 

användas i sådan stor utsträckning, trots dess negativa effekter, är starkt länkat till samma typ 

av beteende som driver överkonsumtion. Konsument och företag är frånkopplade från de 

effekter deras handlingar har bortom den påverkan de själva uppfattar här och nu. För företag, 

                                                 
99 Filippa K, 2015, Our Front Runners.  
100 Filippa K. (2014). Filippa K. Our Way to long-term Sustainable Success. [Power Point]. Hämtad från 

https://www.ragnsellsmiljokonsult.se/Global/Miljokonsult/Presentationer/ragnsells%20141104%20v2.pdf 

(2015.05.19). 
101 Filippa K. (2015). Materials. Hämtad från http://www.filippa-k.com/se/sustainability-1/sustainable-materials/ 

(2015.05.19). 
102 Filippa K, 2015, Materials. 
103 Filippa K, 2015, Materials. 
104 Bomull anses vara en av de mest kemikalieintensiva grödorna som idag odlas. Den svarar för hela 24 procent 

av världens totala användning av insektsbekämpandemedel trots att fibern endast svarar för 2.4 procent av odlad 

mark. Bomull odlas även i klimat med hög vattenavdunstning samt med bevattningsmetoder med extremt låg 

effektivitet som även gör grödan till en av de törstigaste. Detta får allvarliga konsekvenser på miljö och mänsklig 

hälsa. Världsnaturfonden. (2003). Thirsty Crops. Our Food and Clothes: Eating up Nature and Wearing out the 

Environment? [PDF] Hämtad från http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwfbookletthirstycrops.pdf 

(2015.05.17). 

https://www.ragnsellsmiljokonsult.se/Global/Miljokonsult/Presentationer/ragnsells%20141104%20v2.pdf
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så som Filippa K, hävdar Bauman att effekter på miljö och ansvar gentemot lokalbefolkning 

rationaliseras bort i förmån för ekonomisk vinst då företagen enkelt kan förflytta sitt 

ekonomiska kapital till andra delar av världen.105 Till hur stor utsträckning detta är giltigt för 

just Filippa K går inte att säga. Dess effekter går däremot inte att undgå då de hävdar att 

design och kvalitet är deras främsta prioritet vilket menas försvåra övergången till mer 

hållbara fibrer.106 Som ett företag inom modesystemet, verksamma på den kapitalistiska 

marknaden, blir det svårt för Filippa K att snabbt byta ut alla fibrer de idag använder mot de 

som klassas som hållbara. Om hållbara fibrer används som inte möter de krav som finns på 

utseende och känsla så riskerar Filippa K att förlora kunder och därmed vinst. Genom att 

gradvis byta ut fibrer mot mer hållbara, i takt med att teknologiska framsteg gör att de kan 

möta företagets standard, kan de säkra sin framstående position inom mode.  

 

Efterfrågans effekter 

Baumans beskrivning av människans bristande förmåga till längre förpliktelser beskrivs även 

av amerikanska Ann Thorpe, doktorand inom hållbar design. Hon hävdar att individer har 

förlorat sin förmåga att maximera sitt välmående över en längre tidsperiod och endast söker 

snabb tillfredställelse, vilket förses genom privat konsumtion av till exempel mode.107 Då 

konsumtion drivs av individualistiska och hedonistiska motiv blir negativa effekter på miljö 

och människa inte en faktor i konsumtionens beslutsprocesser i så stor utsträckning som 

skulle önskas. De positiva effekter som följer av att konsumera hållbart mode blir inte tydliga 

för konsumenten själv. Wong och Chans studie är ett tydligt exempel på detta då pris, 

utseende och tillgänglighet starkaste drev individer att konsumera hållbart mode, inte etiska 

och moraliska motiv.108 Detta betyder att konsumentens fortsatta efterfrågan och konsumtion 

av mode påverkar modeföretags produktion. Så länge det finns en efterfrågan kommer 

marknaden att möta den. Då det idag inte produceras tillräckligt många hållbara alternativ för 

att möta den totala efterfrågan på textilier blir det därför omöjligt att omgående skifta till 

endast hållbara textilier. Resurser efterfrågas i större utsträckning än de kan produceras.109 En 

                                                 
105 Bauman, 1998, s. 8f. 
106 Filippa K, 2015, Materials. 
107 Thorpe, 2015, s. 67. 
108 Chan & Wong, 2012, s. 195. Däremot kan denna studies resultat ha påverkats av det faktum att majoriteten av 

respondenter var cirka 18 år gamla och därmed inte har samma ekonomiska förutsättningar som de som väljer att 

konsumera Filippa Ks produkter. 
109 Enligt en rapport från 2007 av Environmental Justice Foundation var efterfrågan på ekologisk bomull långt 

högre än vad som producerades då endast 0.15 procent av den totala bomullsodlingen var ekologisk. EJF. 

