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1.0 Sammanfattning 
 

1.1 Abstract 

The purpose for this study is to investigate a survey of Nordic fashion brands related to sustainable 
fashion and how the packaging design correlates with the products of the brand.  
Methods in this investigation are written interviews and visual research. 
Findings are that many fast fashion companies only have a few products in sustainable fashion. It was 
difficult to find brands with a total sustainable approach. The packaging of the products are often not 
fully sustainable. Recycling is often used but the material is normally plastic, sometimes in combination 
with paper. Certifications are often used to pay attention to sustainability. 
 

Keywords: Sustainable fashion, packaging, materials, environment, organic, ethical fashion 
consumption, graphic design. 
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3.0 INLEDNING 
Hållbart mode är intressant att forska om då medierna uppmärksammar hållbart mode och klädföretag 
ställer om sina verksamheter för att kunna minska sin totala miljöpåverkan samt förbättra de sociala 
förhållandena i sina fabriker.  
Ett exempel är när Svenska Dagbladet Näringsliv skriver om ämnet i sin artikel, Svenska modeaktörer går 
samman i "Swedish Textile Initiative for Climate Action" - skapar förutsättningar för att minska textiliers 
klimatpåverkan, från december 2018. Artikeln handlar främst om hur svenska modekedjor stöttar FNs 
"Fashion Industry Charter on Climate Action" och lovar därmed att minska sin klimatpåverkan med 
trettio procent till år 2030, något som lanserades i COP24 under december 2018. För att öka 
möjligheterna att agera i den viktiga klimatfrågan bjuder man nu in övriga svenska textilföretag att 
ansluta sig. Målet är att Sveriges mode- och textilindustri ska leda vägen och vara klimatpositiv före år 
2050, detta genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma 
verktyg för arbetet. Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) kommer skapa 
handlingsplaner och implementera lösningar för att minska medlemmarnas klimatpåverkan. 
Initiativtagarna STICA genom Michael Schragger, som är grundare och VD på Sustainable Fashion 
Academy (SFA) uttalade sig och sa att SFA anser att det enda godtagbara sättet för mode- och 
textilindustrin att ta itu med sitt bidrag till den globala uppvärmningen är att göra åtaganden att minska 
sina utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5 C -målet. De tillägger också att Sverige har både kunskap och 
kompetens inom området för att ta ledningen i frågan (svd.se, 2018).  
 
Ett annat exempel är den spanska modekedjan Zara som har påbörjat sin omställningsprocess och går 
mot en mer hållbar modeindustri och därmed har valt att anpassa sig efter problemet. Zara har en 
hållbar kollektion som de valt att kalla Join Life, med sloganen Join life. Care for fiber, Care for water, 
Care for planet. De skriver på sin webbsida att man kan ta med de kläder som man inte längre använder 
och lämna in dem i behållarna i butiken. Vidare lyfter de att som en del av deras sociala och miljömässiga 
engagemang hjälper de dig att förlänga livet på dina plagg på ett enkelt sätt. På sin webbsida skriver de 
också om hur de sparar energi och vatten i sina ekoeffektiva butiker. De ställer in belysning, värme och 
luftkonditioneringen efter butikens behov vid varje givet tillfälle. På det viset har de kontroll över 
energiförbrukningen och minskar CO2-utsläppen. Dessutom återvinner de material som används i deras 
butiker, bland annat sina kartonger och av den återvunna kartongen framställer de nya lådor som 
används för att skicka ut paket för onlinebeställningar. De samarbetar med den amerikanska 
organisationen U.S Green Building Council för att uppnå maximal nivå av ekoeffektivitet i butikerna 
(Zara.com, 2019).  
 
En definition av hållbarhet är hämtad ur Brundtlandrapporten som publicerades av FN 1987. Hållbar 
utveckling är att tillgodose nutidens behov utan att kompromissa med framtida generationers möjlighet 
att tillgodose sina egna behov (Klimchuk & Krasovec, 2006, s. 107).  
 
Även konsumenter tar ett tydligare ställningstagande kring miljö- och hållbarhetsfrågor genom att 
medvetenheten har ökat, detta särskilt bland de yngre generationerna. Hållbart mode är därmed ett 
mycket viktigt produktsegment i vår samtid idag, då allt fler får upp ögonen för vår höga konsumtion av 
kläder och ser problemet med klimathotet (greenstrategy.se, 2016). 
 
Inomvetenskapligt  är det relevant att utifrån ett designforskningsperspektiv forska inom hållbart mode 
då det är ett aktuellt ämne som kommer behöva utvecklas genom design. Nya produkter inom 
produktsegmentet kan komma att behöva tas fram om efterfrågan ökar,  samt att man kan komma att 
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behöva utveckla och ta fram nya hållbara material till dessa, och hur dessa förpackas och kommuniceras 
visuellt.  
Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det relevant att fokusera på kopplingen mellan hållbart mode 
och förpackningsdesign då varumärken genom grafisk design på förpackningar kan positionera sig på 
olika sätt för att nå sina målgrupper (Klimchuk & Krasovec, 2015, s. 52). 
 
Forskning inom området handlar bland annat om värderingar när det gäller miljöansvar och etisk 
konsumtion, strategier inom profilering samt alternativa hållbara material. I en studie är etik i fokus och 
handlar om hur konsumenters etiska värderingar motiverar att köpa en produkt framför en annan.  
”Harrison et al., som refereras i Manchiraju & Sadachar (2014, s. 357), menade att ...“Ethical consumer” as one 
who may “have political, religious, spiritual, environmental, social or other motives for choosing one product 
over another” 
 
I en forskningsartikel skriver författarna om konsumenters beteende gentemot rättvisemärkta och 
miljövänliga produkter och de företag som saluför dem.  
“Szmigin et al., som refereras i Manchiraju & Sadachar (2014, s. 357) “Positive choice behaviors such as the 
purchase of fairly traded or environmentally friendly products, and can involve avoidance and boycott of certain 
goods or companies” 
 
Positivt beteende kring inköp av rättvisemärkta produkter eller miljövänliga produkter kan innebära att 
man bojkottar företag eller varor. Carrigan el al., (2004) som också refereras säger att etisk konsumtion 
omfattar ett stort antal frågor som gäller både djurskydd, miljö, rättvis handel, mänskliga rättigheter, 
rättvisa löner och ett självintresse i hälsoproblem. Hållbar konsumtion är starkt förknippad med 
miljöhänsyn. Men miljöaspekten är endast en del av etisk konsumtion. Den etiska konsumenten 
definieras enligt Harrison et al (2005) som någon som kan ha politiska, religiösa, andliga, miljömässiga, 
sociala eller andra motiv för att välja en produkt före en annan. Cooper-Martin & Hoolbrook (1993) som 
också refereras säger att etisk konsumtion förknippas som sagt vanligtvis med miljöhänsyn som då inte 
omfattar hela spektrat av konsumtionsbeteenden inom etisk konsumtion (Manchiraju & Sadachar, 2014, 
s. 357).  
 
I en studie testades medmänsklighet i kombination med värderingar som osjälviskhet, egoism och 
njutning gällande miljöansvar tillsammans med en tydlig social och njutningskomponent som 
konsumtion av hållbart mode (Geiger & Keller, 2018,  s. 1119).  
 
Det är avgörande att förstå underliggande principer inom hållbart mode för att kunna undvika negativa 
associationer såsom greenwashing. De modeföretag som vanligtvis säljer hållbart mode är oftast inom 
slow fashion segmentet. Många teoretiker fokuserar på att skapa förståelse för hållbart mode som 
praktiseras och saluförs av just slow fashion företag. Dessa preliminära resultat kan forskning i 
framtiden utvidga och testa deras tillämplighet i större skala (Henninger, Alevizou & Oates, 2016, s. 
401). Rättvisa arbetsförhållanden, en hållbar affärsmodell samt ekologiska och miljövänliga material, 
certifieringar och spårbarhet är förknippat med etiskt mode (ibid, s. 400). Trots tidigare forskning så 
saknas kunskap om hållbart mode och förpackningsdesign och där kan denna uppsats bidra med 
kunskaper och fyller därmed ett forskningsglapp.  
 
 

3.1 Syfte 

Syftet är att ur ett designperspektiv undersöka hur ett urval modevarumärken i Norden förhåller sig till 
hållbart mode, samt hur det korrelerar med förpackningsdesignen av varumärkenas produkter. 
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3.2 Frågeställningar 

1. Hur uppger urvalet varumärken att de arbetar med hållbart mode? 
2. Hur förpackas och fraktas vanligtvis dessa produkter? 

 
 

3.3 Avgränsning 
I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till att undersöka ett urval nordiska modevarumärkens 
profilering av hållbart mode under 2018 - 2019. Detta eftersom dessa varumärken geografiskt befinner 
sig på ungefär samma plats samt att de alla har en tydlig profilering inom hållbart mode. 
 

3.4 Begreppsbeskrivning 

3.4.1 COP24  
COP24 är en konferens som genomfördes den 2-16 december 2018 i Polen, i staden Katowice. 
Denna var den 24: e konferensen mellan parterna i FN: s ramkonvention om klimatförändringar.  
FN: s klimatkonventions högsta organ är partskonferensen (COP). De håller sina sessioner en gång om 
året. COP fattar nödvändiga beslut för att säkerställa ett effektivt genomförande av konventionens 
bestämmelser och regelbundet granskar genomförandet av dessa bestämmelser (cop24.gov.pl, 2019).  
 

3.4.2 USP 
USP står för Unique selling point. Det är en faktor som skiljer en produkt från sina konkurrenter. Det kan 
till exempel vara med lägsta pris, högsta kvalitet eller en helt ny typ av produkt. En USP kan betraktas 
som något som du har som konkurrenten inte har (whatis.techtarget.com, 2019). 
 
 

4.0 EMPIRISK BAKGRUND 
Här presenteras relevant information som kan vara bra att ha vetskap om för att kunna ta till sig  och 
förstå  forskningsproblemet som uppsatsen behandlar.  
 
 

4.1 Varumärken 
Här följer en kort beskrivning av de nordiska varumärken som undersöks och intervjuas  i denna 
uppsats.  
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4.1.1 Kari Traa 
Klädkedjan Kari Traa startades av den norska elitidrottaren Kari Traa i den lilla staden Voss mellan 
fjordarna och bergen. Kari är inte bara en trefaldig olympisk mästarinna i skidåkning utan också 
grundaren av Europas snabbast växande sportmärke. 

