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ABSTRACT 

Hållbart mode ansågs länge tråkigt och komplicerat, i rak motsats till modeveckornas flärd. Numera 

har begreppet blivit moderiktigt och spelar en central roll i det paradigmskifte modevärlden står 

inför tack vare ny teknik och digitala plattformer. I en reportageserie har jag undersökt 

modeindustrins hållbarhet ur tre olika perspektiv; produktion, design och framtidsspaning. 

!
Vad är innebär begreppet hållbart mode? Hur ser industrin ut i dagsläget? Vad kan en på individnivå 

göra? Och hur ser framtidens mode ut? Genom att förankra resonemang och frågeställningar i 

tidigare forskning och litteratur har jag djupgående granskat ämnet för att kunna besvara frågan om 

en industri som bygger på konsumtion och en växelverkan av trender kan bli hållbar? Eller är 

hållbart mode en paradox.  

!
Reportageserien genomfördes i New Delhi, Stockholm och Borås i form av kvalitativa intervjuer 

med experter och ett wallraffande. I reflektionsrapporten förankras det journalistiska arbetet i etiska 

diskussioner kring journalistisk metod, genre, etnocentrism och källkritik. Syftet med studien var att 

lyfta fram hållbarhetsproblematiken och ge en mångfacetterad och realistisk bild över 

modeindustrins hållbarhetsutveckling, både på materiell- och humanitär nivå.  

!
!
!
!
!
!
Nyckelord: Hållbart mode, New Delhi, Smart Textiles, Beckmans designhögskola, Green Strategy, 

Etnocentrism, Textilproduktion, Design. 
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1. Introduktion 

I april 2013 kollapsade klädesfabriken Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh, och resulterade i 

katastrofala 1 129 döda. Textilarbetarna hade informerat ledningen om fabrikens dåliga skick som 

trots kontinuerliga påtryckningar valde att fullständigt ignorera varningarna. Händelsen fick stor 

medial uppmärksamhet och öppnade västvärldens ögon inför modeindustrins allvarliga brister. Det 

handlar, som alltid, om att tjäna pengar och när produktionstakten pressas uppåt hamnar etiska 

värderingar, som arbetarnas rättigheter, lägst ner på prioriteringslistan.  

!
Trots att klädmärken som spanska Zara och brittiska Primark producerade kläder i Rana Plaza har 

varumärkena kommit relativt lindrigt undan medias granskning. Orsaken är att en vanlig konsument 

har svårt att få grepp om fast fashions långa produktionskedja kantad av mellanhänder. Få har tid 

och ork att läsa på om den komplicerade strukturen, identifiera problemen och sedan ta 

konsumtionsbeslut utgående från det. Avståndet blir helt enkelt för långt för att konsumenten ska 

känna direkt emotionell koppling till produktionen, och eventuell skuld över sina köpvanor. Men 

någonstans måste vi börja. Frågan är vem som bär det största ansvaret, är det varumärket?

Producenten? Konsumenten? Eller en blandning av alla med så kallad modemakt. 

!
En hållbar utveckling innebär att hela produktionskedjan ses över, från råvara till soptipp, vilket 

omfattar så väl miljövänlig produktion som textilarbetares rättigheter. Hållbarhet är en socio-

ekonomisk fråga förunnat en viss del av världen att ta ställning till, fastän den påverkar hela 

jordklotet. Det handlar om att värdera de resurser vi har, både i råvara och arbetskraft, och minska 

produktionsvolymen. Genom att förstå hur vi kulturellt ser på ett plagg, vad vi förväntar oss av ett 

plagg och hur vi skapar ett affektionsvärde till ett plagg kan mode börja ta nya hållbara uttryck. 

!
Det är nu tre år sedan katastrofen i Bangladesh och intresset för en hållbar modeindustri har ökat 

markant och smugit sig in i allt från designhögskolornas läroplaner till bloggkulturens online-

plattformer. Men vad har egentligen hänt sedan april 2013? Vart är modeindustrin påväg? Vem 

jobbar för en hållbar utveckling? Vilka är bovarna? Och vad kan vi på individnivå göra?  

!
Genom att göra tre längre reportage i olika delar av modeindustrins spektrum vill jag identifiera 

problemen, spåna med experter kring industrins framtid och beskriva en verklig bild av 

modevärldens avigsida. De första reportaget riktar in sig på produktion och bygger på en intervju 
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med Shahnaz Rafique som är facklig organisatör inom textilindustrin i Indien, intervjun 

kompletteras med ett wallraffande på klädesfabriken Alps Industries Limited i slummen norr om 

New Delhi. Det andra reportaget handlar om den svenska modebranschen ur modedesignern 

Johanna Welinders och hållbarhetskonsulten Anna Brismars perspektiv, här varvas fakta med 

framtidsspaningar och diskussioner kring problematiken. Det tredje och avslutande reportaget är 

gjort i Borås Textile Fashion Center och bygger på en intervju om framtidens tekniska textilier med 

organisationen Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås. 

!
2. Ämnesval och frågeställning 

Valet av ämne föll sig naturligt tack vare mina studier i modevetenskap vid Stockholms universitet 

och kulturentreprenörskapsprogrammet vid Uppsala universitet, samt arbetserfarenhet på 

modeföretag och modemagasin. Utöver min akademiska bakgrund har reportageserien främst 

präglats av mitt intresse för mode och hållbarhet vilket innebar att bakgrundsarbetet redan var 

påbörjat innan jag satte igång med researchen. 

!
Modeindustrins natur bygger på konsumtion av trender som skapas genom en ständigt jakt på 

produkter som särskiljer sig från mängden. Så fort en trend blir allmän börjar den sakta dö ut. Enligt 

Yuniya Kawamura rörde sig mode förr i tiden framåt genom distinktion och imitation 

samhällsklasserna emellan (Modeologi, 2007). I dagsläget däremot råder inte samma distinkta 

klassamhälle vilket gör att stilskillnader inte automatiskt markerar klasskillnader. Som individer är 

vår självbild och identitet inte längre lika präglad av socialgrupp utan grundas på något 

utanförliggande. Den utvecklingen påverkar trenders uppkomst och rörelsemönster. Enkelt förklarat 

skapas en trend genom att plantera ett begär hos allmänheten som uppnås genom konsumtion. 

Denna efterfråga leder i sin tur till produktion. Detta är en positiv företeelse ur ett ekonomiskt 

perspektiv då kapitalismens materialistiska tanke om att lycka går att köpas skapar jobb för 

miljarder människor världen över. Men steget från produktion till konsumtion är långt, kantat av 

bristande etik och ohållbara tillvägagångssätt, inte bara ur en miljömässig synvinkel utan även ur en 

humanitär. 

!
Att ändra på modets grundprincip är inte en enkel sak. Modeindustrin drivs, likt de flesta industrier, 

av några få på toppen som tjänar stort på att modehjulet snurrar på så som det gör i dag. Men det 

bubblar i kulisserna, nästa generations designers och konsumenter kräver i allt större grad hållbara 

villkor. Studier visar att millenials (personer födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal) är mer 
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benägna att göra research på de företag de handlar ifrån, och värderar hållbarhet i allt större grad vid 

konsumtion än tidigare generationer. Upp till 72 procent i åldern 15-20 år är villiga att betala mer 

för en hållbart producerad produkt enligt en global undersökning av analysföretaget Nielsen från 

2015. Det var en ökning med 17 procent från föregående år. Eftersom den här målgruppen börjar 

tjäna allt mer pengar och kan därmed konsumera mer är det viktigt att utvecklingen fortsätter att gå 

åt rätt håll. Även många äldre etablerade modemärken har valt att aktivt arbeta för en miljövänlig 

produktion och belysa hållbarhetsfrågan. Ett exempel är Stella McCartney’s ekologiska 

kollektioner, ett annat är LEVI’S senaste jeanslansering producerade i nästintill 100 procent 

återvunnet bomull. Och ett tredje är Vivienne Westwoods senaste reklamkampanj för S/S16 där hon 

valt att använda medieutrymmet till att lyfta fram klimatförändringens hot mot Venedigs framtid 

framför traditionell reklam.  

!
Huvudproblematiken ligger i hur industrin ska lyckas motivera den eftertänksamma och långsamma 

modekonsumtionen när det snabba modet går att köpa i varje gathörn och stillar ha-begäret med 

detsamma. Här spelar media en viktig roll, genom att beskriva problematiken förståeligt och 

upplysa konsumenter om shoppandets konsekvenserna kan verklig skillnad skapas. I dagsläget råder 

en allmän kunskapslucka kring vad hållbarhet egentligen är, hur mycket en vanlig konsument kan 

påverka och var käppen i hjulet verkligen sitter. Kristoffer Anderson skrev i april 2016 en 

kulturkrönika för Aftonbladet om konsumentens egentliga makt och den allmänna missuppfattning 

om att det går att konsumera sig till en hållbar modeindustri. Att konsumtions val skulle kunna 

ersätta röstsedeln för att kräva modejättarna på etisk produktion menar Andersson att är en av vår 

tids största missuppfattningar om modeindustrin. Jag kan inte annat än instämma, i slutändan är 

hållbar konsumtion fortfarande konsumtion och definieras enligt NE som förbrukning av varor och 

tjänster. Det innebär att hållbart mode kan tolkas som något av en paradox. Samtidigt som det inte 

går att blunda för att vår tids vanligaste protest är en tyst variant i form av konsumtion. Är det då 

bättre att göra det vi kan med de medel vi blivit inlärda, framför ingenting? Jag anser det, samtidigt 

som det givetvis inte är tillräckligt. Den privilegierade konsumenten har ännu råd ekonomiskt att ta 

oetiska shoppingval men mätt i natur börjar resurserna sina.  

!
Mode handlar om att förmedla ett budskap, utan att nödvändigtvis uttala orden, som sedan tolkas 

och förankras i personen inuti plagget. Orsaken till att eko-trenden tagit fart i Europa inom allt från 

mat- till klädkonsumtion är att en så stor procent av västvärlden har det så pass bra ställt att 

konsumtion inte längre är en lyxaktivitet. Då nästan alla kan konsumera mode krävs fler värderingar 
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i plagget för att skilja det åt och göra det åtråvärt för den trendmedvetna modekonsumenten. Det 

innebär att en randig tröja i återvunnet material köpt på myrorna ger konsumenten mer status än en 

likadan randig tröja köpt hos kedjorna. Det i kombination med att den skandinaviska konsumenten 

handlar utifrån sin image innebär att plaggets osynliga attribut som ekologiskt produktion blivit allt 

viktigare i köpekvationen. Den här målgruppen existerar främst i Nordamerika och Europa och är 

än så länge en väldigt liten del av samtliga modekonsumenter världen över, vilket bekräftades 

ytterligare av New Delhi reportaget med Shahnaz Rafique. Viktigt att poängtera är skillnaden på 

vad konsumenter säger högt i jämförelse med vad det tänker och agerar utifrån. En artikel i 

tidningen I-D identifierar problematiken:  

!
There's a huge disconnect between what people say and what they do. 
There's this perception that everyone is being super sustainable, but the big 
three things that people look for when making a purchasing decision are 
price, design and quality. What we're seeing the most is an inadvertent post-
rationalisation. Post purchase, they'll weave the sustainable element into the 
story. But it's not actually why they bought it.	

!
3. Syfte och målgrupp 

Syftet med mitt arbete är att lyfta fram hur olika delar av modeindustrin arbetar och förhåller sig till 

hållbarhet och humanitära villkor. Valet att dela upp reportageserien i tre delar har dubbla 

intentioner, att skapa struktur till arbetet men också att förtydliga problematiken. Genom att göra 

nedslag i produktion, design och framtidsspaning vill jag nå problematiken från olika synvinklar. 

Eftersom miljöfrågor ofta uppfattas som luddiga och präglas av inte-kan-väl-lilla-jag-göra-någon-

skillnad-tänket anser jag ämnet ha både ett upplysningsvärde och ett nyhetsvärde. Artikelserien har 

även en bred målgrupp, då den är skriven för personer som gör konsumtionsval vid klädköp vilket 

innebär i princip alla över en viss ekonomisk standard. Jag anser att målgruppen är både storstads- 

och landsortsbefolkning i köpstark ålder, från 18 till 65 år. Det har varit viktigt i mitt arbete att utgå 

från att det inte krävs ett stort modeintresse från läsaren för att kunna förstå och ta in artikelseriens 

innehåll. Jag skrev reportageserien med utgångspunkt för publikation i kulturdelen i tidningar som 

Gefle Dagblad, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet.  

!
En ytterligare faktor som gör reportageserien extra relevant i dagsläget är modeindustrins pågående 

karaktärsbyte som är ett resultat av ny teknik och social media. Det krävs inte längre en plats på 

första parkett under modeveckorna för att ta del av de senaste modet, numera kan vemsomhelst 
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streama visningarna i realtid på vogue.com. Det traditionella modesystemet baserat på säsonger och 

inköp utifrån modeveckornas visningar i februari och september är sedan länge passé. Likaså den 

klassiska trickle-down teorin börjar bli svår att applicera på trenders uppkomst eftersom majoriteten 

numera startar på gatan framför i societetens finrum. Trender avlöser inte längre varandra utan rör 

sig parallellt och påverkar modets visuella form. I en krönika för BON skriver Philip Warkander om 

modehandelns svårigheter att hänga med i utvecklingen. Både ur ett digitalt och ett hållbarhets 

perspektiv har forskningen gjort enorma framsteg på kort tid och tagit fram revolutionerande teknik 

som än inte lyckats lanserats fullt ut på marknaden. Att stöpa om modeindustrin i grunden tar tid 

och vi är som bäst i förstadiet till vad som förhoppningsvis kommer att bli en mer miljövänlig och 

human modevärld.  

!
4. Bakgrund 

Det finns många aspekter att ta in i ekvationen när en skriver om hållbart mode. För att kunna ställa 

relevanta frågor krävs en stadig kunskapsgrund att luta sig mot. Både om mode i stort och om 

hållbarhetsutvecklingens komplicerade natur vars långa produktionsled är fyllt av etapper som 

påverkar industrins hållbarhet. Arbetets faktabakgrund vilar på tidigare forskning, artiklar, 

kurslitteratur, föreläsningar, dokumentärer och statistik. Min kunskapsgrund bygger på mina 

modevetenskapliga studier och de strukturer jag lärde mig då för att förstå modeindustrin och 

trenders rörelser i samhället, ett exempel på det är Yuniya Kawamuras bok Modeologi (2007). Ett 

annat är Jakob Östberg och Lars Kaijsers bok Konsumtion (2010) som reder ut kopplingen mellan 

konsumtion, identitet och drömmar.  

!
 4.1 Tidigare publicerat 

För att förstå det nutida modets form har Elizabeth Clines bok Overdressed (2013) varit värdefull. 

Boken behandlar om hur fast fashion tagit död på begreppet trender. De plagg som tidigare 

definierade tidsepoker existerar inte längre eftersom dess funktion, att särskilja en från resten, inte 

längre är aktuell då i princip alla med en viss ekonomisk inkomst kan handla samma plagg. Om än i 

olika kvalitéer. 