(2007). The Deadly Chemicals in Cotton. Environmental Justice Foundation in Collaboration with Pesticide 

Action Network UK. London. 
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förhoppning är att Filippa K åtminstone har möjligheten att påverka fler företag inom den 

svenska modebranschen att använda mer hållbara fibrer. Men oavsett om Filippa K lyckas 

fasa ut alla icke hållbara fibrer ur sin produktion kommer ändå en stor mängd resurser att 

förbrukas inom produktionen. Visserligen går vissa fibrer att kompostera samt finns 

möjligheten att fibrer i framtiden kan brytas ned och återvinnas till nya textilier. Men då 

ekonomiskt välstånd ökar, ökar även resursförbrukning och privat konsumtion.110 Ett problem 

som inte adresseras av denna strategi. 

 

Textil återvinning 

Inom produktionen av nya textilier blir den cirkulära ekonomin som mest betydelsefull. 

Införandet av Collect, att lämna in gamla Filippa K plagg till butiken för second hand-

försäljning, är ett steg företaget tar mot en cirkulär ekonomi.111 Filippa Ks sustainability 

manager beskriver även att en förhoppning med strategin är att i framtiden kunna återvinna 

textilier för att använda dem igen för att göra nya kläder.112 Varför denna möjlighet inte redan 

existerar sägs vara på grund av det arbete som återstår för att införa en väl fungerande 

infrastruktur för upphämtning samt återvinning av textila fibrer i Sverige. Filippa K skriver att 

de samarbetar med olika organisationer och företag så som Naturvårdsverket, 

Kemikalieinspektionen, Nordic Waste Group, Swerea och Re:newcell för att utveckla bättre 

metoder och infrastruktur för att återvinna textil.113 Nya innovationers beroende av 

utvecklingen av nya system är en återkommande problematik för cirkulära ekonomier och 

green growth. Filippa Ks satsning på att bli ett hållbart modeföretag definieras av ökad 

teknologisk effektivitet samt en ansats att frigöra deras ekonomiska tillväxt från 

överkonsumtion av naturliga resurser. Paech understryker att innovationer skapade för att 

minska åtgången av resurser ofta resulterar i en oundviklig åtgång av resurser inom andra 

sektorer.114 Detta fall är inget undantag då en förändring av hur textilier tas om hand kräver 

uppbyggnad av ny infrastruktur. Även anläggningar måste byggas eller anpassas för att ta 

emot och återvinna dem. Utan denna ökade användning av resurser skulle bevarandet av 

andra inte vara möjlig vilket skapar komplicerade överväganden av risker och möjligheter. 

Även utveckling av nya teknologier att använda inom existerande system för framtagning av 

                                                 
110 Middleton, 2013, s. 27f. 
111 Filippa K, 2015, Collect.  
112 Filippa K. (2015) Filippa K Sustainabillity. [Filmklipp]. Hämtat från https://vimeo.com/119948723 

(2015.05.24).  
113 Filippa K, 2015, Our Method. 
114 Paech, 2012, s. 69. 
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textilier kräver många olika typer av resurser för att genomföras. Att använda hållbara 

textilier samt återvinna de som redan existerar på marknaden är ett steg i rätt riktning för 

modeföretag som Filippa K. Men som diskuterat i detta kapitel är det ett område av 

modesystemet som möter många svåra problem i fråga om tillgång och teknologiska 

möjligheter. 

 

Marknadsdiskurs  

De begrepp som Aldridge identifierar inom marknadsdiskursen som ställs i relation till 

diskussionen ovan är: individualism, effektivitet, välstånd, dynamism och konsumtion. 

Genom marknadsdiskursen finner Aldridge att synen på välstånd filtreras genom marknadens 

principer. Han menar att välstånd idag ses som en effekt av en väl fungerande marknad. 