Karis hobby var att sticka mössor och sy sina egna skidkläder. Hon skapade många mönster som blev 
populära bland hennes vänner och bland skidåkare från hela världen. Hon startade därefter sitt 
varumärke Kari Traa år 2002 (karitraa.com, 2019). Från den lilla kollektionen av mössor till ett komplett 
varumärke för aktiva tjejer. Hennes design består av en stark färgpalett, en tydlig design och hög 
kvalitet, från underkläder till ytterkläder.  

Barndomsminnen, den norska naturen och svåra väderförhållanden och den starka känslan av 
skandinavisk tradition är ännu idag inspirationskällan för Kari Traas design. Hennes sportkläder är 
designade för att passa kvinnokroppen, men uppfyller de behov som finns för en aktiv, sportig och 
äventyrlig livsstil. År 2006 lanserade Kari Traa sitt varumärke internationellt och det är nu etablerat i 
tolv europeiska länder. En ny milstolpe för varumärket var när det lanserades på den amerikanska 
marknaden år 2015. Enligt Kari Traa så känner kvinnor sig själva bäst och därmed började ett nytt sätt 
att kommunicera sportkläder, därav Kari Traas slogan; For girls by girls. Många av varumärkets kläder är 
gjorda av  ull, som är ett ekologiskt material. Om det behövs andra typer av material ser de till att de är 
gjorda helt fria från dåliga kemikalier (Karitraa.com, 2019).  

 

På Kari Traas webbsida skriver de om sina förpackningar. Där lyfter de hållbarhetsfrågan och skriver att 
de önskar att det fanns ett bättre alternativ, men förpackningar är aldrig riktigt ekologiska ännu. Kari 
Traas förpackningar är gjorda av plast. Detta förklarar de med att det går åt mer växthusgaser för att 
skapa kartong och papper än det gör för att skapa plast. De nämner att en tredjedel av plastmassan 
kommer från återvunnen plast och de kommer att öka denna siffra framöver. Målet är att år 2020 ha en 
ny ekologisk förpackning (karitraa.com, 2019).  
 

 

4.1.2 Bread & Boxers 
Bread and Boxers är ett svenskt varumärke. Den första kollektionen av underkläder var från början 
endast tillgänglig på hotellrum. Kunderna började efterfråga produkterna och ville veta var de kunde 
köpa dem på närmare håll. Idag har Bread and Boxers utökat sitt utbud från både underkläder som 
trosor och kalsonger,  till t-shirts, linnen och strumpor. Dessa finns nu att köpa både på hotellrum och i 
utvalda butiker runt om i Europa, USA och Asien (breadandboxers.se, 2019). Grundidén bakom Bread 
and Boxers är enklare och bättre vardagsplagg, där vardagens rutiner tas på allvar. Plaggen ska hålla för 
många tvättar och alltid hålla sig ajour med modet (ibid).  

Bread and Boxers vill vara ett hållbart alternativ på marknaden. Designen baseras på enkelhet, komfort 
och funktionalitet. Fokus ligger på tidlösa basplagg och företaget undviker trender och föredrar färger 
som vitt, svart, grått och blått. Alla plagg är utvecklade i Sverige och tillverkade av de bästa 
bomullstygerna för optimal komfort och bra passform. Produkterna är avskalade för att  hålla en låg 
profil och undvika stora logotyper. Förpackningarna är inspirerade av livsmedelshandelns enkla 
papperspåsar. Transporter sker främst via sjöfart. De genomför regelbundna besök i sina fabriker för att 
säkerställa rättvisa arbetsvillkor och bra arbetsmiljöförhållanden. Företaget minimerar mängden 
material till förpackningarna samt undviker skrymmande förpackningar för att minimera 
fraktvolymerna. Alla t-shirts, linnen och underkläder är gjorda av ekologisk bomull certifierad av GOTS. 
När det gäller färgning av kläder kallfärgas produkterna för att minska vatten- och energiförbrukningen. 
Företaget  följer råden från REACH, som står för European Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals. Genom att undvika säsongsbaserade plagg så undviks överproduktion 
(breadandboxers.se, 2019).   
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4.1.3 Organic Basics 
Organic Basics startade 2015 i Köpenhamn i Danmark. Konceptet går ut på att sälja hållbara och bättre 
basplagg. De vill städa upp i modeindustrin och  göra den renare och bättre. För Organic Basics är 
hållbarhet centrum, vilket innebär bättre tyger, underkläder, t-shirts och strumpor som håller länge. Det 
innebär också ett ständigt förbättrande av standarden. De ser som sitt uppdrag att bana väg för hållbar 
modeindustri. Företagets förpackningar är gjorda av poly-mailare som är producerad utav hundra 
procent återvunnen plast. Det är också hundra procent återvinningsbart och det har en klisterremsa så 
att det går att returnera produkterna utan att använda andra sämre material. De säger sig leta efter nya 
bättre alternativ för att förpackningarna ska vara lika hållbara som deras produkter (organicbasics.com, 
2019).  

Hållbart mode är inte bara en trend, det handlar om hur vi ska bygga vår framtid. Att köpa bättre 
producerat innebär att investera i kvalitet som varar. De använder sig av GOTS certifierad bomull och 
använder sig av enkel skandinavisk design. Organic Basics fokuserar på hållbara resultat rakt igenom 
hela logistikkedjan. I allt från sina förpackningar till hantering av avloppsvatten och fram till att hålla 
transporterna hållbara. Men även de små sakerna kan göra skillnad så som LED-lamporna som används i 
deras lokala europeiska fabriker (organicbasics.com, 2019).  

 

 

4.1.4 Björn Borg 
Björn Borg, den svenska tennisspelaren som förändrade den konservativa tennis courten till en 
färgsprakande plats. Hans första Wimbledon match 1973 lockade stor uppmärksamhet till honom och 
han vann fem titlar i följd mellan åren 1976 och 1980. Varumärket Björn Borg grundades år 1984 med 
Rohdi Heintz som chefsdesigner. De började med sportkläder, med deras vågade attityd föddes djärva 
idéer; efter ett antal år tog företaget sig in på underklädesmarknaden (bjornborg.com, 2018).  

B. Tomorrow är Björn Borgs egna miljömärkning. Denna påvisar företagets arbete med att minska sitt 
koldioxidavtryck och säkerställa goda arbetsförhållanden för arbetarna som tillverkar deras produkter. 
Deras hållbarhetsarbete är integrerat i verksamhetens kärna och  en central del i deras 
produktutvecklingsstrategi. Varumärkets ambition är att under en produkts hela livscykel minimera sin 
miljöpåverkan och sluta kretsloppet. 

Målet är att inkludera hållbarhetskriterier under hela produktresan till konsumenten och att sträva 
efter att alltid kunna bli bättre och främja etik och hållbarhet med konsumenter och andra intressenter. 

Björn Borgs produkter är främst gjorda av bomullstyg. Målet att att år 2019 ska 70 % av deras produkter 
vara producerade av hållbara material och konventionell bomull kommer successivt att fasas ut 
(corporate.bjornborg.com, 2019).  

 

 

4.2 Branschorganisationer  
För att öka förståelsen för de resultat som kommer i studien kan det vara bra att känna till de 
organisationer som företag i branschen kan ansluta sig till och få stöd av i sitt hållbarhetsarbete. 
Observera att dessa inte är några certifieringar eller märkningar, de är branschorganisationer för 
företag. Följande avsnitt beskriver några av dessa. 
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4.2.1 REACH 
REACH står för European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, och är 
ett regelverk uppsatt av EU (Europeiska Unionen). Detta är ingen certifiering i vanlig bemärkelse utan 
en slags förordning med råd som företag kan välja att följa för att vara med och bygga upp en mer hållbar 
modeindustri. 
 

4.2.2 SEDEX 

Sedex är en global organisation som är till för att förenkla för sina medlemsföretag att göra affärer som 
är bra för alla. Det är en av världens största samarbetsplattformar som används av mer än 50 000 
medlemmar i över 150 länder. Tusentals företag använder Sedex för att hantera arbetstagares 
rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Tjänster  som Sedex erbjuder gör det möjligt för 
medlemmarna att sätta samman många olika typer av data, standarder och certifieringar. Detta  för att 
kunna fatta välgrundade affärsbeslut och att driva kontinuerlig förbättring över sina värdekedjor. Sedex 
samarbetar med många av världens mest kända varumärken och tusentals fabriker, tillverkare och 
branschexperter (sedexglobal.com, 2019). 
 

4.2.3 BSCI 

BSCI, The Business Social Compliance Initiative  är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för 
företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag samarbetar för 
att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och förbättringar. Alla 
leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden. BSCI är inte en märkning eller certifiering i sig, 
utan en arbetsstandard emellan företag. Om  ett företag jobbar med BSCI standard innebär det en 
garanti för etiska arbetsförhållanden för arbetarna. Fokus är på arbetsförhållanden, men 
uppförandekoden “the BSCI Code of Conduct” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier 
också  (medvetenkonsumtion.se, 2016).  

 

4.2.4 Bluesign 
Bluesign technologies ag är en global partner för en hållbar textilindustri som grundades i Schweiz år 
2000. Företaget har unik kompetens inom viktiga segment av textilproduktionen som kemi, textilteknik, 
miljöteknik och förvaltning av logistikkedjor. De utvecklar det oberoende bluesign®-systemet samt 
säkerställer även implementering och underhåll (bluesign.com, 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 
Att förpacka hållbart mode! 

5.0 TEORI 
Här presenteras de teorier och tidigare forskning som ligger till grund för undersökningen. 
 
 

5.1 Symbolisk interaktionism 
Utifrån symbolisk interaktionism så ska de aktuella varumärkenas profilering studeras. 

Symbolisk interaktionism är en teori som innebär att marknadsföring och design är baserad på 
symboliska interaktioner som uppstår mellan kund och företag (Svensson & Östberg, 2016, s. 10).  