!
Hållbarhetsutvecklingen är en mycket komplex fråga som måste brytas ned i kategorier för att 

kunna förstås. Brittiska Kate Fletcher är professor i hållbar design och en förgrundsgestalt inom 

ämnet, hennes föreläsningar och boken Sustainable Fashion & Textiles har utgjort grunden för min 

kunskapsbas varav samtliga intervjuer är byggda på. Sustainable Fashion & Textiles är uppdelad i 
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två kategorier som måste förstås för att överhuvudtaget kunna ta in och skriva om hållbarhetsfrågan. 

Den första delen handlar om material och förklarar skillnaden mellan naturliga och konstgjorda 

fibrer samt vilken energi som går åt för vardera. Kate Fletcher slår hål på myter och behandlar 

ämnet sakligt och lättförståeligt. I den andra delen beskriver Fletcher vad en etisk produktion 

innebär och besvarar frågor kring modesystemets uppbyggnad. Vad kan förbättras? Vad kan 

effektiviseras? Och hur kan hållbarhet inkorporeras i systemets rötter på samtliga nivåer. 
!
In sustainability there is no such thing as a single-frame approach. Issues 
dealt with in a single frames will almost by definition lead to unwanted and 
unforeseen effects elsewhere. – Kate Fletcher (2008) 

!
Jag har även studerat föreläsningar på internet där Fletcher förklarar rådande modestruktur och 

utvecklingsproblematiken. Hennes uttalande om att 80 - 90 % av produktens inverkan på miljön 

redan bestäms i designstadiet gjorde det tydligt var fokuset på mitt reportage skulle ligga. Hon 

poängterar även hur industrin måste arbeta mot att förhöja affektionsvärdet och minska 

produktionen genom att fokusera på livet som faktiskt pågår i plagget.  

!
”Things need to be tendered and cared for, and no less created” – Kate Fletcher (2015) 

!
Hållbarhet är ett relativt ungt ämne som det på kort tid har skrivits mycket om, både vetenskapligt 

och journalistiskt. Modeindustrin framställs ofta som en stor ond apparatur byggd på ytliga begär 

privilegierat endast en viss procent av jordens befolkning, vars effekt trasar sönder vår natur och 

människorna bakom produktionen. Det ligger visserligen en sanning i det samtidigt som 

modeindustrin skapar över 26 miljoner jobb världen över och materialiserar produkter djupt 

förankrade i vår kultur (Fletcher, 2008). Det är med andra ord inte svart och vitt.  

!
Ett dilemma i hållbarhetsdebatten är att den allmänna diskussionen fokuserar på produktion och 

material, men vad händer med plagget vi slänger bort eller skänker till välgörenhet? Få vet att plagg 

som samlas in av exempelvis Frälsningsarmén distribueras och säljs vidare till handlare i 

utvecklingsländer som i sin tur säljer plagget vidare. Inte ens våra gamla trasor skänks iväg gratis. 

Enligt en artikel i The Guardian från februari 2015 säljs västvärldens gamla jeans i snitt för 2,9 

pund i Mozambique där den allmänna daglönen ligger på 1 pund. Med andra ord skapar den 
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västerländska konsumentens välvilja att skänka bort sina gamla kläder till välgörenhet ytterligare 

större klyftor mellan rika och fattiga. 

!
Som tidigare nämnts rör sig modeindustrins hållbarhetsutvecklingen i en gråskala, vad som vid 

första anblick uppfattas som miljövänligt kan ha fruktansvärda konsekvenser någon annanstans i 

världen. Det ökade intresset för second hand är i slutändan en positiv företeelse och vittnar återigen 

om var modeindustrin måste införa nya teknologiska sätt att ta till vara på råvarumaterial. Antti 

Ainamo är professor vid textilhögskolan i Borås och berör i artikeln Rethinking Textile Fashion: 

New materiality, Smart products and Upcycling (2014) problematiken med second hand, 

!
”When we will be able to repair second-hand fibers or regenerate totally new 
ones, this is when we will be able to smoothly migrate or move fibers from 
second-hand clothes into new textile fashion in the vision of new 
materialisms.” !

Under våren 2016 var hållbart mode även aktuellt i diverse mediekanaler. Tv-programmet Kobra 

höll ett avsnitt på temat under maj månad där programledarna Kristofer Lundström och Lina 

Thomsgård, likt mig, reste till norra Indien för att uppleva den delen av produktionskedjan samt 

intervjuade svenska hållbarhetsexperter. Aftonbladet försökte nå en yngre publik genom att sända 

en webb-serie i tre delar som bygger på att skicka privilegierade modebloggare till Kambodja för att 

arbeta i en textilfabrik och få en förståelse för modeindustrins helhet. Om vi bortser från att serien 

även fungerade som reklamkampanj för att öka trafiken till tjejernas modebloggar vars innehåll 

fortsättningsvis handlar om konsumtion var serien likväl ett positivt tilltag i mediediskussionen. Jag 

har även följd BON:s krönikor och inspirerats av deras modedoktor Philip Warkander. I krönikorna 

på modesajten belyser han hållbarhetsproblematiken och spånar kring den framtida utvecklingen, 

hans tankar och idéer står till grund för många av mina intervjufrågor och vidare diskussioner. 

Myten om att en dyr prislapp är lika med hållbart producerat är ett exempel på sådana reflektioner.  

!
Även mediesajter som Dazeddigital,Vogue, Makeitlast, Ecouterre och I-D har gett ständig ny 

information. Här publiceras med jämna mellanrum kortare artiklar på ämnet, ofta med tips om ny 

hållbar design eller teknisk innovation. Radioprogrammet Stil i P1 var också en viktig grundsten i 

researchen tack vare ett flertal program med hållbarhet som huvudämne. Ett exempel är avsnittet 

Kvalite, vad är det? – Har snabbmodet fördärvat vår känsla för kvalité (31.08.2012) som innefattar 
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en intervju med författaren Elizabeth Cline där bland annat myten att dyr prislapp är lika med 

hållbar produktion diskuteras ”… a designer name is no longer a guarantee for quality”.  

!
Genom att förankra mitt arbete i fakta förstärks reportagens trovärdighet och relevans. Bland annat 

har statistik från Svensk Handel fått illustrera den svenska modeindustrins växande köpkraft, trots 

de senaste årens ökande konkurser och nedläggningar av klädbutiker. Naturvårdsverkets statistik 

över köpta kläder per person, samt var de hamnar när vi tröttnat på dem, motiverar ytterligare 

ämnets betydelse. Även statistik om textilarbetares löner och rättigheter publicerade av 

organisationerna AWFA och Sveriges konsumenter har vävts in arbetet. Dessutom har Anna 

Brismars illustrationer för Green Strategy fått tillstånd att användas för att ytterligare förtydliga 

problematiken visuellt. 

!
5. Samhällsrelevans  

Mode har inte funnits i alla tider utan är starkt sammankopplat med det moderna samhällets 

uppkomst. Kopplingen till modernitet, som i sin tur kännetecknas av sekularisering, urbanisering, 

industrialisering och ökande konsumtion och handel är enligt Louise Wallenberg och Dirk Gindt 

essentiellt för modeindustrins existens (Mode: en introduktion : en tvärvetenskaplig betraktelse, 

2009). Med andra ord är mode alltid djupt förankrat i tidsandan och tar form utifrån de rådande 

ideologier och kulturella uttryck som formar samhället.  

!
För samhället i stort har insikten att en global hållbar förändring måste ske diskuterats sedan tidigt 

nittiotal. I juni 1992 hölls The United Nations Conference on Environment and Development, 

UNCED, i Rio de Janeiro där samtliga medlemsländer tillsammans satte upp 27 riktlinjer för en 

globalt hållbar utveckling inom diverse industrier. Deklarationen är högst aktuell än i dag eftersom 

de flesta av riktlinjerna betonar den hållbara utvecklingens mål men också problematiken. Kort 

sammanfattat handlar deklarationen om att samarbeta utöver företag- och landsgränser, att hjälpa 

mindre utvecklade länder och alltid prioritera sitt globala ansvar framför ekonomisk vinst inför en 

genomgående human- och miljövänlig modeindustri. Att rättfärdiga inhumana arbetsförhållanden 

och bristande miljövänlig produktion för en ekonomisk vinst accepteras inte enligt deklarationen. 

Vilket tyvärr fortfarande sker i allra högsta grad 24 år efter mötet i Rio de Janeiro. Med andra ord är 

modeindustrins hållbarhetsutveckling av hög samhällsrelevans och det är fortfarande en lång väg att 

gå innan deklarationens hållbarhetsmål är nådda.  

!
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Artiklar om hållbart mode är bland de minst klickvänliga enligt Trey Taylor, skribent på Dazed. Han 

menar att termen ofta uppfattas som diffus och tråkig, vilket är den raka motsatsen till 

modeindustrins kreativa ryggrad som bygger på fantasi och en konkretiserande lek med gränser, 

material, roller och drömmar. Genom att förenkla problematiken och damma av uttrycket hoppas 

jag på att förankra ett nyhetsvärde och lyfta fram spännande diskussioner och innovationer framför 

det dimmiga, mörka tongångar som ofta hörs i samband med hållbarhetsfrågan. Att vi alla dessutom 

täcker våra kroppar med kläder och påverkas av industrins utveckling gör ämnet universalt. 

Oberoende modeintresse eller ej. 

!
6. Avgränsning 

Genom att lyfta fram aktörer inom olika delar av industrin och låta dem styra reportagens 

utformning skedde avgränsningen naturligt i valet av intervjupersoner. Den första artikeln som 

handlar om produktion i New Delhi tog form först på plats. Jag förberedde mig genom att läsa på i 

den mån jag kunde men kastades sedan in i en intervjusituation som krävde både flexibilitet och 

wallraffande. Med andra ord hade jag en ram för vad jag ville få ut av New Delhi besöket men den 

slutliga avgränsningen gjordes i efterhand. Eftersom intervjun hölls dels i en hotellobby och dels 

under en bilfärd mot ett fabriksbesök kändes det mest naturligt att väva in hela upplevelsen till ett 

längre reportage framför att dela upp det i mindre artiklar.  

!
Det andra reportaget bygger på två intervjuer, en över telefon och en öga mot öga. Genom att 

fokusera på intervjupersonernas expertområden, design och framtidsspaning, sattes en naturlig 

avgränsning för samtalen. Dessutom valde jag att rama in intervjuerna genom att fokusera på den 

svenska modebranschen framför en global vinkel.  

!
Det tredje reportaget är inriktat på textil forskning och avgränsades utifrån Smart Textiles tre 

verkningsområden med extra tyngd på hållbarhet. Genom att lyfta fram innovationer och framtida 

textila lösningar i texten och låta diskussionen utgå från det sattes en ram för reportaget.  

!
Eftersom ämnet i sig, hållbart mode, är enormt insåg jag tidigt att jag måste fokusera på att lyfta 

fram de delar jag fann intressanta framför att försöka täcka samtliga delar av utvecklingen. På så vis 

utkristalliserades intervjupersoner, frågeställningar och innovationer jag fann spännande inom 

hållbarhetsutvecklingen. Genom att utgå från vad jag själv skulle vilja läsa om avgränsades arbetet 

ytterligare. Att ha en tydlig plan och vinkel för vardera text innan intervjuerna genomfördes 
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underlättade processen. Avgränsningen var a och o för att kunna hålla reportagen isär och ge 

innehållet ett slags djup. Artikelserien är med andra ord mer utav ett smakprov på nutidsandan än en 

genomgripande beskrivning av samtliga steg i utvecklingen.  

!
7. Metod 

Mitt arbete är en reportageserie byggd på observationer och intervjuer jag genomförda i Sverige och 

Indien. Min intention var att tackla hållbart mode från en ny vinkel och lägga fokus på att förståeligt 

förklara varför industrin ser ut som den gör samt diskutera med experter vartåt de tror branschen är 

påväg. Jag samlade på mig fakta genom klassisk research, främst på nätet, under vilket relevanta 

namn på intervjupersoner dök upp och reportageserien tog sin form. Ursprungsidén var att följa ett 

plagg i alla steg, från produktion, till konsumtion, till soptipp. Tyvärr höll inte den idén i praktiken. 

Istället fick de intervjupersoner jag valt forma slutresultatet som blev en serie i tre delar med fokus 

på produktion, design och framtidsspaning.  

!
 7.1 Intervjupersoner och representativitet 

Valet av intervjupersoner uppkom under researchen, samtliga kontaktades via mail och tackade ja 

vid första förfrågan. Majoriteten av intervjupersonerna var namn som visade sig på internet under 

researchen medan kontakten i Indien dök upp genom en bekant som arbetar på Union to union i 

Stockholm. Hon hade tidigare arbetat i Indien under ett annat projekt med facklig organisering och 

på så vis kommit i kontakt med min intervjuperson Shahnaz Rafique.  

!
Gällande representativitet anser jag mina intervjuobjekt uppfylla kraven för just mitt ämnesval i 

form av varierande kulturell bakgrund, ålder och expertis. Däremot brister det i representativitet av 

genus, en svaghet jag är medveten om. Det var inget jag reflekterade över förrän i efterhand och 

säger något om vem som får synas och höras i modesammanhang. Samtidigt kan jag delvis 

rättfärdiga mina val utifrån statistik av Tillväxtverket från 2015, som visar att av totalt antal 

sysselsatta inom den svenska modeindustrin utgör 73 procent kvinnor och 27 procent män. Däremot 

på högre beslutsfattande positioner är majoriteten män, likt resten av näringslivet. Dock är 29 

procent av modebranschens verkställande direktörer kvinnor, i jämförelse med ynka 15 procent i 

övriga näringslivet. Därmed är det inte konstigt att flest kvinnliga namn dök upp under researchen 

och jag anser att deras röster är mer än värda att lyftas fram och ge utrymme. Däremot hade en 

större mångfald ur ett genusperspektiv givit arbetet ytterligare tyngd.  

!
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Jag var noga med att låta samtliga intervjupersoner känna sig fria och trygga att uttrycka sig som de 

behagar samt citera dem korrekt. Ifall de önskade fick de läsa igenom sina egna uttalanden innan 

publicering.  

!
En aspekt jag reflekterade över under arbetet var huruvida intervjupersonerna var tendensfria eller 

ej, men med ytterligare eftertanke och research ansåg jag ingen ha anledning att ge en falsk bild av 

verkligheten på grund av bakomliggande intressen. Däremot är det klart att var och en av 

intervjupersonerna brinner för sitt arbetsområde vilket poängteras i respektive intervju. Genom att 

applicera källkritik och dubbelkolla fakta online anser jag gjort mitt för att undvika spridning av 

missvisande information.  

!
 7.2 Research  

Eftersom ämnet är så pass brett och globalt var jag tvungen att börja i en ända och acceptera redan 

från början att jag inte skulle hinna läsa precis allt som skrivits i ämnet. Istället lade jag ribban på att 

samla tillräcklig bakgrundsinformation för att kunna förstå grundprinciperna och problematiken för 

att göra fruktbara intervjuer med professionella inom industrin. Med det sagt bör tilläggas att jag är 

intresserad av mode och hållbarhet, samt läser kontinuerligt modesajter med hållbarhetsfokus som 

MakeItLast.se och lyssnar på radioprogram som Stil i P1. Med andra ord finns modenyheter 

ständigt i mitt nyhetsflöde vilket underlättade för mig att vet var jag skulle börja leta för att hitta rätt 

information. 