Konsumenters efterfrågan möts av företag som konkurrerar på marknaden. Konkurrensen på 

den fria marknaden anses maximera konsumenters tillfredställelse då företagen kämpar för att 

vinna dem som kunder.115  Genom diskussionen som förs i denna uppsats framgår att 

hållbarhet ofta filtreras genom samma typ av marknadsdiskurs. Det framkommer ofta att det 

ekonomiska system som marknaden, och därmed även modesystemet, bygger på begränsar 

hållbara initiativ. Istället för att ses som ett bevarande och återställande av miljömässig och 

mänsklig hälsa handlar hållbarhet ofta om hur nytta kan maximeras utan att skada möjligheten 

att fortsätta dra nytta av dessa resurser i framtiden. Använt inom marknadsdiskursen blir 

begreppet hållbarhet problematiskt i sig självt då företag definierar själva vad hållbarhet 

betyder för dem. Detsamma gör Filippa K då de tar fram egna verktyg att bedöma om fibrer är 

hållbara eller inte, de har en egen definition på vad som är hållbara produktionsprocesser och 

vad som anses acceptabla arbetsförhållanden inom deras värdekedja.116 Det må vara så att 

Filippa K har gjort en väl genomtänkt och genuin bedömning av huruvida deras verksamhet 

kan anses hållbar eller inte. Men det förändrar inte det faktum att de blir begränsade av 

marknadens principer. 

 

Marknadsdiskursens effekter 

Som beskrivet ovan tycks det svårt att finna bättre alternativ för modeföretag som Filippa K 

att göra sin existerande verksamhet mer hållbar. Detta gör det svårt att frikoppla modeföretags 

beroende av principer på marknaden. Filippa Ks budskap, ”[f]ashion where sustainability is 

                                                 
115 Aldridge, 2003, s. 57. 
116 Filippa K, 2014. 
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the guide to growth”, får stora effekter på hur företaget kan agera. Tillväxt innebär att 

företaget konstant måste öka sina intäkter och därmed öka antal sålda produkter. För att vara 

ett framgångsrikt företag på en kapitalistiskt driven marknad är detta vad som krävs och 

förväntas.117 Visserligen öppnar strategier, så som Lease och Collect, upp möjligheten för 

ökad tillväxt utan att nyproducerat mode faktiskt säljs. Men det som diskussionen ovan visar 

är att effekten av dessa strategier på överkonsumtion och förbrukning av resurser är marginell. 

Att kräva större förändringar inom företagets verksamhet skulle innebära en stor risk för 

företagets fortsatta överlevnad på marknaden.  

 

Som ett modeföretag förutsätts det att Filippa Ks kläder konsumeras. Som Kawamura 

beskriver krävs meningsskapande processer från både produktion och konsumtion för att 

skapa mode.118 Om Filippa Ks strategier i praktiken faktiskt minskade konsumtionen av deras 

produkter skulle det få effekter på företagets ställning på marknaden. Likaså om Filippa Ks 

designstrategi följde nya designprinciper som fokuserade på att möta känslomässiga behov 

hos konsumenten riskerar de att förlora kunder som inte längre identifierar sig med företagets 

nya estetik. Om endast textilier som klassas som hållbara används skulle företaget även 

riskera att inte kunna möta marknadens efterfrågan då tillgången på hållbara fibrer idag är 

begränsad i relation till konventionella. Utan kläder att sälja skulle företaget förlora vinst samt 

vara oförmögna att delta i de meningsskapande processer som skapas av konsumtionen av 

deras kläder. Då marknadens principer bygger på att resurser utnyttjas utefter efterfrågan och 

tillgång kommer icke hållbara textilier att fortsätta att användas om de kan hjälpa företag att 

möta den efterfrågan som finns på marknaden. Denna problematik förklaras av Aldridge som 

en följd av effektivitetens betydelse inom marknadsdiskursen. Allokering av resurser styrs av 

efterfrågan och tillgång, inte hållbarhetsmotiv, vilket manifesteras i det pris som produkten i 

slutändan får.119 Då hållbara fibrer inte kan möta efterfrågan stiger därför priset på dessa 

fibrer vilket gör att det inte är affärsmässigt försvarbart för Filippa K att använda dem i sina 

kläder. Om priset på deras produkter är för högt minskas konsumtionen av dem. Chan och 

Wongs studie visar att om priset på hållbart mode överstiger det pris konsumenten är van att 

betala för kläder med mer än tio procent är detta tillräckligt för att motivera konsumenten till 

att inte köpa ett mer hållbart alternativ.120 

                                                 
117 Fletcher, 2010, s. 260. 
118 Kawamura, 2011, s. 161. 
119 Aldridge, 2003, s. 53. 
120 Chan & Wong, 2012, s. 206. 
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Säljare och köpare 