Genom den ökade utvecklingen av etiska varumärken, så ökar även förståelsen för etiska 
konsumentvärden. Därigenom hjälper det till att skapa effektiv profilering genom reklam- och 
marknadsföringskampanjer som riktar sig till rätt konsumenter. Genom att lägga tonvikt på lämpliga 
personliga värderingar som spelar en viktig roll i etisk konsumtion kan det vara av betydelse för både 
icke-kommersiella samt kommersiella organisationer att utveckla en ideal marknadsstrategi 
(Manchiraju & Sadachar, 2014, s.  359). Det så kallade Service-dominant logic-perspektivet ska ses som 
en ny dominerande logik för all typ av marknadsföring där interaktioner och socialt samspel är de 
centrala aspekterna. I grunden handlar all marknadsföring om att erbjuda lösningar för sina kunder, 
lösningar som skapar en större förståelse utifrån ett perspektiv där kunderna och företagen tillsammans 
skapar värde (Svensson & Östberg, 2016, s. 10). Detta kan kopplas till att satsa på hållbart mode och en 
win win situation mellan företag och konsumenter, då konsumenternas efterfrågan på hållbart mode 
ökar så vinner modeföretagen på att både öka sin försäljning samt ta ansvar för miljö och rättvisa 
arbetsvillkor samtidigt som konsumenterna möts väl genom att företaget tillhandahåller denna 
produktkategori. Därigenom ges möjligheten för konsumenter att på individnivå själva kunna ta 
ställning för och visa sitt engagemang för miljö och rättvisa.  

Marknadsföringsprofessorn Bagozzi inspirerades av idéer från antropologi och sociologi. Han föreslog 
att marknadsföringsinteraktioner skulle ses som utbytessystem. De tidigare idéer som var dominerade 
fokuserade allt för mycket på enkla utbyten och tog ingen hänsyn till marknadsföringssituationernas 
sociala komplexitet och att marknadsföringsaktioner till stor del var symboliska (Svensson & Östberg, 
2016, s.10). Relationsmarknadsföring som är närbesläktad med tjänstemarknadsföring, slog igenom på 
nittiotalet. De relationer som en producent har med omvärlden lyftes då fram som det viktigaste 
föremålet för planering, bevakning och styrning. Relationer kan beskrivas som interaktioner som över 
tid har utvecklats till mer stabila ömsesidiga bindningar mellan aktörer. Relationsmarknadsföraren bör 
arbeta med trettio olika relationer, som går att dela in i tre olika nivåer; marknadsrelationer, 
megarelationer och nanorelationer. Den första innebär relationer till kunder, leverantörer, 
återförsäljare samt  konkurrenter. Den andra innebär relationer till politiker och andra beslutsfattare 
och opinionsbildare. Den sista handlar om  relationer inom den egna organisationen med ägare, 
investerare och reklambyråer (ibid, s. 11). Detta är alltså nyckeln till framgång i konsumtionssamhället 
enligt Gummesson. Han menar också att konsumenter förväntar sig att bli behandlade som unika 
individer. Nätverksmarknadsföring är ännu en inriktning inom marknadsföring som har tagit fasta på 
vikten av att studera, bevaka och hantera företagets samspel med omgivande företag och institutioner 
(ibid). Detta kan kopplas till företagens vilja att ansluta sig till olika organisationer, såsom till exempel 
BSCI, SEDEX och Bluesign som nämns i denna undersökning. 

Hur interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör fungerar i tjänstemötet, då konsumenten möter 
tjänsteleverantören, blir då avgörande för den kvalitet som kunden upplever (Svensson & Östberg, 
2016, s 11). Detta kan kopplas till när kunden får hem sin beställning i produktförpackningen, då det kan 
ske en koppling mellan förpackningens material och produkt. Är man en miljömedveten konsument  kan 
man ifrågasätta val av förpackning i förhållande till den produkt vars textila material är miljövänligt 
producerat.  
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Ett perspektivskifte kan hjälpa oss att se saker i världen som vi inte tidigare kunnat se (Svensson & 
Östberg, 2016, s. 17). Betydelsen av symbolanvändning i social interaktion betonas också inom 
symbolisk interaktionism. Människan är en varelse som tolkar och skapar mening. Både ord, gester, och 
kroppsspråk är en form av symboler (ibid, s. 18). En relationell syn på världen skapas via symbolisk 
interaktionism. Detta innebär att ting blir meningsfulla i relation till andra ting och människor (Svensson 
& Östberg, 2013, s. 28). Detta är något som kan användas inom förpackningsdesign och de visuella 
designelementen.  
 
 
Hållbart mode består av flera olika kategorier enligt Green Strategy, som är ett konsultföretag, som har i 
uppgift att hjälpa företag inom mode-, kläd- och textilbranschen att utveckla och kommunicera sitt 
hållbarhetsarbete samt sina cirkulära ambitioner mer framgångsrikt.  Vissa aktörer förespråkar vikten 
av att tillverka på ett mer miljövänligt och etiskt försvarbart sätt medan andra förespråkar second hand 
och vintage eller betonar vikten av att låna och byta kläder istället för att köpa nya. Alla dessa hållbara 
alternativ är viktiga för att klädindustrin ska  utvecklas i en mer hållbar riktning.  
De sju olika former av hållbart mode som Green Strategy listat är; 1. Beställd och skräddarsydd 2. Grönt 
& rent, 3. Hög kvalitet & tidlös design, 4. Rättvist & etiskt 5. Laga, redesign & uppgradera 6. Hyra, låna 
och byta 7. Secondhand &  vintage (greenstrategy.se, 2016).  Se modell nedan. 
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5.2 Design for transitions 
Design for transitions som betyder övergångsdesign är en teori som behandlar förändringar från 
gammalt tänkande till nytt tänkande. 

Irwin beskriver design for transitions som ett fungerande förslag till en ny era av designpraxis, studier 
och forskning. Forskningen förespråkar design-ledda samhällsförändringar mot en mer hållbar framtid. 
Utgångspunkten i ett långsiktigt tänkande är livsstilsorienterad och platsbaserad och erkänner alltid 
naturen som ett större sammanhang för alla designlösningar (Escobar, 2016, s. 137).  

 

Genom att under ett tak samla övergångsberättelser från norra och södra halvklotet, som normalt hålls 
åtskilda, och kombinera dessa med visioner av övergångsdesign hoppas denna text kunna presentera ett 
övergångstänkande vid designstudier (Escobar, 2016, s. 138).  

 
FN har fattat beslut på Climate Action in Fashion Initiative, där undertecknarna har kommit överens om 
att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 30% till år 2030.  Här i Sverige har vår regering satt 
ett mål att vara klimatneutral år 2050 (sustainablefashionacademy.org, 2018). 
 
 

5.3 Förpackningsdesign och distribution 

Genom historien har förpackningsdesign speglat olika värden och behov i olika tidsepoker (Klimchuk & 
Krasovec, 2015, s. 35).  Under 90-talet profilerade konsumentproduktföretag varor tillsammans och 
insåg att de behövde förpackningsingenjörer i sitt produktteam och även förpackningsdesigners till sin 
marknadsföringsavdelning. Kravet på bekvämlighet och viljan att få ut mer för pengarna fick styra 
materialutveckling och marknadsföring, Utrymmeseffektivitet, återanvändningsbarhet och 
miljömedvetenhet började också bli allt viktigare, vilket speglade konsumenternas ändrade värden (ibid, 
s. 32).  

Förpackningsdesign är en mycket väsentlig och viktig del inom ett företags varumärkesstrategi. Därmed 
har värdet av förpackningsdesign ökat (Klimchuk & Krasovec, 2015, s. 35). Med den växande förståelsen 
av konsumtionens påverkan på jordklotet har förpackningsdesigners och marknadsförare kommit att 
uppmärksamma hållbarhet och gemensamt ansvarstagande för miljön som kritiska 
materialkomponenter för förpackningsdesign under tvåtusentalet (ibid, s. 36). Dessa tankar är högst 
passande vad gäller att nå ut med budskap och produkt. Att sälja hållbart mode är ett ställningstagande 
och något som behöver kommuniceras till de potentiella konsumenterna. Dessa varumärken har ett 
ansvar att tala om vad som är ett bra val för bland annat miljö och rättvisa arbetsvillkor, både vad gäller 
produktens textila material, samt tillverkningsprocessen och fabrikernas villkor för de anställda. Men 
något som ofta, men inte alltid, glöms bort är produktförpackningen och dess material. För att 
varumärket ska kännas hundra procent trovärdigt för konsumenten bör varumärkets förpackningar 
också vara hållbart konstruerade och producerade, vad gäller material och tillverkning. Förpackningens 
grafiska design bör tydligt visa på certifieringar och annat som kan bevisa produktens hållbarhetsgrad så 
att konsumenten kan göra ett aktivt val vad gäller hållbar konsumtion. 

 
När vi interagerar och samhandlar använder vi oss av symboler, en symbols mening definieras av 
människors interaktion och samhandlande. Språket är ett symbolsystem och används i kommunikation 
mellan människor. En symbol har ingen inre objektiv mening, betydelsen av symbolen är ett resultat av 

12 

https://docs.google.com/document/d/1pFebQUvMzEKII8QNuA7dXjk4AUFEZNp8rfQ09dtOtWY/edit?userstoinvite=evhi1201@student.miun.se&ts=5a367ae3#heading=h.uf08ph2h4bvs
https://docs.google.com/document/d/1pFebQUvMzEKII8QNuA7dXjk4AUFEZNp8rfQ09dtOtWY/edit?userstoinvite=evhi1201@student.miun.se&ts=5a367ae3#heading=h.iv4fyhbzgtt9


 
Att förpacka hållbart mode! 

människors överenskommelser i vissa konkreta sammanhang (Svensson & Östberg, 2013, s. 25-27). 
Symbolisk interaktionism ger en syn på  världen som är relationell vilket innebär att ting enbart blir 
meningsfulla i relation till andra ting och människor (ibid. s. 28). När det gäller symboler och färgval kan 
detta användas inom förpackningsdesign.  
 