!
Jag började researchen med att titta på två dokumentärer; The Next Black – A film about the Future 

of Clothing från 2014 och The True Cost från 2015. Dokumentärerna gav mig tips på namn och 

företag som jag kunde granska online och spinna vidare på. Relativt snabbt dök det upp namn på 

tänkbara intervjupersoner inom den svenska modeindustrin. Jag utnyttjade även mitt kontaktnät 

genom att prata med familj, vänner och bekanta som i sin tur gav tips på organisationer och 

intervjupersoner. Bland annat kontakten i Indien utvecklades på detta sätt. 

!
Min arbetsmetod utgår från meningen ”ju mer man vet, desto mer får man veta” ur boken 

Reportage; Att få fakta att dansa av Anders Sundelin (2008). Att vara väl förberedd var essentiellt 

för att jag skulle kunna gå in i en intervjusituation med huvudet högt och identifiera öppningar i 

samtalet där det fanns något nytt och spännande att rapportera om inom ämnet. Dessutom blir det  

enklare att undvika stereotypa skildringar som lätt gör texten negativ eller glorifierande om en är 
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ordentligt påläst. Däremot är inte målet med researchen att bli expert i ämnet, det är ju därför jag 

gjorde intervjuer med färdiga experter, insatta eller drabbade. Målet med researchen är att visa 

respekt för ämnet och skapa en kunskapsbas för att kunna föra en fruktbar intervju kring det. Om 

inte jag själv förstår grunderna hur ska jag då kunna identifiera och lyfta fram ny kunskap med 

nyhetsvärde?  

!
Det finns även risker med att läsa på för mycket, som att journalistens förstagångsupplevelse av 

samtalet går förlorat och speglas innehållets bristande nyhetsvärde. Personligen identifierade jag 

mig med detta påstående av Richard Ben Cramer (Sundelin, 2008, sid 35) och kände en klarhet 

kring hur mycket research en journalist bör göra.  

!
Jag bryr mig inte det minsta om ifall killen jag intervjuar tror jag är smart. 
Och det är ingenting jag låtsas. Jag är så förvirrad när jag jobbar med en 
story. Jag tycker det är så plågsamt att inte veta tillräckligt för att kunna 
skriva den. Jag behöver inte låtsas att jag behöver hjälp. 

!
Researchen pågick egentligen genom hela arbetets gång. Något nytt dök ständigt upp som måste 

faktakontrolleras och värderas. Jag lärde mig att en reportageserie om ett fenomen egentligen aldrig 

blir klar, den blir tillräcklig, eftersom det ständigt dyker upp nyheter inom ämnet och alltid går att 

gräva djupare. 

!
 7.3 Intervju och produktion 

Efter att kartlagt reportageseriens struktur och skrivit en önskelista med intervjupersoner började jag 

kontakta människor. I regel först via mail och sedan via telefon. Överraskande nog fick jag napp 

relativt snabbt hos majoriteten av de personer jag kontaktade. Något som förvånade mig eftersom 

jag som student inte hade en arbetsgivare i ryggen eller någon tydlig publiceringsplattform. Det 

gjorde att jag insåg rätt fort att människor oftast upplever det som smickrande att bli ombedda att 

intervjuas, framförallt om det handlar om hen som expert inom sitt yrkesliv. 

!
Eftersom ingen av mina intervjupersoner är offentliga personer eller medietränade var det viktigt att 

skapa ett förtroende och tydliga villkor inför intervjuerna. Inför intervjun med Shahnaz Rafique i 

New Delhi Indien skickade jag över intervjufrågorna innan vårt samtal främst med tanke på en 

eventuell språkbarriär, men också för att Shahnaz skulle få möjlighet att förbereda sig och känna en 
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trygghet i att jag som journalist från utlandet kommer med goda intentioner. De intervjuer som 

gjordes i Sverige krävde inte samma förberedelser. I Sverige var det viktigare att förtydliga vad jag 

skulle använda intervjuerna till.  

!
För att skapa trygghet och avdramatisera intervjun använde jag mig av ett knep som Björn Häger 

nämner i sin bok Intervjuteknik(2007) nämligen att i början berätta något personligt och lite lustigt 

om sig själv. Det får då gärna ha att göra med ett gemensamt intresse eller något annat man kan 

mötas över som personer, inte enbart journalist och intervjuobjekt. Jag föredrar att hålla en 

vänskaplig ton under intervjuerna eftersom innehållet oftast blir betydligt mer personligt och 

beskrivande då vilket passar ett reportage. Som journalist handlar det om att skapa en balans och att 

inte själv ta för stor plats utan låta fokuset ligga på den som intervjuas. Andra knep jag använde mig 

av för att skapa trygghet var; att läsa på ordentligt innan intervjun vilket visar intervjupersonen att 

man är engagerad. Att ha ett lugnt tonfall och tillåta sig själv att tänka efter när en formulerar frågor 

för att visa intervjupersonen att det inte är bråttom och en får ta sin tid innan en svarar. Att bjuda på 

en kopp kaffe. Att varva seriösa frågor med lättsammare så att både jag och intervjupersonen får 

vila huvudet under samtalets gång. Och lova att personen får läsa igenom citat innan publicering. 

!
Inför intervjuerna tänkte jag mycket på att undvika slutna frågor med ja och nej svar, för att istället 

alltid ställa öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Jag använde mig av Björn Hägers tips ur 

boken Intervjuteknik (2007) om att börja frågeställningen med orden Vad? Hur? och Varför? Det 

tvingar intervjupersonen att tänka efter och gör att svaret blir betydligt mer beskrivande.  

Varje intervjuperson är unik och i mitt fall var vissa mer öppna än andra, en del krävde mer frågor 

för att öppna upp medan andra pratade på av sig själv utan att jag knappt hann ställa en fråga. Då är 

det viktigt för professionaliteten att inte låta intervjupersonen föreläsa, utan att det ändå är jag som 

journalist som har kontroll över samtalet och får ställa de frågor jag förberett inför intervjun.  

Angående följdfrågor försökte jag ständigt flika in med den enkla frågan ”Hur menar du?” för att få 

ytterligare svar kring en fråga jag antingen tyckte var svår och otydlig, eller om jag behövde mer 

ord av intervjuobjektet för att använda till citat.  

!
Att ställa enkla, konkreta och fokuserade frågor är enligt Björn Häger nödvändigt för att få bra 

intervjusvar. I efterhand kan jag känna att det var här var det ibland brast för mig, jag var så 

fokuserad på att ställa öppna frågor att de blev aningen luddiga emellanåt. Exempel; Du har arbetat 

länge inom industrin, hur tror du tekniken kommer påverka utvecklingen? Ofta kom det då 
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motfrågor som vilken teknik? Vilken utveckling? Eller vad syftar du på? Denna konsekvens gjorde 

eventuellt intervjun aningen trevande samtidigt som det gav upphov till diskussion och nya frågor.   

!
En annan viktig aspekt som Björn Häger tar upp i Intervjuteknik (2007) är konsten att lyssna. 

Genom att bekräfta med kommentarer som ”jag förstår”, ”aha” och ”mmm…” gav jag gensvar till 

intervjupersonen. Att vara avslappnad, le, nicka och kanske sippa på lite kaffe eller vatten är viktigt 

för att intervjun ska kännas naturlig. Fokuset ska ligga på samtalet och att det som sägs är 

betydelsefullt. Det är ju därför vi träffas. Att vara i nuet och koncentrera sig på svaren mer än min 

nästa fråga var lite knepigt i början, men något jag fick kläm på i och med att jag började lita på mig 

själv som kompetent journalist i intervjusituationer. 

!
För min del var det viktigaste att gå in i intervjun med en tydliga tanke kring vad jag ville prata om 

och hur jag ville att samtalet skulle utveckla sig för att sedan inkorporera det i vad för typ av svar 

och känsla jag fick av intervjupersonen. Huruvida det är bra eller dåligt att ha en tydlig plan och 

ram inför en intervju finns det olika åsikter om. Jag anser själv att journalistens sociala förmåga 

präglar slutresultatet mest. Oberoende hur mycket research som görs inför intervjuerna går det inte 

att förutspå ett förstagångsmöte mellan två främmande individer. En intervju är inte bara ett utbyte 

av information utan en interaktion mellan två människor. Det gör att förmågan att improvisera 

samtalet utifrån plats och rum är en av journalistens viktigaste, oberoende om intervjun 

genomfördes i Indien eller på Beckmans i Stockholm. 

!
Intervjusituationerna skiljde sig markant mellan New Delhi, Stockholm och Borås. I Indien gjordes 

intervjun på språng vilket jag inkorporerade i texten. I Stockholm var det ett lugnt samtal vilket jag 

också var mån om att skulle speglas i texten. Och i Borås fick jag endast 45 minuter med 

intervjupersonen, det gjorde att jag hade ett annat tempo och var snabbare att styra in 

intervjupersonen på de ämnen jag ville ha svar på. Å ena sidan är tidspressade intervjuer effektiva, å 

andra sidan minskar de chansen för att diskussionen spånar iväg på ett främmande och mer 

spännande ämne. Det finns för- och nackdelar med allt! En sak är säker, intervjusituationen speglas 

alltid på ett eller annat sätt i texten.  

!
Slutligen ansträngde jag mig enormt för att låta det vara tyst ibland och ge intervjupersonen 

möjlighet att tänka efter och själv ta upp något hen velat diskutera. Det sägs att de mest intressanta 

svaren kommer ur tystnaden. Men för mig som tvångsmässigt måste fylla tystnader och hålla 
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samtalet levande var de sekunderna en ren pina, dock värdefulla för slutresultatet. Som Björn Häger 

uttryckte det ”pausen kan provocera personen att säga något väsentligt samtidigt som den ger dig 

tillfälle att tänka igenom nästa fråga” (Intervjuteknik, 2007). 

!
8. Dokumentation 

Alla intervjuer, förutom en, spelades in med godkännande av intervjupersonerna. Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes öga mot öga förutom en som gjordes över telefon. Samtalet under 

telefonintervjuer brukar i regel bli en aning hackigare än riktiga möten på grund av tekniken. I det 

här fallet passade denna form av intervju väl eftersom tanken med Anna Brismars intervju var att 

låta henne figurera som expert i texten genom tydliga citat. Därmed krävdes inte en utförlig 

miljöbeskrivning och så vidare.  

!
En läxa jag fick lära mig den hårda vägen var att inte göra för långa intervjuer. Jag har en tendens 

att ställa ytterligare frågor för säkerhets skull, fastän jag fått svar på det jag sökte efter. Det gör att 

jag lade ner onödigt mycket tid på att skriva ut material jag inte ens skulle använda. I det här fallet, 

när det rör sig om tre längre reportage skrivna under en lång tid gjorde det ingen större skada. 

Mängden material fungerade mer som en trygghet för mig att gå tillbaka till ifall jag skulle behövt. 

Däremot i en tidspressad situation kunde det har gjort vägen till utskriven artikel onödigt lång och 

komplicerad. 

!
För min del var det viktigt vid skrivandet att komma ihåg att ett röstmemo spelar in allt vad 

intervjupersonen säger, men inte hur hen säger det. Därför förde jag även anteckningar under 

intervjuerna, inte bara för min egen skull utan också för att intervjupersonerna skulle se att jag är 

här som journalist och värderar vad hen säger. I boken Intervjuteknik (2007) skriver Björn Häger att 

pennans makt är stor i intervjusituationer, den påverkar tempot på intervjun och får 

intervjupersonen att tänka efter noggrannare kring sina uttalanden. Känslan av att det som sägs är 

viktigt styrs av journalistens val att anteckna eller ej eftersom intervjupersonen tolkar journalistens 

rörelser lika mycket som vi läser av hen. Om jag inte hann med att anteckna eller inte riktigt förstod 

svaren var jag noggrann med att fråga en extra gång så att dokumentationen blev korrekt. Som 

journalist är det ingen idé att vara rädd för att känna sig dum. Björn Häger (2007) tipsar om att 

använda smicker vid förfrågning om förtydligande, som ”det där sista var intressant, jag vill vara 

säker på att jag har det ord för ord”.  

!
!18



Moa Lindstedt Examensarbete för masterexamen i journalistik 
Gunilla Hultén

I anteckningarna var jag noga med att skriva ner känslouttryck och miljöbeskrivningar för att sedan 

kunna gå tillbaka och sätta mig in i scenen. Även fotografier användes på detta vis. Samtliga 

reportage skrevs ut tätt inpå intervjuerna eftersom jag anser att texten blir bäst då intervjun är färskt 

i minnet. Björn Häger påpekar i boken Intervjuteknik (2007) att risken för felaktiga tolkningar av 

otydliga anteckningar minskar om en skriver ut intervjuer med detsamma vilket ytterligare 

argumenterar mitt sätt att dokumentera. 

!
9. Genre, texttyp och dramaturgi 

Ett reportage är den mest litterära varianten av journalistisk text och likt skönlitteratur vilar oftast 

reportagets narrativ på den klassisk berättar bågen; början, mitten och slut. I boken Dold kamera: i 

sanningens tjänst? (2003) förklarar Kari Andén-Papadopoulos att handlingen ofta cirkulerar kring 

ett problem vilket gör att själva reportagets dramatik bygger på den resan, från en verklighet till en 

annan. Även mitt arbete på vilar på den här tekniken, och likt reportaget av SVT:s Uppdrag 

Granskning som analyseras av Kari Andén-Papadopoulos i boken Dold Kamera: I sanningens 

tjänst? rör även jag mig genom reportaget på både en inre och yttre resa. 

!
Björn Häger menar att de flesta berättelser, från Shakespeare till Hitchcock, följer en kronologisk 

historieskildring som bygger på fem enkla steg; konflikt, roller, anslag, framåtrörelse och tona av 

(Intervjuteknik 2, 2007). En konflikt är den problematik som det rapporteras om, vad är känsligt och 

kontroversiellt i texten. Genom att belysa det och sedan trappa upp den konflikten och låta samtalet 

fokusera på det blir innehållet intressant och lockar läsaren till fortsatt läsning. Att ha tydliga roller 

och personbeskrivningar är också viktigt för berättelsen i stort samt att nå en vändpunkt, ett aha-

moment, för att till slut tona ner, knyta samman alla lösa trådar och runda av berättelsen. Mina 

reportage följer inte exakt denna dramaturgiska struktur men är högst inspirerade av den. Jag önskar 

att jag hade haft dramaturgin i bakhuvudet då jag intervjuade och började skriva ut för att lättare 

kunna forma mitt reportage efter dessa knep som lockar till läsning. Istället har jag anpassat efteråt 

vilket gör att det finns brister. Samtidigt som jag kan tycka att det känns fräscht att inte följa 

konstens alla regler, vilket inte heller är ett krav för journalistiska texter.  