Fokus på tillväxt innebär att resultatet blir en ökad konsumtion oavsett om det är dess avsikt 

eller inte vilket oundvikligen driver på förbrukningen av resurser. Paech menar att green 

growth-innovationer och ökad effektivitet inte leder till hållbarhet.121 Han menar att hållbara 

produkter ofta leder till icke hållbara praktiker då produktens lägre inverkan på miljön ofta 

agerar som en ursäkt för konsumenten att tillåta ett icke hållbart bruk av den. Samma 

problematik identifieras av Thorpe som säger att hållbart mode med låg inverkan på miljön 

ofta ger konsumenter en ursäkt till att konsumera mer kläder.122 Det Aldridges 

marknadsdiskurs belyser är att marknadens principer inte bara är gällande för företag som 

agerar på den utan för alla individer i samhället. Han menar att alla som lever i ett 

västerländskt kapitalistiskt samhälle existerar på marknaden sociala relationer förstås genom 

marknadens principer och attityder.123 Individer intar konstant roller som säljare och köpare 

där de överväger och bedömer vad som kan tänkas gynna hens egna individualistiska motiv. 

Som i ett konstant förhandlade för bästa möjliga handelstransaktion. Det är inte bara företag 

som Filippa K som bär ansvar och som agerar på marknaden utan konsumenter är en lika stor 

del i att skapa de förhållanden som där råder. Vilket stämmer överens med modesystemets 

meningsskapande processer. På samma sätt som modeföretag har ett ansvar att sträva efter ett 

hållbart agerande har även konsumenten ansvar att kultivera hållbara praktiker i sin 

konsumtion av mode. 

 

Hållbarhetens ekonomiska värde 

Bristen på färskvatten identifieras idag som en av de största riskerna för modeföretag. Detta 

redovisar Sweden Textile Water Initiativ (STWI) som Filippa K, samt flera andra svenska 

modeföretag, samarbetar med för att minska vattenförbrukningen inom deras produktion. Det 

STWI gör är att de utnyttjar det kapitalistiska systemets principer för att främja en hållbar 

användning av vatten som resurs. Vattenanvändningen inom produktionen av kläder kopplas 

av STWI till en ekonomisk kostnad för att visa företag hur de kan tjäna på att använda mer 

vattensnåla produktionsmetoder.  Genom att visa hur vatten är en kostnadsbärare för andra 

processer så som energianvändning och reningsverk ökar företags motivation att bli mer 

hållbara.124  

                                                 
121 Paech, 2012, s. 91. 
122 Thorpe, 2015, s. 65. 
123 Aldridge, 2003, s. 55. 
124 Abdelrahman, Rami. (2015). The Future of Clothes. Sweden Textile Water Initiative. [Filmklipp]. Hämtad 

från http://stwi.se/2015/02/20/2015-mode-hybrid-talk/ (2015.05.04). 

http://stwi.se/2015/02/20/2015-mode-hybrid-talk/
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Initiativ som STWIs, och i diskussionen kring Filippa Ks hållbarhetsmotiverade strategier, 

illustrerar att hållbart mode inte bara är nödvändigt ur ett miljömässigt eller socialt perspektiv 

utan även affärsmässigt. Affärsmässigt är det en smart strategi för Filippa K att börja hitta 

produktionsmetoder som kräver mindre energi och mindre vatten. Vattenbristen blir en allt 

allvarligare fråga, speciellt för länder som producerar törstiga textila fibrer så som bomull.125 

Då bomull 2014 utgjorde 25 procent av Filippa Ks fiberanvändning vore det ett rationellt 

agerande av företaget att finna andra alternativ. Då vattenbristen blir mer påtaglig är det 

rimligt att anta att reglering av vattenanvändning kommer bli hårdare vilket kan resultera i en 

ökad produktionskostnad för Filippa K. Att vara snabba med att förutse och anpassa sig efter 

dessa utmaningar gör i ett större perspektiv att Filippa K kan bli mer konkurrenskraftiga på 

marknaden och sätta en standard för andra att följa. 