5.4 Visuella designelement  
Sammansättningen av visuella element är av betydelse. Det kan vara avgörande om mottagaren först 
möts av en rubrik eller av en bild. Sammanställningen kan också vara enkel eller överbelastad, något som 
också är avgörande, exempelvis så är en rörig form svår att läsa av medan en ordnad form är lätt att läsa 
av. Sändaren har oftast bara en chans på sig och det första intrycket är därmed avgörande (Bergström, 
2017, s. 220). Begreppet form innebär hur formgivaren fördelar och disponerar de visuella elementen 
som exempelvis logotyper, ikoner, texter, fotografier och illustrationer på en yta. Det är formen som får 
mottagarens öga att hitta rätt och innehållet får hen att bli intresserad. Det första intrycket skapas i 
sambandet mellan formen och innehållet och tillsammans banar de väg för budskapet (ibid, s. 221). 
Konsumenter tenderar att identifiera färgen på en förpackning eller produkt före andra visuella element 
(Klimchuk & Krasovec, 2006, s. 85). Med hjälp av färg finns möjlighet att utmärka och skapa 
uppmärksamhet till en produkt i butikshyllan, och därmed särskilja sig från sina konkurrenter. 
Varumärke och tillverkare kan signaleras med hjälp av färg. Likaså kan kultur, etnicitet, ålder, pris och 
smakalternativ indikeras med hjälp av färgval (ibid, s. 84). I och med att människor associerar olika 
känslor till olika färger så kan därför färger användas för att kommunicera budskap. Den grundläggande 
uppfattningen av färger är konstant bland människor med liknande geografisk och kulturell bakgrund 
(ibid. s. 84).  
Några färger som är vanligt förekommande på förpackningar är bland annat röd, grön, blå, svart och vit. 
Rött används ofta för att locka till sig uppmärksamhet och kan symbolisera värme, energi och spänning. 
Färgen grön kan stå för lugn, liv och kan också användas som indikation för att något är hållbart eller 
ekologiskt odlat. Grönt symboliserar vanligtvis också att något går att återvinna eller är förnyelsebart. 
Blått kommunicerar auktoritet, förtroende, styrka, tillit och säkerhet (Klimchuk & Krasovec, 2006, s. 84). 
Svart kan stå för makt och inom modebranschen indikerar färgen svart ofta elegans, sofistikerat och lyx. 
Inom förpackningsdesign kan svart användas för att få andra färger i kombination med svart att 
framträda. Färgen vit konnoterar att något är rent, fräscht och sanningsenligt. Inom förpackningsdesign 
kan vit indikera klassisk och lyx (ibid, s. 85).  
Symbolers betydelse grundar sig på överenskommelser mellan människor i konkreta sammanhang, 
därmed har en symbol ingen objektiv mening (Svensson & Östberg, 2013, s. 25-27).   
Typografi är läran om bokstavsformerna samt användning och det arrangemang de uppträder i, de 
paketerar budskap från sändare till mottagare (Bergström, 2017, s. 126).  
Synlig typografi används ofta på film- eller reklamaffischer där bokstäverna ska framföra ett budskap. 
Bokstäver kan skapa stämning eftersom de kan uppträda i många olika karaktärer då de kan vara 
svulstiga, osäkra, fräcka, tillgjorda, vulgära, eleganta, enkla och förnäma. Bokstäver kan likna oss 
människor på detta vis (Bergström, 2017, s. 122). Osynlig typografi handlar om text som är satt att i 
tysthet fungera som innehållets tjänare, sådan typografi återfinns till exempel i skönlitteratur (ibid, 
s.125). Den synliga typografin gör sig bäst i expressiva sammanhang och de osynliga i litterära, 
pedagogiska och informativa (ibid).  
 
 

5.5 Certifieringar och märkningar 
Modeföretagen använder sig idag av en mängd olika märkningar på plagg som avser att vara hållbara, 
något som gör det svårt för konsumenter att navigera och göra bra och hållbara val. Det finns ett stort 
antal myndighetsmärkningar och certifieringar framtagna av oberoende organisationer, både nationellt 
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och internationellt som syftar till märkning av textila produkter. Inom modebranschen kan man använda 
sig utav märkningar som Svanen, Eu-blomman och Fair wear foundation och Global Organic Textile 
Standard (GOTS). Flera modeföretag som bland annat Gina Tricot, Åhléns och H&M har tagit fram egna 
märkningssystem för sina produkter inom hållbart mode, detta eftersom intresset för hållbarhet har 
ökat (Degerskär, 2016, s. 3). Att intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor ökar är något som 
greenstrategy.se, ( 2016) också beskriver. Att det nu florerar en uppsjö av märkningar för hållbara 
produkter inom modebranschen kan skapa problem för konsumenter att göra väl avvägda jämförelser 
mellan olika produkter och varumärken. Prisnivån för de hållbarhetsmärkta produkterna är svår att 
bedöma hur den förhåller sig till den förmodade nyttan jämfört med de produkter som saknar märkning. 
Mellan företagen och deras konsumenter finns det ett  kunskapsglapp även om information kring 
hållbarhet ges (Degerskär, 2016, s. 3).  
Hur företagen kommunicerar hållbarhet har fått mer fokus. Att enbart säga att man är ett hållbart 
företag räcker inte idag. För att på ett tydligt sätt kunna visa för konsumenter och andra intressenter 
hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor så måste det implementeras i marknadsföringen 
(Degerskär, 2016, s. 12).  
Flera av dessa märkningar är skapade av organisationer som arbetar för miljöfrågor. Modeföretagen 
förbinder sig att följa deras regler och säkerställa en bra modekonsumtion för konsumenterna. 
 
 
 

 

 

5.4.1 GOTS 
GOTS är en förkortning av Global Organic Textile Standard. Det är en internationell miljömärkning för 
ekologisk textil som omfattar allt från råvara till färdig textil. Den ställer krav på både textilfiber och på 
de kemikalier som används i processen men också på paketering, märkning och distribution. 
Arbetsförhållanden i fabrikerna ställs det också krav på i och med denna märkning (hallakonsument.se, 
2017).  
 
 
 

 

 

5.4.2 Better Cotton Initiative 
BCI är en oberoende organisation. Med hjälp av ett  samarbete med flera intressegrupper definierades 
tillsammans hur ett bättre hållbart sätt att odla bomull skulle se ut. Denna definition kallas “Better 
Cotton”. För att möjliggöra kontinuerlig förbättring för alla så hanterar medlemmarna av den globala 
bomullsförsörjningskedjan nu kollektivt de negativa effekterna av vanlig bomullsproduktion genom att 
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stödja denna nu globalt erkända definition, och generera efterfrågan av Better Cotton. Detta genom att 
dela information och kunskaper (bettercottoninitiative.com, 2019).  

 

 

 

5.4.3 Organic Content Standard 
En internationell märkning som ställer krav på att produkter gjorda utav textil ska vara gjorda av fibrer 
som är ekologiskt odlade enligt någon av de internationella lagstiftningar som finns för ekologisk 
produktion. Denna märkning har inga krav på kemikalieanvändning eller sociala frågor i produktionen. 
 
 

 

5.4.4 IWTO 
IWTO, International Wool Textile Organisation, är den  globala myndigheten för standarder inom 
ulltextilindustrin. Medlemmar omfattas av hela ulltextilkedjan, från gård till detaljhandel. Genom att 
underlätta forskning och utveckling, ulltextilutbildning och kunskapsdelning garanterar IWTO en 
hållbar framtid för ull. IWTO-certifikat är avgörande för ullhandeln. Internationell handel med ull kräver 
tydliga specifikationer för ullens kvantitet och kvalitet, och alla parter i handeln måste försäkra sig om 
att dessa specifikationer har uppnåtts (iwto.org).  

 
 

 

5.4.5 OEKO-TEX 100 
STANDARD 100 av OEKO-TEX® är ett världsomspännande, oberoende test- och certifieringssystem 
för rå, halvfabrikat och färdiga textilprodukter på alla bearbetningsnivåer, såväl som tillbehörsmaterial. 
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Artiklar som kan certifieras är bland annat garn, vävda och stickade tyger, knappar, dragkedjor, sytråd 
eller etiketter, plagg av olika slag, hushållstextilier samt sängkläder (oeko-tex.com, 2019).  

 
 
 

 

5.4.6 Fair Wear Foundation 
Fair Wear Foundation är en ideell organisation som arbetar med klädmärken, fabriker, fackföreningar, 
icke-statliga organisationer och regeringar för att arbetsförhållandena för anställda i 11 
produktionsländer i Asien, Europa och Afrika. Fair Wear Foundation har idag 130 medlemmar som 
består av varumärken i textil och modebranschen. FWF arbetar för att skapa en rättvis textilindustri 
(fairwear.org, 2017).  
Medlemmar i FWF tar ansvar för arbetsförhållanden i sina fabriker. Man är vaksam och medveten om 
risker och jobbar hårt för att minimera dem, genom ändrat arbetssätt. En gång om året ser FWF över vad 
medlemsföretagen gjort bra och mindre bra och gör en offentlig rapport av det. Att vara medlem innebär 
också att man är öppen för klagomål som erhållits i  fabriker som man arbetar med (fairwear.org, 2017). 
 
 
 
 

 

5.4.7 FSC 
Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens 
skogar ska brukas ansvarsfullt (fsc.org, 2019). Idag finns FSC-märkta trä- och pappersprodukter att köpa 
i många länder. Producenter, säljare och konsumenter kan genom att efterfråga FSC-produkter bidra till 
att världens skogsresurser nyttjas långsiktigt och att den biologiska mångfalden bevaras. FSC 
uppmuntrar till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, 
genom sitt certifieringssystem FSC (wwf.se, 2019).  
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6.0 METOD 
Metoder som används i denna undersökning är intervjuer och visuell research. Dessa metoder valdes för 
att få insikt i hur modeföretagen arbetar med hållbart mode och hur de resonerar kring hållbarhet och 
förpackningar. Intervjuer utgår från teorier och tidigare forskning. De teorier som valts för forskningen 
styr intervjuernas inriktning (Ekström  & Larsson, 2010, s. 63).  
Intervjufrågorna i intervjumanualen sattes samman utifrån forskningens valda teorier,  syfte och 
frågeställningar för att få svar på de övergripande frågeställningarna och ge analysmaterial. Frågorna 
skickades till de fyra modeföretagen som ligger till grund för studien, Kari traa, Bread and Boxers, 
Organic Basics och Björn Borg. En sammanställning av svaren från intervjuerna finns som bilaga, se 
bilaga 1.  

 
Intervjuerna genomfördes via ett frågeformulär (se intervjumanual i avsnitt 6.2), som skickades ut till de 
valda modeföretagen via mail samt via varumärkenas facebooksidas messenger. Modellen av 
hållbarhetskategorierna skickades med i formuläret för att underlätta arbetet. När svaren samlats in 
genomfördes en sammanställning av intervjuerna. Därefter jämfördes svaren och tolkades med 
teorierna som grund.  

 

 

6.1 Urval av undersökningsmaterial 
Undersökningen började med en omvärldsbevakning av hållbara modevarumärken som finns på 
marknaden. Denna gjordes främst genom att googla på “Sustainable fashion”, Sustainable” och 
“Sustainable fashion brands”. Sedan bestämdes en avgränsning till Norden och varumärken med en 
tydlig hållbarhetsstrategi. Därefter gjordes en ny googling och då hittades Kari Traa, Organic Basics och 
Björn Borg. Varumärket Bread & Boxers var ett inkommande tips. Dessa fyra varumärken passade 
tydligt inom fenomenet hållbart mode då de är typiska. 