!
Att använda sig av motsatspar för att ge reportaget en tydlig vinkel är ett annat berättarknep jag 

lutat mig mot och samtidigt brottats med. Ett exempel på det är fabrikschefen i Indien som inte ges 

möjlighet att försvara sina åsikter då de antecknades i en situation då han inte visste att jag var 

journalist. Om det är etiskt korrekt och främjar framför stjälper min trovärdighet som yrkesperson 
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och journalistiken i stort kommer jag att diskutera längre fram. Att inte hamna i stereotypa 

skildringar av de onda och det goda har också varit en regel jag återkommit till och tvingat mig till 

att se över mina beskrivningar. Ytterligare en fråga jag ställt mig i och med mina 

personbeskrivningar är i vilken grad de färgats av mina kulturella förväntningar och hur stor risken 

varit för etnocentrism, mer om det längre fram.  

!
 9.1 Reportage  

!
”Nu, helt plötsligt har jag en scen! Jag har inte bara citat, jag har dialog, detaljer, rörelse.” 

 – Michael Lewis  

!
I boken Reportage som genre (1979) definierar Gunnar Elveson genren enligt följande ”en 

redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta 

upplevelser registrerade inom en ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och 

plats väl preciserade”. En annan betydligt enklare och slående formulering bjöd journalisten Gay 

Talese på då han beskrev reportagekonsten som ”the fine art of hanging out”. Fördelen med ett 

reportage är att det ger journalisten möjlighet att fördjupa sig och beskriva en samtida verklighet 

med en mer litterär ton, samtidigt som det verklighetsbaserade innehållet gör texten journalistisk. 

!
I detta format får skribentens egen röst och upplevelser mer plats och ger tyngd till texten samt 

verifierar att journalisten faktiskt varit på plats och upplevt händelseförloppet med egna ögon. Till 

skillnad från klassiska nyhetsartiklars snabba och stelare format har reportaget möjligheten att 

fördjupa sig i ett ämne och använda sig av ett yvigare språk. Metoden kan tyckas förlegad i vår tid 

när nyheter helst ska konsumeras snabbt och kortfattat. Personligen tror jag inte att reportaget 

någonsin kommer att försvinna, tvärtom anar jag en uppsving och längtan efter fördjupade 

skildringar av verkligheten. 

!
Valet av genre bygger på intervjusituationerna, det skulle varit ett slöseri med intryck om inte 

miljöbeskrivningarna fick vara med och illustrera problematiken i hållbarhetsutvecklingen. Enligt 

Anders Sundelin (Reportage: att få fakta att dansa, 2008) är miljöbeskrivningarna själva stommen i 

reportaget, ett bra reportage målar med enkla medel upp en verklighet som läsaren stiger in i. Jag 

försökte själv att tänka på beskrivningar kopplat till människans alla sinnen, hur doftar det? Hur 

känns det? Vad hörs omkring? 
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Att dra gränser och utvärdera sitt eget journalistiska- och akademiska arbete finns det både fördelar 

och nackdelar med. Enligt Pål Repstad är intern utvärdering bra med tanke på lokalkännedom, 

erfarenhet, tids- och kostnadsbesparande, minskad ”domedagsstämning”, kan göras kontinuerligt 

och ger realistiska förslag till förändring. En extern utvärdering däremot är bra för att inte interna 

intressen ska styra innehållet och färga resultatet (Närhet och distans: kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap. 3, 2007). Dessa argument är baserade på samhällsvetenskapliga 

forskningsprojekt men går likväl att applicera på journalistiska arbeten. Jag valde att låta två externa 

personer i olika åldrar läsa igenom mina reportage för att kunna identifiera luckor, utvärdera och 

förbättra. Utöver det var det jag själv som övervägde vad som var relevant eller ej.  

!
Det var utmanande att ta med sig upplevelser i skrift från samtal, intryck och händelser till en ensam 

skrivartillvaro samt gav mycket att tänka på; formuleringar, ord och uttryck. Vilka citat är 

värdefulla, vilka inte. Ska jag stryka det här? Och ska jag fylla ut där? Kan jag säga mer om 

situationen genom att skriva såhär, eller blir det löjligt? Finns det något som överraskar? När ska jag 

avrunda och hur? Tusen frågor har gått genom huvudet, vilket har gjort texterna bättre. Men tillslut 

måste en också lita på sin egen röst, läsaren behöver inte veta allt i detalj. Det är jag, journalisten, 

som väljer och de val jag gör är rätt för min text. 

!
Att skriva målande scener i ett reportage är inte enkelt. Det finns ingen specifik mall att följa, 

däremot finns det knep att ta till. För att skapa en bra scen räcker det inte med endast en enkel 

miljöbeskrivning på några meningar där en rad adjektiv radas upp efter varann. På teater och film är 

det runt dialogen resten av scenen målas upp. I ett reportage finns det flera tillvägagångssätt men 

likväl här är det oftast dialogen som utgör stommen till reportagets scen. En dialog är inte bara ett 

samtal med ord, en dialog är också rörelser, grimaser, blickar, tonlägen och känslouttryck, som 

skratt och gråt. Konsten att skapa en trovärdig scen bygger på att skriftligt kunna balansera mellan 

alla olika komponenter av händelseförloppet, från dialogen till omgivningen. Anders Sundelin 

skriver (2008) att ”…oftast räcker det med att någon säger något eller sa något. Ett förstärkt adverb 

förtär intrycket.” Ett exempel på det är när jag använt fraser på hindu för att krydda scenen med 

detaljer genom att i skrift visa mer än vad som faktiskt beskrivs. 

!
Detaljer är en annan viktig aspekt av scenen. Mina första utkast var alldeles för detaljrika, jag ville 

få med allt. Istället valde jag att fokusera på en sak, som en nyckel, eller en ingång, till 
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beskrivningen av människan eller rummet. Detaljer eller rekvisita som bygger scenen kan vara allt 

från kroppspråk till föremål. Exempelvis genom klädsel kan en antyda om social status, ålder, 

karaktär, religion, subkultur och så vidare. Samma sak med mat och dryck, ät- och drickbara 

detaljer har en emotionell koppling i oss och kan i bästa fall skapa smaker i munnen hos läsaren. Att 

beskriva kroppar är svårare och något jag medvetet undvek. Det kändes obekvämt att skriva fritt om 

en annan persons kropp utan att hamna i stereotypiska kategoriseringar över vackert eller fult, vilket 

var en dimension jag inte ville ha i mina reportage.  

!
Mitt största dilemma var att få till en genomgående stil i reportageserien. Eftersom 

intervjusituationerna skiljde sig markant var det knepigt att få till en röd tråd. Först när jag släppte 

tanken om att alla texter måste vara stöpta i samma stilistiska form lossade skrivandet. Den text som 

uppfyller alla traditionella krav för att klassas som ett reportage är den som gjordes i Indien. Den 

andra texten är en kombination av två längre intervjuer mixad med fakta. Jag var rädd att den skulle 

bli torr och påminna om ett referat i jämförelse med det första reportaget. Genom att lägga energi på 

andra delar som bildsättning, citat och aktuell fakta tycker jag den blev lika intressant som den 

första. Det tredje reportaget påminner stilistiskt om reportage nummer två och bygger på en längre 

intervju som vävs samman med fakta och besök i ett showrum.  

!
Eftersom jag ville förmedla en slags närhet till intervjupersonerna valde jag att inleda samtliga 

texter med både för- och efternamn på intervjupersonen för att sedan fortsätta med endast förnamn. 

Beroende på vilket namn en använder sig av signalerar det olika saker till läsaren. Enligt Anders 

Sundelin (2008) ger ett förnamn ett mer privat och intimt intryck medan ett efternamn är offentligt 

och antyder på distans. 

Det finns även personer som figurerar i texterna utan namn som fabrikschefen. Orsaken är att jag 

inte ville hänga ut honom specifikt då han symboliserar ett mycket större problem än det som 

beskrivs just där. 

!
Intresset för reportage har inte minskat med tiden, tvärtom skrivs det mer än förr (Sundelin, 2008). 

Däremot har reportagen blivit kortare, största orsaken till det är den så kallade tidningsdöden vilket 

lett till att nyheter i allt större grad konsumeras på nätet. Studier visar att läsaren tappar intresset för 

en text betydligt snabbare online, framförallt om den läses i våra smartphones, än om den finns 

tryckt på papper. Telegraph publicerade i maj 2015 en artikel om att människans 

koncentrationsförmåga har minskat till 8 sekunder från 12 sekunder år 2000. Det innebär att vi 
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numera har en lägre koncentrationsförmåga än en guldfisk. Däremot har människans förmåga till 

multitasking ökat enligt den kanadensiska studien som gjordes av Microsoft i början av 2015. Med 

andra ord styr tekniken i vilket format nyheter produceras och konsumeras. Vårt minskade 

koncentrationspann påverkar även kulturutvecklingen. I en artikel för DN från augusti 2015 skriver 

journalisten Kajsa Haidl om hur kulturen formar sig efter våra krav på kortare format. Kajsa Haidl 

skriver att Youtube dominerar över TV-kanaler, artister släpper singlar eller EP i högre tempo 

framför traditionella album och modets säsonger trappas upp med expressiva mellansäsonger som 

ger medial uppmärksamhet och säljer bra. Samt i media har nyhetssajter som slate.com börjat märka 

artiklarna med den beräknade lästiden.   

!
Trots tidsbrist är reportaget som format fortfarande viktigt för allmänhetens uppfattning av en 

sanning som pågår bortom våra landgränser. Ett välskrivet reportage kan förändra den publika 

opinionen och påverka beslutsfattare vilket innebär att genren är viktig för demokratin. Att många 

mediehus tvingats dra ner på utrikeskorrespondenter de senaste åren är beklämmande ur den 

synvinkeln. 

!
Likt skönlitteraturen kan journalisten använda sig av litterära grepp och levande gestaltning vid 

skrivande av reportage, men till skillnad från skönlitteratur har reportaget betydligt större 

trovärdighet hos läsaren eftersom reportaget ska bygga på verkliga händelser. I jämförelse med 

vetenskapliga texter har reportaget samma outtalade förväntan på saklighet. Hela reportaget behöver 

inte vara självupplevt av journalisten, vissa scener kan konstrueras i efterhand med hjälp av 

intervjuer med någon som var där. Så länge fakta stämmer är det enligt Anders Sundelin (2008) helt 

okej att arbeta på det sättet, och något som reportrar alltid gjort. Däremot om journalisten börjar 

tumma på sanning och fiktion kan en text som utger sig för att vara ett reportage påverka den 

allmänna uppfattningen i fel riktning. Det är förödande för allmänhetens tilltro till både reportaget 

som genre och journalistiken i stort. Reportageformens förmåga att invagga läsaren i en falska 

känsla av tilltro till författaren menar Torsten Thurén i sin avhandling Reportagets rika repertoar 

(1992) att är genrens största problem. Genom att använda sig av vetenskapens förfrämligande anser 

Thurén att reportaget håller sig på rätt sida av journalistikens regel kring saklighet. Metoden bygger 

på att ta avstånd från dramatiska texters fascinerande effekt och istället ifrågasätta sin egen tes för 

att locka fram läsarens intellektuella framför emotionella förankring i texten.  

!
”Det innebär att han bevisar, använder sig av argumenterande framställning,  
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snarare än att han visar och berättar.” – Torsten Thurén 

!
Att skriva reportage innebär egentligen att samla fakta, både i form av research och i form av 

intervjuer. Hur journalisten sedan använder den insamlade faktan i text är det som avgör om 

reportaget blir lyckat eller ej. 

!
 9.3 Stilistik 

Enligt NE är stilistik en ”forskningsgren med ursprung i retoriken och med syfte att normera och 

beskriva text”. I klassisk retorik har stilistik en standardiserad funktion som bygger på krav på 

tydlighet, korrekt språk, att följa sociala regler och vinkla textens innehåll efter dess målgrupp. Det 

handlar helt enkelt om att genom språkliga element skapa en viss effekt på läsaren.  

!
Min reportageserie bygger på allt från skildringar av händelseförlopp i nutid till telefonintervjuer, 

och målet med texterna var att läsaren skulle enkelt och förståeligt kunna stiga in i den värld som 

beskrivs. Att hitta en genomgående journalistisk stil var inte helt enkelt. Jag testade mig fram och 

inspirerades både medvetet och omedvetet av den litteratur och journalistik jag läser på kontinuerlig 

basis, som kulturkrönikor i i BON och reportage i DN. Genom att skriftligt varva fakta, 

dramaturgiska beskrivningar av miljö- och händelseförlopp, observationer, citat och reflektioner 

försökte jag få ett flöde som skulle fånga läsaren och hålla tag i hen genom texten. 

I reportaget som skrevs i Indien var det betydligt lättare att få till en litterär ton med yviga 

miljöbeskrivningar och dramaturgiska inslag tack vare det naturliga händelseförloppet. Medan 

intervjuerna som gjordes i Sverige var svårare att stöpa efter samma mall, eftersom de skedde i 

form av stillsamma möten över en kopp kaffe i diverse arbetslokaler.  

!
Samtliga texter har reportaget som genre men baseras även på kvalitativa intervjuer. För mig var det 

viktigaste att språket flöt på fängslade läsarens intresse, framförallt med tanke på att ämnet har 

tidigare klassats som tråkigt. Jag kan i efterhand tycka att det andra reportaget skulle vunnit på att 

delas upp i två artiklar på grund av dess faktatyngd. Vid eventuell publicering kommer detta att tas i 

beaktande. 
!
10. Källkritik 

Inom journalistiken är jakten på sanning en egenskap som bör sitta i ryggraden hos alla journalister 

för både den egna trovärdigheten men också branschen i stort. Genom att ständigt källkritiskt 
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granska sina intervjuer och insamling av material minskar risken för felrapportering. Enligt Torsten 

Thurén (Källkritik, 2005) är källkritik ”…en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant 

– eller åtminstone vad som är sannolikt”. En källa är ursprunget till den kunskap vi journalister vill 

förmedla vidare. Den kan komma i diverse former; muntlig som skriftlig, materiell eller abstrakt, 

och är alltid förankrad i mänsklig aktivitet. Egentligen är källkritik en angelägenhet för alla 

tolkande individer eftersom alla bör kritiskt överväga om informationen som tas in är sann eller ej. 

!
Källkritiken är extra viktig inom forskning och journalistik eftersom dessa yrkesgrupper formar den 

kunskap som sedan lärs ut som sanningar inom samhället i stort. Journalistikens tidspress är det 

som skiljer yrkesgruppernas tillämpning av källkritik åt. Bristen på tid gör att sakfel lättare smyger 

sig in i publicerat material samtidigt som det känslomässiga engagemanget kan komma att störas i 

större grad. För att undvika det har Torsten Thurén (Källkritik, 2005) listat fyra punkter att tänka på. 

Äkthet; är källan vad den utger sig för att vara. Tidssamband; desto närmre i tiden källan uttalar sig 

efter händelsen ägt rum desto större sanningshalt. Oberoende; källan ska kunna stå stadigt själv som 

bevis utan att behöva förlita sig på andra källor. Samt tendensfrihet vilket innebär att källan inte ska 

kunna misstänkas för att sprida en falsk bild av verkligheten på grund av ekonomiska, politiska eller 

personliga gömda agendor.  

!
Thurén skriver att det inte räcker med att kunna metodreglerna för att kunna tillämpa god källkritik. 