 

Ständig utveckling och innovation uppmuntras och belönas på marknaden då företagsamhet 

och anpassningsförmåga, vilket Aldridge kallar dynamism, är kvaliteter som värderas inom 

diskursen.126 Green growth anammar den dynamiska utveckling samt effektiviteten som 

hyllas inom marknaden. Det är därför strategier, menade för en cirkulär ekonomi, som ännu 

inte går att implementera accepteras som en del av framsteg och utvecklingens natur, menar 

Paech.127 Exempel på detta är attityder som premierar nya teknologiska lösningar för att ta 

fram textila fibrer, eller återvinning av dem, som ännu inte existerar i verkligheten framför 

starkare fokus på att minska överkonsumtion. Samma typ av dynamism identifieras av 

Bauman som en drivande faktor för konsumtionen. Anpassningsförmåga, vilja att utvecklas 

som individ och göra sig till en attraktiv deltagare inom samhället är drivande faktorer för 

konsumtion.128 På samma sätt som företag belönas på marknaden genom dynamisk utveckling 

måste individen vara dynamisk för att belönas socialt. 

  

                                                 
125 Världsnaturfonden, 2003, s. 9 
126 Aldridge, 2003, s. 57. 
127 Paech, 2012, s. 73. 
128 Bauman, 1998, s. 80-83; Bauman, 2007, s. 52-57.  
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Avslutande diskussion 

Filippa K strävar alltså efter att uppnå tillväxt genom green growth. Detta ska de åstadkomma 

med hjälp av en cirkulär ekonomi där resursers nytta maximeras genom ökad effektivitet. 

Ökad effektivitet ska minska användningen av resurser samt genom framtida återvinning av 

textilier önskar företaget att minska resursförbrukningen ännu mer. Genom att sträva mot att 

endast använda fibrer som Filippa K klassar som hållbara eftersträvas en minskning av 

verksamhetens påverkan på miljön. Hållbarhetsmotiv sägs även gå igen i deras designestetik 

som beskrivs vara enkel, stilren och av hög kvalitet för att öka produkternas stilistiska 

livslängd och möjliggöra ett långvarigt bruk.  

 

Ett återkommande tema inom de strategier Filippa K nyttjar är att minska företagets, samt 

deras kunders, förbrukning av resurser. Diskussionen ovan har dock pekat på olika svårigheter 

för att uppnå den effekt som Filippa K beskriver att de eftersträvar. På grund av det fokus som 

läggs på ekonomisk tillväxt uppstår konflikter mellan de attityder som existerar på marknaden 

och hållbarhetsmotiverade strategier. Då marknaden styrs av efterfrågan och tillgång tycks 

endast hållbarhetsmotiverade förändringar tillåtas som inte rubbar ekonomiska principers 

effektivitet. Endast förändringar som inte påverkar Filippa Ks vinstmarginaler och som inte 

påverkar konsumenters valmöjligheter och individualistiska motiv tycks möjliga för företaget 

att implementera. Då konsumtionen är betydande både inom kulturella praktiker samt för 

produktionen av modets symboliska värde begränsar detta möjligheten att i praktiken förankra 

strategier för att minska konsumtion av mode. Detta menar jag i grunden gör dessa strategier 

otillräckliga för att möta nutidens miljömässiga utmaningar, även om de lanseras med ett 

genuint syfte och engagemang.  

 

I diskussionen ovan framgår att Filippa Ks strategier har en marginell påverkan på 

konsumtionen av företagets kläder eller symboliska värde som modeföretag. De nya 

koncepten tycks därmed inte få några negativa effekter på företagets ställning på marknaden. 

Filippa Ks konkurrenskraft på marknaden förstärks även om företaget förbereder för en 

framtid där produktionsmöjligheter troligtvis kommer att förändras. 

 

Mot en hållbar modeindustri 

Att implementera hållbarhetsmotiverade strategier inriktade på att minska överkonsumtion är 

bevisligen en svår och komplicerad uppgift. Det är speciellt problematiskt inom 
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modesystemet, på grund av konsumtionens meningsskapande funktioner, samt inom ett 

samhälle där sociala relationer underbyggs av konsumtion.129 De större sociala förändringar 

som krävs för att minska individers behov av konsumtion samt modeföretags behov av 

ekonomisk vinst kan inte realiseras över en natt. Författaren och hållbarhetsentreprenören 

John Thackara påpekar att stunden när förändring sker inte går att uppfatta eller förutsäga. 