Det utvalda undersökningsmaterialet är Kari Traa, Bread and Boxers, Organic Basics och Björn Borgs 
produktförpackningar för butikshandel och online distribution. Dessa valdes ut genom ett så kallat 
typurval.  

Ett typurval är ett urval där man söker de som representerar det typiska, det som utgör fenomenets 
karakteristiska grupperingar (Ekström & Larsson, 2010, s. 61).  
Dessa varumärken blev utvalda då de alla är nordiska varumärken samt att de alla säljer produkter inom 
hållbart mode. De har alla mycket bas- och funktionsplagg bland sina produkter och de använder sig av 
produktförpackningar. Undersökningen fokuseras på de förpackningar som företagen har använt sig av 
under år 2019. 
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6.2 Intervjumanual 

Följande frågor ställdes i intervjun. 

 
1. Utifrån vilken av dessa produktkategorier jobbar ni och förespråkar inom hållbart mode? (se. 

modell i avsnitt 5.1) 

2. Vilken typ av material innehåller era textila produkter? 

3. Hur stor andel av era textila produkter är helt i hållbara material? 

4. Tillhandahåller ni någon tjänst för lagning av era textila produkter som exempelvis kläder? 

5. Har ni någon typ av certifiering/märkning för era produkter inom hållbart mode eller är knutna 

till någon organisation (se exemplen)?  Exempelvis GOTS, BCI, Organic Content Standard eller 

annan märkning/organisation? 

6. Vilket/vilka material är era förpackningar och tags gjorda utav? Frågan gäller både produktens 

primära förpackning och tags samt fraktförpackning för transport och onlinehandel. Tar gärna emot 

fotografier av förpackningarna som komplement. 

7. Hur är era förpackningar och tags grafiskt designade, vad gäller form, färg, text, typsnitt, 

produktinformation, varumärkesinformation, märkningar/certifieringar, EAN kod och logotyp? 

Frågan gäller både produktens primära förpackning och tags samt fraktförpackning för transport och 

onlinehandeln. Tar gärna emot fotografier av förpackningarna som komplement. 

8. Har ni sett någon förändring i kundernas efterfrågan på hållbara modeprodukter under det 

senaste året? På vilket sätt i så fall? 

9. Vilka är era huvudbudskap vad gäller hållbart mode i era kampanjer och marknadsföring? 

10. Hur långt tänker ni i er miljöanpassning i allt från produktion av plagg till förpackningar, frakt 

och butiksmiljö? 

11. Har ni något dokument med era hållbarhetsstrategier som jag kan ta del av? 

 

 

 
Intervjumanualen utformades på ett sätt som skulle bjuda in till att svara även på de mer komplexa 
frågorna i formuläret, så som frågor angående förpackningsmaterial och företagets hållbarhetsarbete, 
detta genom att inleda med lite simplare frågor. Dessutom var tanken att knyta samman de frågor som 
behandlade liknande innehåll, såsom frågor om exempelvis textilier eller förpackningar.  
De frågor som innehållsmässigt hör ihop ska ställas i anslutning till varandra (Ekström & Larsson, 2010, 
s. 103).  
Man brukar rekommendera att inleda med bakgrundsfrågor och historiska frågor medan de mer 
komplicerade frågorna bör tas senare (ibid, s. 64).  
I intervjumanualen ställdes de första frågorna som handlade om hur företaget förhåller sig till hållbart 
mode och vilka textila material de arbetar med som en introduktion och en simplare start. En annan 
aspekt var också att modellen var en utgångspunkt i första frågan och skulle därmed enklare kunna 
jämföras mellan modeföretagen samt kopplas till teorier, men också göra det lite roligare och mer 
intressant för varumärkesrepresentanterna att placera in det aktuella varumärket i rätt kategorier.  Att 
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inleda en intervju med intresseväckande, dock inte kontroversiella, frågor är lämpligt (Ekström & 
Larsson, 2010, s. 103).  
 
Efterföljande frågor handlade om certifieringar och förpackningar. De sista frågorna handlade om 
profilering, efterfrågan och hållbarhetsstrategier. Frågorna om företagens produktförpackningar kan ha 
uppfattats som svåra eller ifrågasättande, men de är ändå mycket viktiga för intervjun och därmed 
valdes att ställa dem i mitten av intervjun. Frågorna om kategoriseringen av hållbart mode, ställdes 
utifrån teorin symbolisk interaktionism (se avsnitt 5.1). Frågorna om profilering, efterfrågan och 
hållbarhetsstrategier ställdes i syfte att få en bild av hur företagen marknadsför hållbart mode och hur 
de särskiljer sig från sina konkurrenter.  
 
 

6.3 Visuell research av förpackningar 
(Se bilaga 2) 

 

Visuell research är en metod som används för att undersöka bild, form och objekt både visuellt och 
materiellt (Muratovski, 2015, s. 158). Inom visuell research kan man undersöka redan existerande bilder 
från media eller så kan forskaren själv ta bilder eller alternativt kan de som undersöks ta bilder som 
undersökningsmaterial (Rose, 2016, s. 15).  Visuell research kan göras med olika metoder som 
bildkompositionstolkning, innehållsanalys och semiotik. Den metod jag valt att använda mig av är 
bildkompositionstolkning vilken går ut på de visuella aspekterna av frågorna men utelämnar de sociala 
sätt att se och genomgå saker (Muratovski, 2015,  s. 163). I visuell research ska bilder och objekt inte ses 
som isolerade förekomster. Man behöver också se på dem och tolka i relation till hur de produceras, för 
vem och varför (ibid). Det finns ett antal frågeställningar som man kan använda sig av för att utföra 
denna metod. Dessa är bland annat; Vad ser du? Är det till exempel ett konstverk, arkitektur, design, 
annons, en film eller något annat?, I vilken sammanhang presenteras denna produkt? Exempelvis är den 
målad, fotograferad, gjord av sten eller metall?, Vilken storlek har produkten?, Vilka typer av former är 
representerade?, Beskriv vilka färger som dominerar i verket? (ibid, s. 164).  

Visuell research kan göras på olika sätt, genom datainsamling som går ut på att du genom din ideologiska 
infallsvinkel gör överväganden inom sammanhangets räckvidd såsom; historiskt, geografiskt, reklam, 
politiskt, kulturellt eller socialt, vilket ger ett starkt undersökningsfokus och hjälper dig att analysera 
bilder, former och objekt (Muratovski, 2015, s.160). För själva granskningen finns fem punkter att utgå 
ifrån; Vad beskriver mitt urval?, Vilka är åskådarna?, Hur ser människor på detta?, Hur är dessa ting 
inbäddat i ett bredare kulturellt sammanhang?, Vad är relationen mellan bilden, formen eller objektet till 
den följande texten? Bilder, former och objekt beskriver ofta sociala olikheter. Forskare har diskuterat 
angående om sociala kategorier är naturliga eller konstruerade, dessa konstruktioner kan ta  visuella 
eller materiella former (ibid, s.161).  

Genom att se på förpackningar från de utvalda varumärkena samt insamlad information om dessa via 
intervjuer kan man bedöma deras hållbarhetsgrad och om och hur modeföretagen tar ställning för miljö 
och arbetsvillkor även när det gäller förpackningarna till sina produkter.   

 

 

6.4 Validitet & reliabilitet 
Validitet betyder giltighet och innebär att man har forskat om det man avsett att forska om - att man har 
forskat om rätt sak. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om att mäta på rätt sätt, det vill säga 
att använda sig av rätt metoder och tillvägagångssätt för att uppnå sitt resultat och kunna säkerställa att 
man har bearbetat materialet på ett sätt som är forskningsmässigt korrekt  (Ekström & Larsson, 2010, s. 
76-77). Validiteten i denna undersökning är god, då jag undersökt det jag har avsett att undersöka 
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utifrån syfte och frågeställningar. Intervjumanualen är utformad efter det syfte och de teorier som 
uppsatsen har baserats på, och samlar därmed in svar som är relevanta för ämnet som undersöks.  
 
Reliabiliteten i denna undersökning hade kunnat stärkas i samband med utformningen av frågorna i 
intervjumanualen. Detta genom att ställa mindre omfattande och färre frågor till respondenterna. Man 
kan anta att på så vis hade det kunna givit djupare information och mer detaljerade svar samt därmed en 
bättre grund för analys och slutsatser och därmed stärkt reliabiliteten.  
Giltigheten avgörs bland annat genom att man intervjuat “rätt” personer i relevanta organisationer eller 
företag samt att man får så mycket information av dem att syftet uppfylls. Informationen som samlats in 
måste vara tillräckligt djup, korrekt och sann (Ekström & Larsson, 2010, s. 77). Normproblematiken 
gäller en rad aktörer som är vanliga i medie och kommunikationssammanhang, som exempelvis 
organisationsföreträdare av olika slag. Denna typ av aktörer bär ofta på normbildningar i sitt 
yrkesutövande som kan fungera som filter och hinder för tillförlitliga yttranden (ibid, s. 78).  
 
 

6.5 Bortfallsanalys 

Det finns flera faktorer som gör att urvalet samt resultatet kanske inte blir representativt för den grupp 
som vi vill uttala oss om, då alla kanske inte svarar på alla frågor som ställts. Man får alltid räkna med ett 
bortfall. Förekomsten av bortfall finns i alla undersökningar (Ekström & Larsson, 2010, s. 94). Internt 
bortfall uppstår när frågor hoppas över och alltså ej besvaras. Vanliga skäl till att personer låter bli att 
svara på vissa frågor är att frågorna kan uppfattas som svåra eller komplicerade. Det finns dessutom en 
risk att det interna bortfallet ökar ju längre formuläret är. De svarande tröttnar på att svara på allt för 
många frågor (ibid, s. 95). Bortfallet av svar på frågorna 3, 4, 8 och 11 (se bilaga 1 eller avsnitt 6.2 
Intervjumanual) var hög då tre av fyra representanter för varumärken som intervjuades valt att inte 
svara på dessa. När intervjun sker per mail finns en risk att svarsbortfallet blir högre i och med att det är 
lättare att låta bli att svara på en fråga via text än i en telefonintervju  eller en fysisk intervju när man 
träffas och samtalar. Fråga nummer 4 ställdes med tanke på hållbarhetskategorierna (se modell avsnitt 
5.1). Att man inte svarat på denna fråga kan tolkas som ett nej, alltså att de inte tillhandahåller någon 
sådan tjänst. 
Precis som  Ekström & Larsson (2010, s. 95) beskriver så finns det frågor som vissa hoppar över när de 
med all sannolikhet borde ha svarat “nej” på frågan.  
I detta fall kan det också vara så att denna fråga hade kunnat utebli ur intervjumanualen, då denna fråga 
egentligen finns inom fråga 1 också, angående kategorierna inom hållbart mode. Då den som svarat kan 
anse att den frågan redan är besvarad i och med svaret på fråga 1.  
 