För en lyckad källkritik måste journalisten också känna väl till sin tid, den kultur och det ämne som 

hen studerar. För min del var källkritiken relativt enkel att tillämpa i Sverige. Här kunde fakta 

dubbelkollas på nätet och min egen referensram gjorde att jag kände mig trygg i att ställa mer 

kritiska frågor under intervjuerna. I Indien däremot var min kulturella bakgrund en barriär för det 

journalistiska arbetet.  

!
I Indien ställdes jag även inför problemet med primärkälla vs. sekundärkälla. Det arbetarna sade 

översattes sporadiskt av Shahnaz vilket gör att den information jag samlade på mig under 

fabriksbesöket bygger helt på hennes tolkning av arbetarnas situation. En tolk är en typisk sekundär 

källa som lätt kan förenkla och vinkla för budskapets skull. Jag valde att inte låta arbetarna yttra sig 

i skrift eftersom det kändes oetiskt då jag varken kunde göra mig förstådd eller fick möjlighet att 

sitta ner och prata med dem utan att vara undercover. Det hade givetvis givit mitt arbete ytterligare 

ett lager ifall deras röster hade gjorts hörda, inte enbart genom Shahnaz. Då var jag tvungen att 

ställa mig frågan om Shahnaz hade anledning att förvränga fakta för egen vinning. Eftersom 
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Shahnaz arbetar med att förbättra textilarbetares rättigheter, som i dagsläget är usla vilket oberoende 

fakta bevisar, anser jag att risken för dolda ekonomiska eller politiska agendor var ytterst liten.  

!
I min reportageserie har jag valt att ha med namnet på några klädmärken vilket givetvis kan 

uppfattas som smygreklam. Jag funderade mycket på detta och ansåg till slut att märkena fungerade 

mer som förtydligande exempel än någon form av marknadsföring eftersom ingen av 

intervjupersonerna har ekonomisk vinning förankrad till någon av de varumärken som nämns. Att 

samtliga märken som nämns i text dessutom är stora multinationella företag som gemene person 

känner till förminskar också den reklamerande effekten.  

!
Viktigt att komma ihåg är att tendens är ett rörligt begrepp eftersom alla påverkas av sitt 

sammanhang. Det kommer vi inte ifrån. Framtidsspaningen med Susanne Nejderås påverkas 

givetvis av hennes önskningar om framtidens textila mode, likaså Beckmanseleven Johanna 

Welinders hållbarhetsdrömmar. Till slut måste man lita på någon för annars blir inget publicerat. Då 

valde jag att förlita mig på intervjupersonernas expertis inom området samt dubbelkolla fakta på 

nätet och ha utomstående att läsa igenom ifall en viss dold underton skulle smugit sig in i texten 

utan min vetskap.  

!
11. Etiska dilemman  

Svenska journalistförbundet har sammanställt tretton yrkesregler för alla typer av journalistisk 

verksamhet. Att följa dessa regler är viktigt både för sin egen trovärdighet och för allmänhetens 

förtroende till yrket i stort. Det är med andra ord givet att vi journalister som granskar samhället 

också själva ska klara av att följa etiska regler och granskas därefter.  

!
I yrkesreglerna tas allt upp från grundläggande principer som att inte ta emot gåvor med 

förbindelser eller uppdrag från intressenter med dold agenda (exempelvis politisk eller reklam) till 

hur en ska handskas med dold kamera. Att respektera upphovsrätt, visa hänsyn till intervjupersoner, 

ange källan till sakuppgifter och inte förfalska intervjuer är extremt viktigt vid insamling av 

material och något jag arbetade efter till punkt och pricka. Under ett långt journalistiskt arbete, som 

skrivandet av en reportageserie, springer en för eller senare på ett etiskt dilemma. För min del blev 

det den elfte yrkesregeln om dold kamera. Efter en kort reflektion valde jag dock ändå att använda 

mig utav den känsliga metoden. 
!
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Dold kamera och annan dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör 
användas endast i undantagsfall, efter noga övervägande och när en 
journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. 
Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den 
dolda inspelningen skett och varför den gjorts.  

– SJF spelregler för press, radio och TV 

!
 11.1 Wallraffa  

Att wallraffa innebär att som journalist att bedriva undersökande journalistik under falsk identitet 

och härstammar från den tyska journalisten Günter Wallraffs okonventionella metoder (Längst 

därnere, 1986). Mitt val att ”wallraffa” var inte planerat utan en situation jag kastades in i. Jag 

ställdes inför alternativen att antingen hoppa av fabriksbesöket eller ljuga om min identitet och 

valde då det senare eftersom besöket var centralt för mitt arbete. Rent etiskt är wallraffandet 

problematiskt. Kari Andén-Papadopoulos listar frågeställningar i sin bok Dold kamera: i 

sanningens tjänst? (2003) som en journalist bör fundera över inför ett eventuellt wallraffande. Är 

slutresultatet värt att gå under täckmantel för? Lever reportaget i övrigt upp till journalistiska ideal 

om objektivitet, saklighet och rättfärdig representation av intervjupersonen. Vilken roll spelar 

informationen som samlas in under wallraffandet i reportaget? Samt stöds det av annan 

dokumentation och research? 

!
Bör vem som helst kunna utsättas för wallraffande? Personligen tycker jag det krävs en viss 

finkänslighet när det rör sig om icke offentliga personen. Att makthavare, politiker och dominanta 

organisationer i samhället bemöts av en kritisk medial granskning baserad på okonventionella 

metoder som wallraffande är i större utsträckning försvarligt. Det gamla ordspråket ”den som gett 

sig in i leken får leken tåla” ringar in mentaliteten och är något jag tog i beaktande i Indien. Den 

kritiska granskningen av omvärlden är journalistikens främsta byggsten och viktig för demokratin 

samt legitimera yrkets funktion. 

!
En kritiskt granskande journalistik innebär att man gräver fram djupare 
kunskap om en händelse eller ett ämne än den man får via snabba intryck, 
officiella politiska uttalanden eller via myndigheters 
informationsavdelningar. Man tar inte det sagda för givet, utan utgår från att 
det finns dolda motiv bakom makthavarnas utspel som det är journalistens 
uppgift att avslöja. – Kari Andén-Papadopoulos (2003) 

!
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Som journalist bör en ha koll på vad som är och inte är lagligt i samband med wallraffande. Björn 

Häger skriver i boken Intervjuteknik (2007) att det är förbjudet att agera bland annat läkare, polis 

och advokat om man inte är det. Även falska legitimationshandlingar och bärandet av vissa 

yrkesuniformer i samband med wallraffande strider mot lagen. 

!
Att inte utnyttja metoden som endast ett bevis för reportagets sanningshalt är oerhört viktigt för 

både ens egen journalistiska trovärdighet men också wallraffandet i stort. Det är lätt hänt att en som 

journalist blir hemmablind och vinklar efter ens egna förväntningar. Genom att gå tillbaka och 

arbeta igenom texterna flera gånger under ett längre tidspann anser jag mig undvikit den fallgropen. 

Att dölja sin identitet och skriva ut det i texten ger också reportaget en viss teatral effekt som kan  

gynna läsupplevelsen. Däremot får den dramatiska bieffekten eller jakten på skandalösa 

underhållningsreportage inte vara huvudorsaken för valet att wallraffa. Medieforskarna Mats 

Ekström och Stig Arne Nohrstedt ringar in risken: 

!
Det moraliska uppsåtet bakom avslöjandet som görs med okonventionella 
metoder kan i värsta fall resultera i en rekyleffekt: om reportern för att 
avslöja en politiker som ljuger om sina åsikter för att framstå i bättre ljus i 
offentligheten själv ljuger om sitt uppsåt och beter sig på ungefär samma sätt 
gentemot politikern som denne gör gentemot väljaren, kan det inbära att 
också reporterns trovärdighet ifrågasätts. 

!
Att genom dolda metoder komma åt information kring offentliga personer i maktposition, som högt 

uppsatta chefer och politiker, är berättigat enligt journalistikens demokratiska väktarfunktion. Vilket 

offentliga makthavare är väl medvetna om och numera tränas inför. Däremot är linjen suddig för 

vad som utgör en offentlig makthavare? I mitt fall måste jag fråga mig om fabrikschefen var det. 

Genom att inte utge hans namn i text valde minskade fokus på honom som person. 

Ett annat strategiskt val jag ställdes inför var huruvida jag skulle utelämna eller ta med i texten att 

jag hamnade av en slump i situationen att wallraffa. Jag valde att ta med det vilket givetvis färgar 

läsarens bild av mig. Att inte överdriva den dramatiska effekten och börja nosa på fiktion är extremt 

viktigt för det journalistiska värdet och något jag måste kontinuerligt påminna mig om under 

skrivandets gång. 

!
I mitt fall använde jag den dolda kameran på mobilen som en minnesbank och underlag för 

skrivandet. Den fungerade också som anteckningar eftersom jag inte kunde börja notera under 
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besöket med risk för att avslöja min identitet. Likaså fotograferade jag i smyg för att kunna 

bildlägga reportaget. Den officiella policyn för användandet av dold kamera/inspelningsapparat är 

att kameran ska uteslutande riktas mot personer i maktposition och informationen som framkommer 

ska vara av allmänintresse samt inte gå att nås på något annat sätt (Andén-Papadopoulos, Kari, 

2003). Jag anser mig själv ha följt reglerna och kan försvara mitt val att wallraffa. 

!
Kari Andén-Papadopoulus ringar in problematiken om journalistikens ideologiska fokus på 

avslöjandet i boken Dold Kamera: i sanningens tjänst? (2003). Likt en hjälte står journalisten på 

medborgarnas sida mot maktetablissemanget och har som huvudsyfte att upprätthålla det 

demokratiska samhället. Problemet är att journalisten själv väljer vad som ska och inte ska tas upp i 

reportaget vilket gör att ideologin om det demokratiska avslöjandet motsäger sig själv. För vem är 

jag som journalist att säga att en viss sak är av allmänintresse och en annan inte är det? I mitt fall 

kan det till exempel diskuteras om de framtidsspaningar och frågeställningar jag upplevde som mest 

intressanta och därför betonade i text överensstämmer med vad intervjupersonerna tyckte. I 

slutändan är det ändå journalisten som väljer bort, förenklar, fogar samman och påverkar innehållet 

till det budskap reportaget slutligen signalerar. En del information kommer att strykas och annan 

poängteras, vilket är en del av skrivandet och försvarligt så länge det som skrivs är sant. 

!
 11.2 Nyhetsvärde och risk för etnocentrism 

I början av examensarbetet var jag tvungen att ställa mig frågor som varför är min reportageserie 

viktig? Finns det ett allmänt intresse? Finns det ett nyhetsvärde? Mitt svar var givetvis ja, annars 

skulle jag inte producerat det. För att kunna svara på vad som gör den nyhetsvärdig måste jag först 

förtydliga vad en nyhet är. Enligt NE är en nyhet ”offentliggjort meddelande om något 

betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd”. Med andra ord ny 

allmän information om samtida händelser, ofta baserade på konflikter eller våld. I dagens tabloida 

press illustreras denna information oftast med hjälp av fotografier. Framförallt på nätet väger tyvärr 

värden som snabbhet och klickbara rubriker ofta tyngre än journalistikens etiska grundprinciper om 

exempelvis korrekt fakta och saklighet. Större delen av västvärldens nyhetsrapportering bygger på 

händelser som händer någon annanstans. Desto mer lidande, desto större nyhet är den regel som 

råder under redaktionernas nyhetsvärdering. Däremot kan ett reportage ses som ett mer fördelaktigt 

format för rapportering av lidande tack vare sin fördjupande kvalité som minskar risken för 

missvisande förmedling av verklighet bortom journalisten och läsarens egen. 

!
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Att skriva om en situation i en kultur jag inte själv är en del av kräver extra eftertänksamhet. I 

Sverige möttes jag och intervjupersonerna över samma kulturella referensram. I Indien däremot 

krävdes betydligt mer av mig som journalist. Där var målet att uppmärksamma den verklighet 

indiska textilarbetare lever i, inte den bild jag som utomstående projicerar på dem. Genom att låta 

intervjupersonerna berätta, styra samtalet och situationen hoppades jag på att inte fastna i min roll 

som utomstående betraktare, utan kliva in i deras värld i största möjliga mån. Min metod byggde på 

att notera omgivningen och lyssna på berättelser av de som lever i den verklighet jag velat belysa, 

oberoende om intervjun genomfördes i baksätet på en taxi i New Delhi eller i ett showrum i Borås. 

!
Hur medveten jag än är om det finns ändå alltid en risk för exotifiering och etnocentrism vid 

rapportering om ett problem eller händelse som orsakar lidande i ett annat land än mitt hemland. 

Därför är det viktigt att vara vaksam på hur man uttrycker sig och om det finns tid låta någon annan 

med fräscha ögon läsa igenom texten. Att exotifiera i skrift och skapa ett distinkt vi och dem i 

rapporteringen bör undvikas i högsta grad. Det är givetvis osmakligt men framförallt förmedlas en 

falsk bild av verklighet vilket kan leda till felrapportering. Samtidigt går det inte att blunda för 

faktumet att jag som journalist aldrig kommer till hundra procent förstå hur det är att leva i en annan 

verklighet än min egen, trots att jag får uppleva den jag rapporterar om med egna ögon.  

!
Etnocentrism definieras enligt NE som ”benägenheten eller tendensen att se sin egen kultur som 

central…”. Hur jag exempelvis tolkar arbetsförhållanden, mänsklig integration och så vidare 

baseras på min referensram som bygger på min kulturella bakgrund. Därav valde jag att gå extra 

varsamt fram i Indien och hellre fråga två gånger om det var något jag var osäker på. Bara en sådan 

enkel sak som kroppsspråk och i vilket tonfall människor samtalar har sitt ursprung i landets kultur. 

I New Delhi hamnade jag flera gånger i sociala situationer då jag först tolkade konversationer som 

aggressiva tills jag insåg att min sociala ram inte gick att applicera där. Även i efterarbetet har det 

varit extremt viktigt att inte måla upp en schablonmässig bild av ett lidande samhälle långt bort. 

!
 11.3 Bildsättning av lidande 

Att illustrera min reportageserie med fotografier var en prioritet och något jag lagt mycket 

eftertanke på. Jag har varvat egna fotografier med pressbilder. Layout spelar stor roll för innehållet 

och förstärker det jag velat förmedla i text. Ett fotografi är multifunktionellt, det är ett konkret bevis 

av en personlig verklighet samtidigt som det är en annans tolkning av den verkligheten. Det 

fungerar helt enkelt kontraproduktivt eftersom varje gång någon ser på ett fotografi tolkas den 
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bilden och förankras i betraktarens personliga minnen och känsloregister. Med andra ord är 

fotografiet en återblick, ett bevis på verklighet och en pågående händelse på en och samma gång.  

!
Susan Sontag skriver i sin bok Regarding the pain of others (2004) att fotografiet är starkt 

sammankopplat med döden eftersom det är en reproduktion, ett spår av något verkligt som hänt 

framför linsen. Det innebär att fotografiet har alltid varit mycket närmre minnen och människor som 

inte längre finns ibland oss än vad en målning någonsin varit.  