Han skriver:  

 

Transformation can unfold quietly as a variety of changes, interventions and 

disruptions accumulate across time. At a certain moment – a moment that is 

impossible to predict – a tipping point, or phase shift, is reached, and the 

system as a whole changes. Sustainability, in other words, is not something 

best campaigned for as a political demand. Rather, it´s a condition that 

emerges as the effects of incremental change, at many different scales, 

accumulate.130 

 

Den förmåga Davis menar att mode har att sprida tankar och idéer till människor som annars 

kanske inte hade kommit i kontakt med dem blir här betydelsefull att återkomma till.131 Att 

Filippa K inför strategier i sin verksamhet som visar en större medvetenhet om miljörelaterade 

problem borde behandlas som ett steg i rätt riktning. Trots dess oförmåga att till fullo möta 

miljömässiga problem. Detta på grund av att en större synlighet ger möjlighet att öka 

medvetenheten hos en större del av den konsumerande massan. Att Blumer och Fletcher 

understryker att mode per definition alltid är relevant för sin tid stödjer förhoppningen om att 

Filippa Ks satsning reflekterar en ökad medvetenhet om miljömässiga problem.132 

Tillsammans med många andra initiativ finns möjlighet till en större rörelse med ett kraftigt 

genomslag.  

 

Citatet ovan från Thackara lägger störst vikt vid kulturella och sociala rörelsers betydelse för 

förändring. I Sverige syns däremot den effekt som politiska beslut kan få på hållbara initiativ. 

Filippa Ks satsning kan mycket väl ses som ett resultat av Naturvårdsverkets mål att minska 

textilt avfall samt öka återvinningen av textilier. Det faktum att dessa mål sattes av 

Naturvårdsverket i följd av ett uppdrag från regeringen tyder på att den politiskt styrande 

kraften i det svenska samhället har en möjlighet att sätta i rörelse en positiv utveckling som 

ger tydliga resultat inom modebranschen. Att göra hållbara initiativ till ett stående inslag i 

                                                 
129 Bauman, 2007, s. 57; Fletcher, 2008, s. 120; Kawamura, 2011, s. 161. 
130 Thackara, 2015, s. 45. 
131 Davis, 1992, s. 198. 
132 Blumer, 1969, s. 290; Fletcher, 2012, s. 223. 
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konsumenters möten med mode ute i butiker eller på webbutiker anser jag kan få positiva 

effekter. Som Blumer påpekar fyller mode den sociala funktion som förbereder individer på 

framtidens förändringar.133 Kanske skapar hållbart mode förutsättningar för att göra individer 

redo att möta de förändringar som kommer att bli nödvändiga för en hållbar framtid med ökad 

förståelse för dess betydelse. Den betydelse politiska beslut kan få på hållbarhet borde därför 

inte förbises. Det måste dock finnas en vilja hos den politiskt styrande makten att sätta mål för 

en hållbar framtid, samt se till att dessa uppfylls. Då ekonomiska principer är de mått genom 

vilka samhällets framgång mäts så kommer däremot modeföretagens fortsatta tillväxt att 

starkt motivera politiker att tillåta förfaranden på marknaden som premierar ekonomiska mål 

framför miljömässig hållbarhet. 

 

En stor utmaning för en hållbar framtid är att försöka hitta andra typer av meningsskapande 

praktiker för att förse individer med den sociala förankring och trygghet som konsumtionen 

fyller. För modesystemet skulle detta innebära att inte bara frikoppla tillväxt från förbrukning 

av resurser. Det skulle resultera i en absolut nödvändighet att helt göra sig fri från principer av 

ekonomisk tillväxt på grund av det beroende av konsumtion som det innefattar. Som sagt är 

detta en långsam process som kräver många små ansatser till förändring som till slut kan 

läggas samman till en helhet. Hur denna frikoppling än kommer att ske, så erbjuder processen 

otvivelaktigt på många svårigheter och utmaningar. Detta då hållbart mode, som diskuterats i 

analysen, inte kan uppstå ensamt genom teknologiska innovationer och effektivare 

produktion. Parallellt måste det ske en kulturell förändring i synen på mode och konsumtion 

som metoder att uppnå individuell tillfredställelse och social trygghet.  

 

Då utrymme inte fanns inom denna studie för att undersöka marknadsföringens påverkan på 

en hållbar utveckling inom mode finns där möjlighet att utveckla resonemang och 

diskussioner. En annan möjlighet som kan visa sig värdefull att utforska vidare rörande 

hållbara utmaningar för mode är hur koncept, så som planetära begränsningar, kan anpassas 

specifikt för modebranschen. Likaså verktyg och tabeller för bedömning av textiliers 

påverkan på miljön kan tänkas guida en positiv utveckling. Däremot krävs här att det sätts 

riktlinjer som gäller för hela branschen. Framtagning av dessa riktlinjer samt hur de på bästa 

sätt implementeras på marknaden kan ges större utrymme inom framtida forskningen.  

                                                 
133 Blumer, 1969, s. 290. 
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