Fråga nummer 3, som handlar om hur stor andel av företagets textila produkter som är gjorda helt  i 
hållbara material, hade också ett högt bortfall, något som kan antas bero på att frågan är komplex och 
kan upplevas svår att svara på. Alternativt så kan det bero på att företaget i fråga kanske inte säljer 
produkter i 100 % hållbara material, exempelvis går kanske procentsatsen upp till 90 % som mest. Då 
kan det kännas lättare som representant för företaget att utelämna svar på frågan istället för att svara 0 
%, då det kan uppfattas som negativt.  
 
En annan fråga som från flertalet hoppades över var fråga 8, som handlade om ifall företaget sett någon 
förändring på efterfrågan av hållbara modeprodukter och på vilket sätt. Man kan anta att 
representanterna för företaget ansåg att det var en mindre viktig fråga i formuläret och därav hoppade 
över denna, eller så har man inte upplevt någon förändring,  då företaget är ett hållbart varumärke och 
de redan har en miljömedveten målgrupp och kundkrets. Dock hade de också kunnat tolka en 
kundökning för varumärket som en ökad efterfrågan på hållbara modeprodukter, efterfrågan behöver ju 
inte vara verbal. Den sista frågan var en ja/nej fråga vilket man egentligen ska undvika, frågan hade 
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kunnat formulerats på att annat sätt för att få respons och uppnå det svar som var önskvärt, alltså ifall 
de har ett hållbarhetsstrategidokument och angivit några av de mest viktiga punkterna i denna.  
 
I och med att företagen tog god tid på sig att svara så skickades en förkortad version av 
intervjumanualen med fem frågor istället för elva stycken. Därigenom kan ett bortfall ha inträffat då 
företagen då enbart svarat på dessa frågor trots att de har tagit del av alla elva frågor tidigare. Man kan 
anta att det upplevdes enklare att svara på frågorna när frågeformuläret blev kortare och därmed 
mindre tidskrävande för svarspersonerna. I och med det förkortade frågeformuläret så blev det inget 
bortfall, då alla fem frågor blev besvarade av alla modeföretagen. 
 
Intervjufrågorna skickades till femton nordiska modeföretag, inklusive de fyra som svarade och blev 
mitt urval. Att frågorna skickades till fler varumärken än de fyra som blev utvalda var för att försäkras 
om att få svar från minst tre företag. 
 
 

6.6 Metodproblem 
Metodproblem i undersökningen är att tillgången att fysiskt kunna känna och se på de förpackningar 

som undersöks i studien är begränsad, då ett av varumärkena som undersöks inte säljs i min geografiska 
närhet och ger därmed inte mig möjlighet till detta. Ett annat problem är att alla modeföretagen inte lagt 
upp sin hållbarhetsrapport på sin webbsida och gjort den tillgänglig. Ett ytterligare problem när det 
gäller intervju som metod är att det är tidskrävande att få svar från de tillfrågade. Som forskare är du 
beroende av de svar du väntas samla in. Det kan också bli tidsbrist emot slutet om svaren inkommer sent 
och gör att sammanställning av resultat samt analys blir försenade och man som forskare får för lite tid 
för genomarbetning och bearbetning av de insamlade svarsformulären. 

Att det tar tid för företagen att svara kan bero på att de är upptagna med arbete och inte känner att de 

har tid att prioritera en intervju, speciellt om intervjun sker via ett frågeformulär per mail som i denna 
undersöknings fall. Intervjumanualen kan ha uppfattats som komplex och lång och kändes därmed svår 
och tidskrävande att svara på. Det förkortade formuläret bestod av frågorna nummer 1, 2, 5, 6 och 7 (se 
avsnitt 6.2 intervjumanual).  
 
 

7.0 RESULTAT & ANALYS  
I följande kapitel presenteras de resultat samt analys av de resultat som kommit fram genom de valda 
metoderna.   
 
Respondenterna är företrädare för sina respektive modeföretag och därmed kan det finnas en risk att 
de inte talat om allt eller utelämnat viss information då den kan uppfattas som negativ och en måltavla 
för negativ kritik mot företaget i fråga. I de frågor i intervjun som handlade om förpackningar och textila 
material utelämnades det i vissa fall vilken sorts kartong eller plast det var i förpackningen, det enda som 
angavs var att det var till exempel plast. Förutom i de fall där plasten var gjord av återvunnet material 
eller plast som är återvinningsbar. När det gäller de textila materialen så angavs det i flera fall enbart 
varumärkets hållbara material och sällan de icke hållbara som till viss del, även om det var i låg 
procentuell grad, finns i varumärkets produkter. Genom att besöka varumärkets webbsida och 
webbshop finns möjlighet att se vilka textila material som finns i just den valda produkten, och man kan 
därmed se att respondenten inte uttalat sig om alla produkttextilier som de använder sig av. 
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7.1 Resultat och analys av intervju 
Alla fyra modeföretagen förespråkar och arbetar med hållbarhets kategorierna 2, 3 och 4 (se modell 
under avsnitt 5.1). Alla placerar sig alltså i kategorierna hög kvalitet & tidlös design, rättvist & etiskt 
samt grönt & rent. Dock nämner Organic Basics att man inte uppnått ett fullt cirkulärt system ännu.  
De övergripande resultat som studien visar är att alla arbetar med noga utvalda textilier, som 
exempelvis non-mulesing ull, ekologisk bomull, hampa och återvunnet nylon. Man lägger också mycket 
vikt vid produktion, såsom att ansvara för hanteringen av utsläpp av smutsigt vatten samt att arbetarna i 
fabriken ska ha rättvisa arbetsvillkor. Transporter och logistiska prioriteringar görs för miljön, 
exempelvis valet att transportera sina varor med fraktfartyg i stället för med flygplan.  
 
Alla utvalda modeföretag inom sektionen hållbart mode använder sig av plast till viss del i sina 
förpackningar. Detta trots att plast är ett miljöfarligt material som naturen inte kan bryta ned samt att 
det är farligt för vilda djur då de lätt kan fastna i plastföremål som exempelvis förpackningar. Företagen 
försvarar sitt val att använda plast med att den plast de använder är gjord av återvunnen plast eller att 
plasten är återvinningsbar. Både Björn Borg och Kari Traa hävdar att det är svårt att byta ut vissa 
plastdetaljer, samt att det är en lång process att ställa om förpackningarna till att bli helt miljövänliga. 
Man  vill också påpeka att materialet i plastförpackningarna som återvinns sedan kan används i 
produktionen för att skapa bland annat fleeceplagg. Björn Borgs förpackningar till kalsonger, är gjord i 
kartong med FSC märkning men har ett fönster av PET plast. De försöker hitta ett bättre alternativ, men 
de flesta alternativen blir lätt missfärgade så därför är det svårt att byta ut det.  
 
Produktcertifiering är vanligt bland företag inom sektionen hållbart mode. GOTS (Global Organic 
Textile Standard) är den vanligaste, tre av modeföretagen i undersökningen hade denna certifiering på 
sina produkter. Det avvikande varumärket Kari Traa säljer många produkter gjorda av ull och har 
certifieringen IWTO och Wool Spinning Certificate samt att alla deras material är Bluesign certifierade 
och de följer även REACH råd om kemikalieanvändning. Andra miljö- och rättvisemärkningar för 
textilindustri som omnämndes i svaren på intervjun var BCI, BSCI, SEDEX, OEKO-TEX 100 samt B. 
Tomorrow (Björn Borgs egna miljömärkning). Varumärkena Organic Basics och Björn Borg använder sig 
båda av  FSC certifierat papper eller kartong i sina förpackningar och tags. Björn Borg nämner att de i 
vissa speciella fall väljer ett papper till sina tags i en icke FSC certifierad kartong om de vill uppnå en 
speciell känsla på denna, med ursäkten att det inte alltid finns alternativ i FSC märkt kartong.  Bread and 
Boxers medger att deras förpackningar är gjorda av laminerat papper eller plast beroende på vilken 
produkt det är som paketeras. Laminerat papper räknas som mjukplast vid återvinning (ftiab.se, 2019) 
och bör därmed innebära det är möjligt att återvinna denna typ av förpackning. 
Bread and Boxers säger också att deras onlinebeställningar alltid skickas i en klimatneutral 
e-handelspåse. Då kan man fråga sig vad det innebär? Med Googles hjälp hittades en webbsida som 
säljer just klimatneutrala e-handelspåsar till företag. Det visade sig att det material påsarna är gjorda av 
är plast av sorten ReLDPE med 40 % - 80 % återvunnet material (avisera.se, 2019). Man kan tänka sig att 
det är en liknande variant av klimatsmart e-handelspåse som Bread and Boxers använder.  
Det finns flera kriterier som en förpackning kan behöva uppfylla. Enligt Kari Traa ska de både kunna 
uppfylla och ta hänsyn till; miljö, funktionalitet och design. I det flesta fall ska den även fungera att hänga 
upp i butiksmiljö.  
 
Tre av de fyra modeföretagen har minst 80 % av sina produkter helt i hållbara material. 
 
 Budskapen som några av varumärken använder sig utav för att marknadsföra sig inom hållbart mode är 
bland annat; 
 
Slogan från Organic Basics webbsida. 
“Basically Better Made, Consciously created. Designed to last” 
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Ur reklamfilm från Bread & Boxers.  
”The morning routine” 
 
Bread & Boxers filosofi. 
”Vi vill ha färskt bröd till frukost och favorit underkläderna på oss varje dag” 
 
Reklam är både företagets försök att kommunicera sina budskap till nuvarande och nya potentiella 
konsumenter men reklam är också delaktig i vårt skapande av värderingar och ideal samt vilka vi är och 
hur vi ska förhålla oss till varandra. De ger oss bilder av hur vi kan och bör leva våra liv och skapa 
kulturella värden och föreställningar. Att vi bör vara meningsfulla, lyckliga och duktiga genom att 
relatera oss till varandra och omvärlden (Svensson & Östberg, 2016, s. 128). Bread & Boxers använder 
sig av symboler i sin marknadsföring (reklamfilm) så som det färska brödet och kroppsspråk som flirten 
med grannen.  
Inom symbolisk interaktionism så talar man om symboler som språk och tolkningen utav dessa. Det kan 
vara bilder, signaler, ansiktsuttryck och kroppsspråk (Svensson & Östberg, 2016, s. 25).  
Flirten med grannen kan i detta fall ses som en symbol för att du blir älskad om du använder 
varumärkets kläder samt också delar dess värderingar. 
 