Eftersom fotografiet lätt tolkas som ett bevis för att något har skett besitter de även en viktig 

funktion inom journalistiken. Trots diverse manipulationer en numera kan göra med ett foto väger 

det fortfarande tungt hos allmänheten att få se det man läser om i bild.  

!
Photographs have the kind of authority over imagination today, which the 
printed word had yesterday, and the spoken word before that. They seem 
utterly real. – Walter Lippmann (1922) 

!
I dagens medielandskap bygger mycket av innehållet på chockvärde. Tidningar ska sälja, tv-

program behöver tittarsiffror och nyhetssajter jagar klick. Kommersialismen har tydligt påverkat 

journalistikens innehåll. Under arbetets gång märkte jag vid flera tillfällen att jag sökte fotografier 

som utstrålade mycket känslor för att förankra i läsaren. Det är inget fel i sig, men jag kan inte 

hjälpa att ställa mig frågan hur långt vi är villiga att gå för chockeffekten och i vilken grad de 

påverkar vår omvärldsbild, samt vad det har för konsekvenser. 

!
The hunt for more dramatic (as their often described) images drives the 
photographic enterprise, and is part of the normality of a culture in which 
shock has become a leading stimulus of consumption and source of value.  

– Susan Sontag (2004) !
I västerländska medier finns det en självreglerande och underförstådd tanke kring vad för bilder av 

lidande som får publiceras. Fotografier av lidande får inte vara för personliga eller illustrera döden 

för grafiskt. I regel kan vi i väst hantera grövre bilder av lidande i större utsträckning om de är tagna 

på människor långt bort. Susan Sontag menar att ju längre distansen är geografiskt desto mer 

tolererar vi att se på bild utan att bli upprörda eller reflektera desto mer över det vi sett.  

!
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Ett exempel på när ett fotografi av lidande inte spelat efter dessa kriterier och påverkat den 

allmänna opinionen är ett fotografi från september 2015 på en död pojkes kropp i vattenbrynet på en 

strand i Turkiet. Bilden är tagen av Nilüfer Demir och illustrerar döden och det mänskliga lidandet i 

och med den pågående flyktingkatastrofen i Medelhavet. Fotografiet spred sig internationellt och 

tillskrevs bland annat i Expressen rubriken ”Europa räddade inte Aylan, 3”. De starka reaktionerna 

hos allmänheten påverkade politiska ledare och gav upphov till debatt kring varför just denna bild 

berörde och andra inte gjorde det. Till stor del beror det på att motivet rör sig om ett dött barn i 

västerländska klimat vilket gör att många kan identifiera emotionellt med bilden. 

!
Någon slags illustration av lidande finns det inte att tala om i mina fotografier tagna i Sverige men 

däremot finns det spår av det i bilderna från Indien. Fotografierna från fabriksbesöket är långt ifrån 

grova eller provocerande och jag har inte tvingats välja bort bilder på grund av att de skulle varit för 

råa. Men det är klart att den suddiga kvalitén och de dystra blickarna illustrera en viss 

sinnesstämning som beskrivs i texten. 

!
Frågan är om vi i väst inte längre berörs av de katastrofbilder som ständigt florerar i våra 

nyhetsflöden. En sak är säker, desto oftare du utsätts för en chockerande bild desto mindre berörs du 

av den typen av bilder och den emotionella reflexen tärs ner. Medlidande är en känsla som vi vill 

agera på omedelbart, vilket vi som mediekonsumenter oftast inte kan göra när vi tar del av 

rapportering om tragedier geografiskt långt bort. Och om vi inte agerar utifrån medlidandet dör 

känslan ut och lämnar rum för frustration. Susan Sontag menar att dagens medieklimat är ett resultat 

på överanvändandet av chockerande bilder som inte längre uppfyller sitt syfte hos läsaren som i sin 

tur blivit allt mer immun för medlidande. Istället har bildrapporteringen börjat närma sig 

underhållningsvärlden (exempel infotainment) och vise versa vilket kan resultera i svårigheter att 

skilja verkliga nyheter från fiktion. Och det har i sin tur påverkat vårt sätt att emotionellt reagera på 

ett fotografi av lidande. 
To speak of reality becoming a spectacle is a breathtaking provincialism. It 
universalizes the viewing habits of a small, educated population living in the 
rich part of the world, where news has been converted into 
entertainment. . . . It assumes that everyone is a spectator. It suggests, 
perversely, unseriously, that there is no real suffering in the world. But it is 
absurd to identify the world with those zones in the well-off countries where 
people have the dubious privilege of being spectators, or of declining to be 
spectators, of other people's pain . . . – Susan Sontag (2004) 
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12. Sammanfattning 

I tre reportage baserade på djupgående intervjuer, fakta och tidigare forskning har jag undersökt 

ämnet hållbart mode. Genom att dela upp arbetet i produktion, design och framtidsspaning har en 

mångfacetterad bild av hållbarheten i industrin presenterats. Intervjuerna genomfördes i Stockholm, 

Borås och New Delhi, som kompletterades med ett wallraffande på en klädesfabrik.  

!
Att hållbart mode rör sig om två olika diskussioner visade sig tidigt under arbetets gång vilket 

preciserade var i utvecklingen problemen uppstår. I länder där befolkningen har över en viss 

ekonomisk standard kan man kosta på sig en diskussion om ekologisk produktion. Västvärlden 

dikterar helt enkelt villkoren för hela jordklotets framtida naturresurser. Den priviligierade 

konsumenten kräver i allt större grad materiell hållbarhet vid konsumtionsval medan textilarbetarna 

i Indien drömmer om mänskliga rättigheter. För att mode överhuvudtaget ska kunna titulera sig som 

en hållbar industri krävs att naturresurser värderas i form av miljövänlig produktion, distribution 

och återanvändning, samt att humanitära villkor för textilarbetare lagfästs och efterföljs. 

!
Under arbetets gång stödde jag på ett flertal hinder. Ett av dem var hur min kulturella bakgrund 

påverkade min journalistiska roll i situationer jag inte var bekant med. Genom att vara lyhörd, 

flexibel och tänka igenom materialet ur andra synvinklar under skrivprocessen samt applicera 

källkritik anser jag mig undvikit risken för etnocentrism. Ett annat problem var att hitta en röd tråd 

genom reportageserien, både stilistiskt och innehållsmässigt. Om jag hade gjort om arbetet skulle 

jag under researchen skissat upp en betydligt tydligare plan för vad exakt jag ville belysa, framför 

ett fenomen i stort. Att avgränsa ännu tydligare hade också varit till hjälp under arbetsprocessen.  

Ett tredje problem jag tampades med var genrevalet reportage som passade väl in i vissa 

sammanhang men inte alls i andra. Reportagets styrka, men också svaghet ifall det missbrukas, är 

förmågan att litterärt måla upp en verklighet som alltid tolkas som en sanning av läsaren tack vare 

sin journalistiska grund. Det tar helt enkelt tid, rent utav år, att hitta sin egen version av genren och 

är en journalistisk stilresa jag påbörjat här.  

!
Trots att ämnet figurerat flitigt i tv, tidningar och på webben under våren 2016 anser jag att mitt 

arbete fyller ett tomrum tack vare fokuset på vad begreppet hållbarheten egentligen innebär framför 

att skuldbelägga en viss del av industrin. Dessutom kommer Kulturhuset i Stockholm att hålla en 
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utställning på temat från juni till september under namnet ”Mode i sju akter” vilket ytterligare 

argumenterar ämnets nyhetsvärde. 

!
Målet var att identifiera kommunikationsproblem i hållbarhetsfrågan och belysa dem vilket jag 

anser mina reportage gör. Poängen med att belysa ämnet överhuvudtaget är att en stor del av 

problematiken i hållbarhetsutvecklingen är ett direkt resultat av konsumentens brist på kunskap. Att 

fylla en allmän kunskapslucka är en av journalistikens främsta uppgifter och legitimerar därmed 

mitt arbete. Det bör tilläggas att jag själv gick in i arbetet med en uppfattning om ämnet och kom ut 

med en helt annan förståelse för problematiken, vilket jag hoppas även läsare av reportageserien 

kommer att göra.  

!
!
!
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Bakom kulisserna i New Delhis textilindustri 
Svenskar vill vara eko, från matbordet till garderoben. Men vad 

innebär egentligen hållbarhet? I den indiska slummen bekräftas 

avigsidan på en industri som inte värnar om sina arbetare. 

!
Samma stund som Shahnaz Rafique kliver in på Delhi Pride Hotel ändras stämningen. Bara ekot av 

hennes steg mot hotellobbyns blanka golv signalerar pondus. En befogad självsäkerhet efter 15 

framgångsrika år av facklig organisering av indiska textilarbetare. Shahnaz omges av en 

uppfriskande revolutionär anda, hon är änka, 

mamma och har själv arbetat sig upp i den textila 

fackorganiseringens värld. När vi tar i hand 

slänger männen bakom receptionsdisken undrande 

blickar samtidigt som de frenetiskt fortsätter att 

bläddra i sina papper.  

!
Shahnaz ivriga blick och yviga gestikulerande i 

kombination med den traditionella indiska sarin, 

näspiercingen och en ständigt blinkande iphone 

gör henne till ett textboksexempel av den moderna 

powerkvinnan. 

 

– Kom taxin väntar utanför!  

!
New Delhi kokar i 38 grader den här måndagen i mars och doftar som en blandning av smuts, 

kryddor och urin. Lika bedrövligt som drömskt. En man klädd i fyra nyanser av gult öppnar 

bildörren och ber oss stiga in. Under hans turban rinner ett monotont flöde av svett ner i pannan, 

något han inte är ensam om.  

Fabriken vi ska besöka ligger i slummen norr om stadskärnan. Så fort vi lämnar innerstaden skiftar 

trafiken karaktär, hetsiga gatuförsäljare, tuktuks och horder av människor byts ut mot flerfiliga 

motorvägar kantad av misär. 

!
Vid första gatuljuset efter vi passerat Röda Fortet, som ramar in innerstaden, låser chauffören 

bildörrarna och miljön ändras som i en handvändning. Sophögar, kossor, grisar, cykelförsäljare och 
!37

Shahnaz Rafique, facklig koordinator inom textilindustrin.



Moa Lindstedt Examensarbete för masterexamen i journalistik 
Gunilla Hultén

tiggande barfota barn kryllar om vartannat. Att New Delhis moderna hipstermecka Hauz Kahs 

Village bara ligger några ynka kilometer bort känns overkligt, för här i slummen har tiden stått still. 

Jag pekar på ett vindpinat, tältliknande husbygge som ligger högst en meter från motorvägen. 

Vad är det där?  

– Det är ett typiskt hem för textilarbetare, svarar Shahnaz.  

De söndriga tygskynkena solkar ledsamt i ett smutsigt lager av damm som täcker allt i New Delhi. 

Inne i stadskärnan uppfattas dammet som orientaliskt och exotiskt men här blir det bara ytterligare 

ett bevis för fattigdomen.  

!
ALPS INDUSTRIES LIMITED 

En och en halv timme senare är vi framme. Shahnaz vänder sig mot mig, ger en allvarlig blick och 

tillägger. 

– Säg inte att du är journalist, säg att du är en svensk modedesigner som söker efter producenter, 

och om du ska ta bilder, gör det i smyg. 

!
Förvånat nickar jag tyst och vi marscherar in. Fabrikschefen, en liten man klädd i lila skjorta och 

runda små glasögon hälsar oss välkomna, delar ut passerkort och berättar kort om verksamheten. 

Alps Industries har fyra fabriker runtom i Indien med 2 500 arbetare, varav 25 procent är kvinnor. 

Likt de flesta klädesfabriker i regionen har även här majoriteten av textilarbetarna korta 

visstidsanställningar, som en konstant påminnelse om att alla är utbytbara. 

!
Vi blir guidade genom åtta rum, allt från tillskärning av tyg till förpackningscentral. Utrymmena är 

sparsamt inredda och har högt till tak. Det är prydligt och rent, men jag får en känsla av att det inte 

vanligtvis ser ut såhär. Lokalen påminner om en byggnadsbarack och känns provisorisk, fastän 
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ingenting här är det. Både fabriken och arbetsuppgifterna är indelade i stationer för att effektivisera 

produktionen. Det enformiga arbetet måste vara tortyr för textilarbetarnas psyke, men lukrativt för 

fabrikschefen plånbok. 

!
– En arbetare är med och skapar runt 100 plagg per dag, berättar fabrikschefen. 

!
I den här fabriken skapas allt textilrelaterat, från kuddfodral till modeaccessoarer. Produkterna Alps 

Industries tillverkar distribueras sedan vidare till USA, Europa och Skandinavien. 

Vilka märken producerar här? 

– Många olika, slingrar sig fabrikschefen och skyndar vidare.  

!
När det kommer till miljövänlig produktion på materialnivå anser sig Alps Industries vara i 

framkant och är enligt egen utsago Fairtrade-certifierade. Att hållbarhet kan tolkas både materiellt 

och humanitärt har aldrig varit tydligare och illustrerar återigen var kommunikationen brister i 

hållbarhetsfrågan. 

Arbetarnas nyfikna ögon borrar hål i ryggen på oss, men så fort vi möter dem med våra blickar tittar 

de bort. För här är vi lite finare än dem. En vit hud är en fribiljett till ett lättare liv. Allt som är fel i 

världen blir lite tydligare här. Fabrikschefen pekar mot ett rum med ordet Crèche på dörrkarmen. 

– Amningsrum för kvinnor, säger han.  

Rummet ekar tomt.  

– Det används aldrig, viskar Shahnaz, utan finns här för att det ska se bra ut när möjliga 

samarbetspartners, som vi, kommer på besök.  

Textilarbetande kvinnor är lägst i rang och utsetts regelbundet för trakasserier och diskrimineringar. 

Oftast är det kvinnorna som gör slitgörat medan männen syr, så även på Alps Industries. 
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Varför? 

– Kvinnor har inte tillräckliga skills, säger fabrikschefen och ler.  

!
Mitt i rundvandringen går elen och det blir becksvart i några sekunder. Febrilt famlar fabrikschefen 

efter orden och drar en lättnadens suck så fort ljuset slår på igen. Han berättar hastigt att 

textilarbetarnas dagar är åtta timmar långa inklusive matpaus, men Shahnaz rullande ögon vittnar 

om annat. Tolv timmar ligger närmre sanningen, och lagstadgad minimilön om de har tur. I 

dagsläget ligger den lagenliga minimilönen för en indisk textilarbetare på 52 euro. Det täcker endast 

26 procent av levnadslönen, med andra ord knappt en fjärdedel av den summa en person behöver 

månatligen för ett drägligt liv.  

!
Dock har det här fabriksbesöket ingenting med sanningen att göra, vi får en upputsad verklighet 

presenterad för oss. Men presentationen skaver och arbetarnas tomma blickarna bekräftar det 

Shahnaz efteråt kommer att berätta. 

!
BRISTANDE STRUKTUR 

Shahnaz Rafique har länge arbetat som koordinatör för textil-, sko- och läderindustrin i Sydasien 

under Union to Union, en internationell organisation som arbetar globalt för att stödja arbetare 

genom att utveckla fackliga organisationer inom diverse industrier.  

!
– Jag var ansvarig för att samordna projekt, seminarium, workshops, utbildningar, kampanjer och 

rapporter. Det blev även mycket fältbesök och förhandlingar med olika aktörer, sen var jag också 

ansvarig för kvinnors inflytande i textilindustrin. 

!
I januari 2016 valde hon att inte förlänga sitt kontrakt för Union to Union utan istället fortsätta 

arbetet som frilansare. Tack vare sitt kontaktnät har hon börjat bygga en egen organisation som på 

bara två månader lyckats fackligt organisera mer än 12 000 garveriarbetare i Kolkata (Calcutta).  

!
– Jobbet är väldigt hektiskt och utmanande, speciellt i New Delhi, här tar restiden bara 3–4 timmar. 

Och eftersom jag arbetar mellan 8–10 timmar per dag och är ensamstående har jag ibland svårt att 

hinna med hemmet. 

!
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Den indiska textilindustrins problem med facklig organisering beror inte på bristande initiativ utan 

på saknaden av struktur organisationerna emellan. Det finns oberoende och det finns statliga, det 

finns lokala och det finns nationella. Störst bland de nationella organisationerna är Indian National 

Trade Union Congress, INTUC, och Hind Mazdoor Sabha, HMS. Bland de oberoende 

fackorganisationer har Working Peoples Trade Union Congress och Workers Initiative störst 

inflytande.  

!
– Efter 1991 har en uppsjö av förändringar påverkat textilindustrin, som teknisk utveckling, 

förändringar i industri- och investeringspolitiken och nyliberala regeringar på både nationell och 

delstatsnivå, säger Shahnaz. 

!
Eftersom dagens textilindustri bygger på att maximera sin produktion har flera processer i 

produktionskedjan decentraliserats, vilket gjort att de fackliga organisationerna splittrats. Det har 

helt enkelt blivit värre med tiden. 

!
– Huvudproblemet är bristen på facklig anslutning. Arbetare vet i stora drag ingenting om sina 

rättigheter. I mitt arbete är det svåraste att ge stöd och solidaritet till arrangörer på gräsrotsnivå, och 

till dem som blivit offer för antifackliga arbetsgivare och polistrakasserier.  

!
Knepigast att nå är de som arbetare hemifrån. Då kan hela familjen hjälpa till vilket innebär att den 

indiska textilindustrin bär på ett stort mörkertal av barnarbete. Leverantörer droppar tyger på 

trappan på morgonen och hämtar de färdiga plaggen på kvällen. Desto fler plagg sydda, desto mer 

pengar hemåt. Hit når inte några fackorganisationer, här finns inte några tankar på arbetsrättigheter. 

Här gäller det att överleva.  
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FRAMTIDSUTSIKTER 

Modecirkeln har de senaste åren börjat snurra allt snabbare, från två säsonger per år är vi nu uppe i 

sex till åtta. Trenderna jagar varandra och slit och släng konsumtion, så kallad fast fashion, är den 

största boven av dem alla. Ready Made Garment, RMG, har en lång och komplicerad 

produktionskedja. Den indiska textilarbetaren har oftast ingen aning om var plagget de syr kommer 

att säljas eller för vilket varumärke de tillverkar. Från producentens till konsumentens händer är det 

långt och mellanhänderna är många. Avståndet är en av huvudorsakerna till att västerländska 

konsumenter fortsätter acceptera den ohållbara och inhumana industrin. Det är för långt bort och för 

abstrakt för att en ska känna ett direkt ansvar. Trots att den indiska RMG-industrin är mer än två 

decennier gammal ligger den fackliga organisation bland arbetarna fortfarande på mindre än 1 

procent. 

– Kollektiv organisering är den enda lösningen! Först när alla aktörer inser behovet av organisering 

kommer det till slut bli ett positivt resultat, säger Shahnaz. 

!
I april 2013 kollapsade en klädfabrik i Bangladesh och dödade 1 129 arbetare. Tragedin fick stor 

uppmärksamhet i pressen och öppnade ögonen för många konsumenter. I Skandinavien har den  

eftertänksamma och etiskt försvarbara konsumtionen blivit trendig de senaste åren, inom allt från 

mat till t-shirts.  

Men fick nyhetsrapportering om kollapsen och västvärldens engagemang äntligen saker att 

ändras? 

– Ärligt talat, det har inte haft någon påverkan alls. Tyvärr är det allmänna minnet kort och 

arbetsgivarna är mer hungriga än någonsin. Etisk och miljövänlig tillverkning är endast en 

angelägenhet för en liten marknad i Europa och Nordamerika. I det stora hela styrs konsumtionen 

fortfarande av pris och produkternas livslängd. Regeringen är såklart bekymrad över bilden som 

visas utåt men i slutändan är industrins bidrag till BNP det viktiga. 

!
I dag står den indiska klädes- och textilindustrin för 5 procent av landets totala BNP och 11 procent 

av Indiens totala export. Efter jordbruk är textilindustrin Indiens nästa största industri med 45 

miljoner arbetare.   

Vad tror du om den indiska textilindustrins framtid? 

– Industrin kommer att växa och utvecklas, ur den synvinkeln är framtiden ljus.  

!
!
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Och kommer den att bli hållbarare, både miljömässigt och humanitärt?  

– Jag tror inte det, arbetsförhållanden kan till och med förvärras om inte alla aktörer inkluderande 

modemärken, fackorganisationer, anställda, fabriksarbetare, statliga och icke-statliga organisationer 

inser sina rättigheter och skyldigheter. 

!
Att bojkotta ett modemärke på grund av bristande etik är ingen större idé menar Shahnaz då 

produktionen ser relativt likadan ut, oberoende märke. Linjen är hårfin mellan de företag som utger 

sig ha en schysst produktionskedja till dem som inte påstår något alls. Det beror på bristande 

kommunikation från varumärkets sida med samtliga aktörer i produktionskedjan.  

– Indien är en stor demokrati men textilarbetarna kan inte dra nytta av arbetslagstiftningen, som 

tidigare, på grund av regeringens nyliberala agenda. Och i dagsläget skiljer sig inte arbetsvillkoren 

från andra länder med stor textilindustri, förklara Shahnaz. 

!
Det är med tungt huvud jag lägger mig på hotellsängen den kvällen under en takfläkt på högsta fart. 

Insynen i textilarbetarnas verklighet och slavlika tillvaro gör att den välmenta västerländska 

konsumentens krav på miljövänlig produktion känns nästintill skamlig. Var problemet ligger i 

textilindustrins hållbara utvecklingen blir allt tydligare. För hur ska vi kunna rädda jordens resurser 

om vi inte ens kan ge varandra grundläggande mänskliga rättigheter till ett gott liv? 

!
!
!

Moa Lindstedt 
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Hållbart mode – illusion eller framtida norm 
Forskningsrön visar om och om igen att lycka inte går att köpas. 

Trots det fortsätter västvärlden att försöka shoppa sig lyckliga 

samtidigt som konsumtionsångest blir ett allt vanligare fenomen. 

Men eftersmaken av köphetsens slit och släng börjar bli bitter, 

och det är fler som känner likadant. 

!
Östermalmstorg badar i aprilsol och hintar om att sommaren ligger runt hörnet. Klockan är prick nio 

när jag stiger in genom dörrarna till Beckmans designhögskola. Iklädd fiskehatt, läderjacka och rosa 

flipflops kliver designstudenten Johanna Welinder ut ur hissen med ett leende på läpparna. Vi ska 

diskutera hållbar design och framtidens mode.  

!
Hållbart mode var länge lika med tråkigt. Begreppet associerades med otympliga beigefärgade 

plagg i diverse naturmaterial, i rak motsats till modeveckornas flärd. Ordvalet i sig må fortfarande 

klinga aningen färglöst, däremot är innebörden numera långt ifrån slätstruken. 

!
På andra våningen i Beckmans lokaler ligger ett typiskt studiefik, minimalistiskt inrett med 

erbjudanden som dagens paj och bananer för tio kronor. Vi slår oss ner vid ett skrangligt plastbord 

och smuttar på varsin kopp kaffe. Johanna Welinder är i slutetappen av sina designstudier och 

arbetar som bäst med examenskollektionen som ska visas om en månad på Kulturhuset i 

Stockholm. 

!
Har du alltid haft hållbarhetsaspekten i din design? 

– Nej, det är speciellt för just det här projektet. 

Hållbarhet är ett jättesvårt ämne, dels för att det inte 

har en direkt coolhetsstämpel som andra politiska 

ämnen har just nu. I början tänkte jag mycket på att jag 

måste använda mig av något hållbart material, men sen 

började jag fundera kring vad som är hållbart. Är 

ekologiskt bomull hållbart? Nej, det är fortfarande inte 

hållbart i den utsträckning som vi köper kläder i dag, 

säger Johanna. 

!
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Att hållbarhet rör sig om så mycket mer än valet av material är något Johanna tagit fasta vid i sin 

slutkollektion.   

– Mode har som funktion att kommunicera ett budskap, så det var det jag ville göra snarare än att 

jobba på plaggnivå med hållbarhet. Det finns en massa märken som jobbar med hållbarhet och, till 

exempel, ekologisk bomull. Men om vi inte förstår varför vi inte ska köpa ett par nya jeans i 

bomull, eller egentligen inte köpa några nya jeans alls, så finns det ingen poäng med det! Du kan 

inte lösa alla hållbara problem med ekologiskt bomull. 

!
Vad är din generella tankar och inställning till hållbart mode? 

– Att det saknas information. Och att det ibland känns lite fejk, på något sätt. Nu vill jag inte prata 

dåligt om de märken som börjat göra ekologisk produktion, för det är verkligen jättebra, men vi kan 

ändå inte fortsätta köpa lika mycket som vi gör i dag. 

!
Johanna gillar att kommunicera budskap genom motiv och i framtiden vill hon arbeta som 

illustratör eller printdesigner. En dröm som präglat hennes examenskollektion, vars röda tråd är 

plaggens tryckta motiv som symboliserar människans kontakt med djur och miljö. Bland 

illustrationerna finns allt från små gula tigrar till apor och människor som håller händer. 

 – Jag vill kommunicera hur fin jorden är! Jag vill inte att det ska bygga på skrämsel eller vara 

dystopiskt, utan fokuset ska vara på allting som vi älskar med jorden. Genom att spela på folks 

känslor når man ut på bästa sätt. 

Så du kopplar ett slags affektionsvärde till plaggen?  

– Ja, precis. För det är ju faktiskt så att allting hänger samman, om haven dör så dör ju andra 

levande varelser. Genom att skydda miljön skyddar vi också de människor vi älskar och står nära, 

allting är beroende av varandra och det är den ingången jag har haft i kollektionen. Jag har också 

arbetat med texter för att förtydliga budskapet. Texten ”Protect what you love” är skriven av 

miljöaktivister och handlar om att ta hand om allt det du bryr dig om, säger Johanna.  

!
”Everything is interrelated: politics and economics and science and fashion 

are all a part of the same” – Iris Apfel 

!
På Beckmans vävs hållbarhet in i utbildningen. Det tas upp i undervisningen, i samarbeten med 

Röda Korset och genom gästföreläsare. Dessutom lär sig eleverna utvärdera hållbarheten i sitt egna 

arbete och hur den kan förbättras. 
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– Hållbarhet kan göras på massa olika sätt. Som designer tar man ställning till många saker i 

processen. Som ska jag ha den här dragkedjan eller den här? Ibland väljer man inte det absolut mest 

hållbara utan hellre det man gillar. Och ibland är det viktigare, och mer hållbart, att göra något som 

verkligen betyder någonting än att välja det absolut mest miljövänliga alternativet. Det är lite så jag 

valt att jobba, säger Johanna. 

!
Att nischa sin design mot miljövänlig produktion blir allt vanligare bland unga designers. Ett 

exempel är londonbaserade modemärket AURIA som skapar badkläder i återanvänt material 

framtaget ur gamla övergivna fiskenät. Ett annat är jeansmärket Hiut Denim vars affärsstrategi 

bygger på att sy jeans i hållbara fibrer och skapa en gemenskap kring märket genom att anställa 

lokalbefolkningen i den lilla walesiska staden Cardigans. Genom att ta vara på den textilkompetens 

som redan fanns i regionen maximerar Hiut Denim sina tillgångar och tacklar hållbarhet på flera 

nivåer. En inställning som blir allt vanligare hos modeföretag. 

!
CIRKULÄRT MODE 

För att modeindustrin ska bli hållbar krävs att hela produktionskedjan ses över. Det handlar om att 

sträva efter ett mer hållbart mode vilket bygger på en definition som hållbarhetskonsulten Anna 

Brismar, från Green Strategy, utvecklat och arbetar med. Enligt denna modell blir mode mer 
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hållbart när plagget produceras på ett miljövänligt sätt, både socialt och ekonomiskt, och när 

samtliga inblandade aktörer strävar efter att förbättra alla led i produktionskedjan. Från design och 

råvaruframställning till marknadsföring och försäljning, samt vad som händer med plagget när det 

slängs. 

!
– Det gäller att se över hela livscykeln hos ett plagg, hur man kan minimera de negativa 

konsekvenserna och samtidigt maximera plaggets positiva nytta, säger Anna Brismar.  

!
!
!
Kan verkligen mode, som bygger på konsumtion, bli hållbart?  

– Ja, jag skulle säga att mode kan bli mer hållbart. Vad man än gör så kommer det dock att behövas 

energi och andra naturresurser för att skapa textila material. Hur väl vi än tänker kring kemikalier 

och hållbart jordbruk förbrukas till exempel vatten och energi vid produktion som annars skulle 

kunna gått till exempelvis att odla mat. Det finns alltid konsekvenser! Men om vi vill ha bomull, 

och vi producerar och transporterar den på bästa möjliga sätt, och maximerar i alla steg går det att 

göra mode mer hållbart, säger Anna.  

!
”If you think you’re too small to have an impact, try going to bed with a 

mosquito in the room.” – Anita Roddick 
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Kommunikationen skaver oftast i produktionsledet mellan företag och leverantör. Desto större 

företag, desto mer att säga till om, lyder regeln. Som alla andra vill även leverantören tjäna pengar 

och lyssnar därför i större grad på kraven från de företag med stor produktion.  

Oftast producerar en fabrik samtidigt kläder till olika modemärken. Det gör att ett varumärke kan 

kräva hållbar produktion på tygnivå, medan ett annat ställer krav på textilarbetarnas rättigheter. Om 

inte samma hållbarhetskrav ställs av samtliga märken som producerar i fabriken uppstår problem. 

Då kan exempelvis ett par jeans i naturmaterial som marknadsförs som hållbart producerade 

fortfarande vara sydda av textilarbetare under inhumana förhållanden. Om dessutom ett varumärke 

väljer de billigaste tygerna och inte bryr sig om skadliga kemikalier används vid produktion finns 

det större risk att resten av produktionen som sker i samma fabrik görs på samma sätt, fastän det 

utåt sägs något annat. 

!
– Varumärken är beroende av många olika aktörer i produktionsledet som de måste förlita sig på. 

Ofta tänker och gör företag så mycket de kan i sin del av ledet. Sen ställs det även krav på 

tillverkningsnivå, men kanske lyckas man inte nå ned ända på tygnivå eftersom det ofta saknas 

inblick och kontroll i de lägre produktionsleden, förklarar Anna.  