Enligt intervjun så är alla förpackningar från Organic Basics gjorda av papper som är FSC certifierat och 
gjort av återvunnet material. Färgen som de använder sig av för trycket är vattenbaserad och anpassad 
för offsettryck. De har ännu inte fått någon certifiering för färgen.  

 

I slutet av denna undersökning upptäcktes ett dubbelt budskap från Organic Basics, då de uppgett i 
intervjun att deras förpackningar är papperskuvert gjorda av återvunnet material, medan de på 
företagets webbsida talar om att deras förpackningar innehåller 100 % återvunnen plast. Efter en ny 
förfrågan om ett förtydligande framkom att varje produkt har en pappersförpackning men att 
transporten av varor sker i en förpackning av återvunnen plast. 

 

Organic Basics är anslutna till både SEDEX och BSCI, som är två branschorganisationer. De har också 
uppnått certifieringarna GOTS och OEKO-TEX 100.  
Att Björn Borg som det enda modeföretag att svara på alla frågor som ställdes i intervjun, kan bero på 
att Björn Borg som varumärke inte uppfattas som hållbara och nu försöker ställa om till en mer hållbar 
produktion och är därmed mer måna om att visa sig “duktiga” och förändra sin varumärkesprofil och 
image.  De är också mitt i en omställning och utveckling, detta kan också kopplas samman med 
övergångsdesign då de börjat förändra sitt tänkande.  
 
De hållbara textila material som används som mest bland dessa varumärken är ekologisk bomull, better 
cotton, återvunnen polyester,  återvunnen polyamid, hampa samt ull. Björn Borg avslöjar även att det 
har ett ytterligare hållbart textilmaterial på gång till sina produkter, vilket är kaffetextil.  

 

 

7.2 Resultat och analys av visuell research 
De övergripande resultat som studien visat är att det finns tre huvudkategorier när det gäller form, 
rektangulär låda, påse och cylinderformad burk. Att ha ett fönster på förpackningen på baksida eller 
framsida är också ett vanligt designelement som flera av företagen använder sig av. Valet av färg på 
förpackningarna var övervägande vitt och oblekt brunt, typsnittsvalen är övervägande sans serifer, alla 
förpackningarna utom Organic Basics har just sans serifer. Illustrationer av klädesplagget var också ett 
vanligt inslag på produktförpackningarna, både på underställ, kalsonger och t-shirts. De är också de 
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plagg man huvudsakligen förpackar och som även säljs i förpackning i butik. När det gäller andra plagg 
såsom exempelvis byxor och sweatshirts från framför allt varumärket Björn Borg, så är dessa inte 
förpackade i någon form av förpackning utan i stället har dom fått en tag som hängs fast på plagget. 
Denna är gjord i kartong som är FSC märkt i de allra flesta fall, dock kan man inte som konsument se att 
denna är FSC märkt då den inte har någon sådan symbol, till skillnad från förpackningarna som tydligt 
har FSC symbolen placerad på förpackningens undersida samt information om vilken typ av kartong det 
är. Man kan tänka att det finns mer yta att placera en sådan symbol på, på en förpackning som har hela 
sex stycken ytor att placera designelement på, till skillnad från en tag som oftast har två eller maximalt 
fyra mycket små ytor. Det som däremot förmedlas med en tydlig symbol är att plagget är gjort av 
hållbara material, då de har en specifik tag för sin egen hållbarhetssymbol, B. Tomorrow. Angående 
märkningar och certifieringar så är det enbart Björn Borg av urvalet varumärken som använder sig av en 
egen hållbarhets symbol. Att använda sig av en egen hållbarhetssymbol är vanligt förekommande bland 
snabbmodekedjorna, och kan tolkas som att varumärkets hållbarhetsarbete inte når upp till de krav som 
ställs från de organisationer och certifieringar som är etablerade inom textil och modeindustrin. Utifrån 
detta kan man då fundera hur pass långt varumärket Björn Borgs hållbarhetsarbete kommit.  
 
Kari Traa i sin tur har ett gediget arbete inom kategorin hållbart mode sedan många år, men de har inte 
stoltserat med några certifieringar på sina produktförpackningar. Det gör det svårt för konsumenten att 
veta att de är ett modeföretag som har ett tydligt hållbarhetsarbete. Återvinningssymbol finns på 
förpackningarna. Dock har de ju i princip enbart en certifiering och det är IWTO, då Kari Traa främst 
arbetar med det textila materialet ull. Just denna typ av certifiering är mer av en branschorganisation 
och det kan därmed vara så att man inte brukar märka upp produkter och förpackningar med denna. På 
både Kari Traa och Björn Borgs produktförpackningar framgår det hur man ska återvinna förpackningen 
och dess olika delar. Men på Bread & Boxers och Organic Basics förpackningar finns ingen sådan 
information. I Organic Basics fall kan detta bero på att de använder sina förpackningar för leverans i 
samband med att varorna ska skickas ut antingen till återförsäljare eller till privatpersoner via 
varumärkets webbshop. Deras förpackningsmaterial består av 100 % återvunnet material.  
 
De övergripande färgvalen på förpackningarna var vitt och oblekt brunt. De förpackningar som inte var 
vita eller oblekt bruna var ljust rosa eller ljust grå. Förpackningarna var allmänt rena och avskalade i sin 
design. De enda förpackningarna som var mer uttrycksfullt designade var förpackningen till Björn Borgs 
hampakalsonger och Kari Traas förpackningar till underställ. De använde sig både av ett skript typsnitt 
som ska se ut som handskrift samt en starkare färg på delar av typografin. Dessa typer av typsnittsval är 
exempel på synlig typografi. 
Bergström (2017, s. 122-125) beskriver synlig typografi som expressiv och berättande. 
 
PDP (The primary display panel) är den del av en förpackning som är till för att placera varumärkets 
logotyp  och de primära kommunikationselementen (Klimchuk & Krasovec, 2006, s. 64). PDP är alltid 
placerad på förpackningens framsida eftersom det är den delen av förpackningen som konsumenten ser 
först i hyllan. Det är PDP området som främst betraktas (ibid. s. 64).  
Det första som man möts av när man ser på förpackningarna är framsidan, och på dessa är varumärkets 
logotyp väl synligt placerad. På Björn Borgs två förpackningar nås man av informationen om att 
produkten är hållbar redan på framsidan. Detta är tydligast på förpackningen till kalsongerna som är 
gjorda av hampa, kartongen är oblekt och brun, vilket lätt signalerar att något är hållbart eller 
ekologiskt. Typografin är satt i ett skript typsnitt som ska likna handstil, vilket också kan ge en mer 
personlig och miljövänlig känsla. Illustrationerna av hampabladen samt ordet hemp lyfts fram med en 
grön färg. Då hampa är ett relativt nytt hållbart material på modemarknaden så är man noga från 
varumärkets sida att framföra detta. Att de just valt färgen grön är troligtvis för att hampabladen 
naturligt är gröna samt att grönt är en färg som ofta uppfattas som ekologiskt och signalerar att något är 
miljövänligt. Enligt Klimchuk & Krasovec (2006, s. 84) kan färgen grön indikera att något är hållbart eller 
ekologiskt. Detta beror nog på något så simpelt som att de flesta växter i naturen är gröna på grund av 
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sitt klorofyll. Det andra design elementet som drar till sig uppmärksamheten är plastfönstret som gör att 
man kan se produkten i förpackningen.  
Björn Borgs andra kalsongförpackning är i samma form och storlek men denna är vit och här är nästan 
hela förpackningens PDP täckt av ett plastfönster, men här framgår det också relativt tydligt att 
produkten är hållbar då man valt att placera ett klistermärke med BCI symbolen och den lilla 
underliggande texten som berättar att de stödjer Better Cotton odlare och skyddar miljö och arbetar för 
en global förändring. 
 
Typografin i det här fallet är satt i svart färg och med ett sans serif typsnitt. Organic Basics, Bread & 
Boxers och Björn Borg har alla uppnått kraven för GOTS certifiering, som innebär att man tar ansvar för 
bearbetning, tillverkning, paketering och märkning, handel och distribution samt krav på 
arbetsförhållandena i fabrikerna. Björn Borg använder sig av illustrationer till skillnad från de andra 
varumärkena för att visa både produkt och passform.  
Symboler talar inte för sig själva, tolkningar görs av människor och betydelsen bestäms i samhandling 
(Svensson & Östberg, 2016, s. 25).  
På alla förpackningarna framgår det vilket material som produkten innehåller, antingen tryckt direkt på 
förpackningen eller på ett klistermärke som fästs på förpackningen. I Organic Basics fall fungerar detta 
klistermärke även som förpackningsförslutare. Oftast är även annan information angiven intill 
materialinformationen som till exempel storlek, artikelnummer, färg samt information om webbsida 
samt varumärkets sociala medier. Organic Basics har också placerat GOTS symbolen på detta 
klistermärke ovanför ean-koden.  
Typografin på förpackningarna från alla varumärken var övervägande satt i sans serif typsnitt, förutom 
Organic Basics som använder sig av en antikva i sin logotyp. I övrigt använder de också sans serifer. 
Oftast är det varumärkets logotyp som är satt i den största teckengraden, på både förpackningar och 
tags, och uppfattas som högst upp i den typografiska hierarkin. Men i fallet med Björn Borgs 
hampakalsonger står texten “Sustainable shorts made from hemp” i den största teckengraden och får 
därmed en hög position i den typografiska hierarkin, men i och med att den är placerad vertikalt så får 
ändå varumärkets logotyp huvudfokus.  
 
Alla de utvalda modeföretag inom sektionen hållbart mode använder sig av plast till viss del i sina 
förpackningar. Detta trots att plast är ett miljöfarligt material som naturen inte kan bryta ned samt att 
det är farligt för vilda djur då de lätt kan fastna i plastföremål som exempelvis förpackningar. Företagen 
försvarar sitt val att använda plast med att den plast de använder är gjord av återvunnen plast eller att 
plasten är återvinningsbar.  
Björn Borg färgkodar sina förpackningar beroende på olika produktsegment. Det vanligaste är att man 
använder sig av logotyp, USPar (Unique Selling Point), i vissa fall en modellbild på framsidorna medan 
baksidorna oftast bär en skissbild av klädesplagget och mer utförliga USPar samt beskrivning av 
produkten. Om produkten anses hållbar märks den även med den egna B.Tomorrow logotypen. 
Förpackningarna är märkta med EAN-13 kod och FSC märkning. 

 

För att få en bättre överblick av resultaten och analysen ställde jag mig själv ett antal frågor; Har dessa 
varumärken tillräckligt bra symboler och märkningar på sina förpackningar för att man ska förstå att 
produkterna är hållbara? På förpackningarna från Kari Traa och Bread & Boxers var det svårt att avgöra 
detta, medan på Organic Basics och Björn Borgs produktförpackningar fanns det tydliga budskap om 
hållbarhet. Framgår det på förpackningen vilket material som förpackningen är gjord av och hur den ska 
återvinnas? Ja, på Björn Borgs, Kari Traas förpackningar så gör det det. Men inte på de två övriga. Är det 
någon av företagen som gjort helheten av förpackningarna bättre än de andra?  

Av urvalet var Björn Borg de som kommit längst i sin förpackningsdesign vad gäller hållbarhet. 
 
Utifrån denna undersökning kan man anta att de varumärken av dessa som är mest hållbara är Kari Traa 
och Organic Basics. 
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8.0 SLUTSATS 
Här nedan följer de slutsatser till de frågeställningar som studien har för avsikt att undersöka. Därefter 
presenteras slutdiskussion kring studiens syfte. 
 
 

Hur uppger urvalet varumärken att de arbetar med hållbart mode? 
 
Alla varumärken i studien arbetar med hållbarhetskategorierna hög kvalitet och tidlös design, rättvist och 
etiskt samt grönt och rent, samt att Björn Borg också arbetar inom kategorin laga, redesign & uppgradera. 
Alla dessa varumärken har en tydlig hållbarhetsgrund och är alla anslutna till någon eller några 
branschorganisationer som stödjer dem i sitt hållbarhetsarbete, samt att de också har fått allt från en 
miljö- och rättvisecertifiering till cirka tre stycken olika. Varumärkena arbetar med både textila hållbara 
materialval i produkterna, rättvise- och miljöcertifieringar och anslutning till branschorganisationer, 
rättvisa arbetsförhållanden i sina fabriker, produktion och distribution.  
De jobbar även med hållbarhet inom förpackningsdesign men detta arbete är ofta bristfälligt eller 
stagnerar vid att förpackningsmaterialet, som oftast är plast, kan återvinnas. 
 
 

 Hur förpackas och fraktas vanligtvis dessa produkter? 
 
Frakten av produkterna görs i så hög grad som möjligt så miljövänligt det går. Ett av företagen fraktar 
oftast med fraktfartyg. Materialet i produktförpackningarna från alla fyra varumärken var gjorda av 
plast, papper eller kartong. Kartongen och pappret  var i de allra flesta fall FSC certifierade. Flera av 
företagen ursäktade sig för att deras förpackningar var gjorda av plast trots företagets djupa 
hållbarhetsgrund. De nämnde att det var en process att ställa om och förbättra sina förpackningar till 
miljövänligare alternativ. Men alla hade som mål att använda sig av bättre och miljövänligare 
förpackningar till sina produkter. Organic Basics har börjat arbeta med vattenbaserad färg för 
förpackningarnas tryck, men den har inte uppnått någon certifiering ännu.  
 
De designelement som var vanligt förekommande på varumärkenas produktförpackningar var framför 
allt; varumärkets logotyp, FSC märkning i de fall där materialet fått en sådan certifiering, De färger som 
var mest förekommande var vit, oblekt brun och svart. Inom typografi var det mest sans serif typsnitt 
som användes. Vanligt förekommande var illustrationer av plaggets modell. Information om storlek, 
textila material, produktens färg, varumärkets logotyp och sociala medier förekom på alla varumärkenas 
produktförpackningar. Tre stycken av urvalet varumärkens produktförpackningar hade plastfönster 
även i de fall där resten av förpackningen var gjord i kartong. Förpackningarnas former kan delas in i tre 
huvudkategorier, rektangulär låda, påse och cylinderformad burk. 

 

 

 

 

 

   

26 

https://docs.google.com/document/d/1pFebQUvMzEKII8QNuA7dXjk4AUFEZNp8rfQ09dtOtWY/edit?userstoinvite=evhi1201@student.miun.se&ts=5a367ae3#heading=h.k6tmededmzbj


 
Att förpacka hållbart mode! 

 

9.0 SLUTDISKUSSION  

I följande text diskuteras det bland annat utifrån syftet att ur ett designperspektiv undersöka hur ett 
urval modevarumärken i Norden förhåller sig till hållbart mode, samt hur det korrelerar med 
förpackningsdesignen av varumärkenas produkter samt de metoder, resultat och data jag arbetat med i 

denna studie. Ämnet för studien valdes då jag har ett modeintresse samt vilja att ta reda på mer om 

modeföretag och hållbart mode. Studien har gett mig mer kunskap om produktförpackningar inom 
hållbart mode. Ett resultat av mer kunskap angående olika typer av märkningar och certifiering som 
finns för modeindustrin samt vilka krav dessa ställer på de produkter som ska certifieras har jag också 
uppnått.  

 

Det är tydligt att företagen har profilerat sig inom hållbart mode men arbetar framåt för att uppnå ännu 
mer hållbara resultat, både vad gäller textilier och förpackningsmaterial. Det är spännande med 
alternativa hållbara material. Representanten för Björn Borg nämnde i denna undersökning att de är på 
väg att lansera en ny hållbar textilie till sina produkter som de kallar för kaffetextil. När det handlar om 
förpackningar så har man rent generellt inte kommit lika långt som i utvecklingen av att tillhandahålla 
produkter i hållbara textilier.  Man arbetar på att ställa om till mer hållbara alternativ inom 
modeföretagen. Det är också något av det som tagits upp tidigare i uppsatsen, angående 
branschorganisationer för miljö- och rättvis textilindustri, som hjälper modeföretagen att uppnå en 
gemensam hållbar industri och marknad. Företagens omställning till hållbar verksamhet kan kopplas till 
teorin designs for transitions. Men hur långt har utvecklingen från gammalt tänkande till nytt tänkande 
kommit inom modebranschen egentligen? När det gäller de stora modekedjorna såsom exempelvis 
H&M, Zara och Lindex har alla en mindre kollektion av produkter inom produktkategorin hållbart mode. 
Detta är något som blivit allt vanligare på dagens modemarknad. Något som i Sverige kanske kan 
kopplas till projekt som Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) som drivs utav Sustainable 
Fashion Academy och går ut på att gemensamt öka hållbar modeindustri och hjälpa företag att ställa om 
sina verksamheter för att kunna minska sin totala miljöpåverkan samt förbättra de sociala förhållandena 
i sina fabriker genom att upprätta handlingsplaner och skapa lösningar för företagen.  

 

Även branschorganisationer, som exempelvis BSCI och SEDEX som omtalats i denna undersökning, 
finns som stöd och samarbetspartners för att kunna hjälpa modeföretagen att öka sin medvetenhet och 
jobba med hållbarhet på en alltmer omfattande nivå. Att dessa organisationer finns och att allt fler 
företag ansluter sig till dessa skapar både mer öppenhet och tillgänglighet på marknaden för 
konsumenter. Att varumärken profilerar sig som hållbara kan väcka konsumenters intresse och göra att 
fler intresserar sig för klimat och miljöpåverkan samt att man som konsument kan känna att man har 
möjlighet att bidra till en hållbar modeindustri och konsumtion, genom att köpa dessa produkter.  

Att hitta modeföretag som kommit långt i sin hållbarhetsutveckling var svårare. De är ofta sport- eller 
underklädesvarumärken som kommit längre i sin utveckling. Dock finns fortfarande brister speciellt när 
det gäller företagens produktförpackningar. Man kan tycka att hållbarhetstänkandet borde gälla både 
textila material, produktion, logistik och förpackningar. Men som ofta visar även denna undersökning att 
förpackningarna fortfarande helt eller delvis innehåller plast i någon form. Förpackningar till kalsonger i 
huvudsak har ofta ett plastfönster. Detta är till för att man som kund ska kunna se kalsongens färg och 
mönster. Kalsonger som produkt ser ofta relativt lika ut beroende på vilken typ av kalsongmodell det är. 
Ofta vet man som konsument vilken modell man är ute efter och är därför mer intresserad av den 
grafiska utformningen av produkten, och därför kan man vilja se eventuella färger och mönster. Idag 
finns inget alternativ för genomskinligt material förutom plast eller glas. Men här bör man var öppen för 
nya idéer och vara lösningsfokuserad. Man skulle kunna trycka den aktuella kalsongens mönster på 
förpackningen eller på ett klistermärke och fästa utanpå förpackningen, alternativt ha visningsexemplar 
i butiken intill förpackningarna. Dock förstår jag att detta kan ställa till bekymmer med att en del 
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människor vill prova kalsongerna i butiken, vilket inte är tillåtet då det är en hygienaspekt på detta. Att 
sälja kalsonger i förpackningar är en bra lösning av problemet vad gäller hygien och att inte prova i 
butiken.  

 

När det gäller förpackningar och plast så är det vanligt med en liten plastkrok i den övre kanten av 
förpackningen för upphängning i butiken. Denna krok skulle kunna vara gjord av kartong eller något 
annat mindre miljöfarligt material. Kroken kan behöva gå att fälla ihop eftersom förpackningarna ska 
kunna fraktas så tätt som möjligt, med så lite luft som möjligt. Det är en utmaning men den borde inte 
vara så oöverstigligt svår att lösa inom en framtid. Flera av företagen försvarar sin plastanvändning med 
att plasten de använder sig av är återvunnen eller återvinningsbar. Men detta är ett svagt argument då 
plast oavsett om den är återvunnen eller inte är skadlig för naturen. Återanvändning och återvinning ska 
absolut värdesättas men inte begränsa utvecklingen av förpackningars hållbara materialutformning.  
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