!
FÖRÄNDRING ELLER PR-KNEP 

Alla bär vi ansvar i hållbarhetsutvecklingen, men de som faktiskt kan göra stor skillnad snabbt är de 

globala klädjättarna. I slutändan är det fast fashion som lägger ribban. Vid årskiftet lade H&M till 

raden ”In a sustainable way” i sin affärsidé vilket ytterligare förtydligar vartåt utvecklingen är på 

väg. Genom kvalitetssatsningar som Conscious Exclusive Collection och hållbarhetsinitiativ som 

Garment Collecting program drar modejätten, åtminstone utåt sätt, sitt strå till stacken. Samtidigt 

släppte den fackliga samorganisationen AFWA nyligen en rapport om bristen på mänskliga 

rättigheter hos H&M:s underleverantörer i Indien. Enligt Ekot har AFWA följt textilarbetare mellan 

augusti och oktober förra året och fått uppgifter om extremt låga löner, övertid, osäkra 

anställningsvillkor och gravida som tvingas sluta. H&M besvarade kritiken med att benämna 

problemen som strukturella och därmed giltiga för hela branschen. 

!
I april arrangerades Fashion Revolution Week till minne av offren i katastrofen på Rana Plaza 2013. 

H&M deltog genom att samla in 1 000 ton kläder på en vecka. Samtidigt släppte M.I.A. låten 

”Rewear It” i samarbete med designjätten som var startskottet på artistens ambassadörskap för 

märket. Att kollaborera med en av musikvärldens kreddigaste artister är ett strategiskt smart val av 
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H&M till att förankra eftertänksam konsumtion i populärkultur. I en intervju med Vogue 

konstaterade M.I.A. nyligen att ”en öppen diskussion är vägen framåt”.  

!
!
Däremot var alla inte lika positiva. Miljörättsorganisationen Greenpeace kallade initiativet för ett 

PR-trick och journalisten Lucy Siegle konstaterade i en artikel för The Gaurdian att det skulle ta 

tolv år för H&M att återanvända 1 000 ton kläder, samtidigt som de producerar samma hissnande 

summa på endast 48 timmar. 

 

Vad anser du, Johanna, om dessa reklamkampanjer med hållbart tema? Vissa menar att det 

endast är strategiska PR-knep för att märket ska förbättra sin image. 

– Jag tänker ändå att det är bra. Om det är så att ett företag kan göra det som PR-knep är det ett 

initiativ i en positiv riktning. Att företag väljer att göra det är ett tecken på att det funkar, att det 

finns ett intresse, vilket innebär att det finns konsumenter som vill ha ett hållbart alternativ.  

Det är också ett sätt att informera konsumenten och det tror jag är det största problemet med 

hållbarhet, att vi som konsumenter inte ser det, säger Johanna.  

!
PLANERAT ÅLDRANDE 

Sedan 1950-talet har företag byggt sin försäljningsstrategi på planerat åldrande, det innebär att 

produkten produceras från början i dålig kvalité så att den ska gå sönder och leda till ny 

konsumtion. Planerat åldrande påverkar inte bara produktionsländerna negativt, både miljömässigt 
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och humanitärt, utan är också ett av vår tids största klimathot. Detta har påverkat våra livsvanor i 

enorm utsträckning och det moderna samhällets utformning inom alla industrier, från teknikföretag 

som Apple till modeimperium som Forever21. Konsumenter accepterar konceptet eftersom de 

innebär att man oftare får bli hög på konsumtionsruset än om man köper kvalitetsproducerade varor 

som håller längre. 

!
Än så länge är planerat åldrande som företagsstrategi lagligt, men frågan är hur länge till. The 

Guardian rapporterade i mars 2015 att företag i Frankrike måste enligt lag märka produkten med 

information om hur länge den är tänkt att hålla, och erbjuda gratis reparationer upp till två år efter 

varan köpts. Om dessa typer av lagförändringar kommer att påverka konsumtionens natur återstår 

att se, men det är ett steg i rätt riktning. I Sverige är planerat åldrande fortfarande lagligt och det 

finns än så länge inte några lagförslag på en förändring. 

!
Vad kan en som konsument göra när köphetsen slår till? 

– Jag kan verkligen sätta mig in i den känslan. Det är en del av hur vi människor är, vi vill förnya 

oss själva! Visst, du kan ha en basgarderob med de här klassiska plaggen, men det fungerar inte 

bara så att så fort du har dem så är du klar. Ibland vill man bara ha något nytt fastän det hänger 

jättemycket fint hemma i garderoben. Om jag skulle känna så köper jag second hand, och tänker 

efter om jag verkligen gillar plagget! När jag handlar ett plagg vill jag känna att åh det här är mitt, 

en del av mig, eller något jag vill uttrycka. Jag vill inte heller att kläder ska gå sönder, jag vill ha 

dem länge, säger Johanna.  

!
”Det blir en ond cirkel, vi påverkas att köpa massa och sen mår vi dåligt 

av det.” - Johanna Welinder 

!
Fördelen med andrahands shopping är att en kan chansa lite mer i sin shopping utan att drabbas av 

samma konsumtionsångest. Plagget har redan använts och är en del i modehjulets ruljans, 

oberoende om jag köper det eller ej. Johannas bästa second hand-tips stavas Humana. En billig och 

välsorterad second hand-kedja som finns i Stockholm, Lund och Malmö.  

!
EN KLASSFRÅGA 

En viktig myt att slå hål på är likhetstecknet som ställts mellan dyr prislapp och hållbar tillverkning. 

De större fast fashion kedjorna granskas i allt större grad på grund av deras massiva produktion till 
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skillnad från exklusivare designmärken som ofta lyckas smita under radarn. Bara för att plagget är 

dyrt och gjort i hög kvalité innebär det inte automatiskt att det inte har suttit en tolvåring och 

kämpat med sömmarna 16 timmar per dag. 

– Det är som om man antar att bara för att det kostar mer så får arbetarna mer betalt, och det 

stämmer verkligen inte, säger Johanna.  

Att miljövänlig konsumtion är en social och ekonomisk fråga förunnat enbart en viss procent av 

jordens befolkning är viktigt att komma ihåg. Det blir problematiskt när produkter tillskrivs 

värderingar som ska avspegla konsumentens ideologi när alla inte har samma ekonomiska 

valmöjlighet. 

– Det blir så jävla orättvist mot de som inte har pengar. Det är jättelätt för en rik person att säga att 

hen köper si eller så, men det är ju faktiskt för att den personen kan konsumera utifrån den 

modebilden. En fattig person som blir påverkad av exakt samma modebild har inte samma 

möjlighet. Det är samma med mat, om man kan köpa ekologiskt eller ej, säger Johanna. 

!
Med pengar kommer ett moraliskt ansvar, lite så bör alla tänka inför konsumtionsval. Sover jag gott 

om natten av att antingen handla tre t-shirts, en klänning och ett par skor för 500 kronor på en 

lågpriskedja. Eller känns det bättre om jag istället sparar sedeln till det där dyrare plagget jag 

drömmer om. Kanske finns det ett bättre alternativ second hand? Och vad behöver jag, egentligen? 

!
– Bland de människor jag umgås med är att ha mycket saker inte hög status, det är nästan lite fult. 

Det blir ofta så med åsikter att jag umgås i min lilla krets med likasinnade. Exempelvis jag som 

umgås med många feminister tror då att alla är feminister, du vet det tänket! Stil i P1 hade ett 

avsnitt om att rensa ut och inte ha en massa skit. Det finns en tendens att det är fint med sådana 

tankar, att vara vegetarian och inte konsumera så mycket. Jag vet inte, det är i all fall viktigt att inte 

vara exkluderande. Jag har haft råd att gå en designutbildning och få den här informationen, alla har 

inte den möjligheten, säger Johanna.  

!
Vem bär ansvaret, är det konsument eller producent? 

– Det är ett gemensamt ansvar. Fast jag kan ändå känna att när jag går och köper en telefon ska jag 

inte behöva ställa frågor kring hur den har producerats. Samma inom mode, man ska kunna anta att 

det här plagget inte är giftigt för mig eller för dem som producerat det, säger Johanna. 

!
!
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Det senaste decenniet har modets takt ökat och säsongerna blivit fler och fler. Numera snurrar 

modehjulet så fort att kollektionerna går in i varandra. Universala trendplagg existerar inte längre på 

samma sätt, istället växer trender fram i subkulturella uttryck och sprids därefter på sociala medier. 

Det är gatan som dikterar trendpendeln, inte finrummen. Den nostalgiska vurmen för tidigare 

modeepoker är likaså en återkommande företeelse i dagens modeuttryck. Retrospektivt mode, så 

kallad revival i form av allt från nittiotalets grunge till sjuttiotalets boho, dyker upp med jämna 

mellanrum bland säsongens trender. Är vår längtan efter det förflutna ett tecken på att modehjulet 

rullar för fort? 

!
– Det kommer att vända, även det här med att visa plagg på en catwalk som endast går att köpa om 

ett halvår. Istället vill designers visa saker som kan köpas direkt. Det kommer att handla mer om att 

bygga sin personliga stil, och att gå till ett märke för att ta del av den identiteten framför att köpa ett 

trendigt plagg. För det kan ju vara lite fult att vara trendig, jag tycker trender är kul och det tror jag 

inte kommer att försvinna men just att överkonsumera känns lite fult, säger Johanna. 

!
”I just thought of the craziest idea of all ... I'm going to sell winter coats 

in the winter!!!” - Kanye West 

!
FRAMTIDSSPANING 

Förutom cirkulära affärsmodeller upplever Anna Brismar att modeföretag satsar allt mer på att 

förlänga plaggets livslängd och att återvinna tyg. 

– Genom hållbar design fokuserar man på att återanvända material i större utsträckning. Till 

exempel om du har ett par byxor i ett material du verkligen gillar kan man genom hållbar design 
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ändra byxornas längd och vidd utifrån vad som är trendigt. Du kan lägga på tyg eller ta bort tyg. För 

att det ska fungera spelar designen stor roll men också valet av tyg. Den svagaste länken går alltid 

sönder först och för att undvika det tänker designers mycket på hur dessa aspekter ska kunna 

förenas för att förlänga produktens livslängd, säger Anna. 

!
Strategiskt placerade sömmar vid knäna på jeansen är ett exempel på hur designers kan redan på 

formgivningsstadiet underlätta reparationer i efterhand. Även nya tjänster som uthyrning och 

återförsäljning av second hand-produkter blir allt vanligare som en del av modemärkets 

affärsmodell. En annan innovation kallas Redesign, vilket innebär att modeföretag tar emot gamla 

plagg som sedan används i nyproduktion. Dessa återanvända material finns i allt från textil 

heminredning till byxfickors innertyg. Att tänka strategiskt ur ett hållbarhetsperspektiv i 

designstadiet har varit bland det knepigaste under utbildningen på Beckmans anser Johanna 

Welinder. 

!
– När jag designar vet jag att plagget jag gör ska visas på en visning, kanske lånas ut, men i det 

stora hela bara användas några gånger. I och med den tidspress vi arbetar under är första prioritet 

alltid att det ser bra ut. Däremot om jag skulle utveckla min kollektion och producera den så skulle 

jag leta efter mer hållbara material och tillvägagångssätt, säger Johanna. 

– Allt behöver inte vara ett funktionsplagg för att vara ett hållbart plagg. Om det rör sig om en 

festklänning som man ska ha vid ett finare tillfälle behöver den inte vara slitstark. Det finns den 

aspekten av hållbarhetsfrågan också, tillägger hon. 

!
Anna Brismar har på senare tid noterat att respekten för materialet som viktig råvara växt sig allt 

starkare. Bakom varje tyg ligger mängder av energi som värdefullt material som inte bör slösas med 

och brännas upp hursomhelst. 

– Något jag tror kommer att öka i framtiden är ”fashion on demand”, det innebär att kunden är med 

i slutskedet av designproduktionen. På detta sätt kan kunde få just den kombinationen av tyg, 

modell och storlek som hen önskar sig. ”Fashion on demand” förlänger plaggets affektionsvärde 

eftersom produkten är skapad utifrån kundens specifika önskemål, säger Anna.  

– Genom en tätare dialog mellan kund och butikspersonal får modeföretaget bättre inblick i vad 

kunderna verkligen efterfrågar. Företaget kan även ge kunderna möjlighet att påverka vilka tyger 

och modeller som tas fram och erbjuds i butiken. Detta skulle innebära ett viktigt steg mot att 
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minska dagens överproduktion inom modeindustrin och därmed mängden kläder som förblir 

oanvända eller hamnar i soporna alldeles för tidigt, tilläger Anna. 

!
”80 to 90% of a products environmental impact is decided in design.”  

– Kate Fletcher !
Det svenska jeansmärket Nifty jeans har satsat på on demand-konceptet. Här väljer kunden 

standardmodell, färg och jeanstyg och får sedan plagget uppsytt efter önskemål. Det rör sig om en 

smidigare och modern variant av skräddarsytt som gör att konsumenten får tillgång till 

individanpassade plagg hos modemärken. Även det brittiska märket Unmade låter kunden välja 

form, material och mönster för att sedan sy upp det stickade plagget därefter. Unmade har inte några 

färdiga plagg i lager utan producerar lokalt, i London, enbart efter beställning. Genom att göra 

plagget personligt och unikt vill Unmade skapa ett starkare band mellan konsumenten och plagget, 

men också mellan kund och producent. 

!
– On demand känns väldigt intressant, på vissa sätt är modet påväg åt det hållet. Det blir mer 

demokratiskt. Samtidigt har jag tänkt på det här med 3D-printning, att folk kan skriva ut det plagg 

de vill ha, och jag tror inte i slutändan att alla är intresserade av det. Att designa är att ta en rad 

beslut, och de besluten är svåra att ta ju längre in i designprocessen du kommer. Ska jag ta den här 

tråden eller den här tråden. Varje beslut är viktigt, och jag tror inte att alla vill ta de besluten själv, 

säger Johanna.  

!
NATURLIGT ELLER SYNTETISKT 

Modebranschens hållbarhetsutveckling sker även i större grad på tygnivå. Valet av fiber blir allt 

oftare naturfiber framför polyester eller nylon. Tyvärr lever många missuppfattningar kvar kring vad 

som är bra material och vad som är dåliga. Miljöaktivisten Kate Fletcher är professor i hållbar 

design vid University of Arts i London och en pionjär inom ämnet. Hon har delat in fibermaterial i 

naturliga, animalistiska- eller växtbaserade, och tillverkade, syntetiska eller naturliga plaster. 

Tillverkade fibrer avger i regel mer gifter vid produktion än naturliga, och håller sämre. Till dem 

hör polyester, nylon, viskos och akryl. Däremot är naturliga fibrer inte automatiskt de mest hållbara, 

de kräver betydligt mer vatten vid produktion än tillverkade fibrer. Exempelvis är konventionell 

bomull det tyg som kräver mest energi vid tillverkning och en stor bov till uttorkande av sjöar. 

Bomull blir också lätt smutsigt, vilket gör att vi tvättar det oftare i höga temperaturer och ännu mer 
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energi går åt. Det stämmer helt enkelt inte att bomull är ett hållbart material bara för att det klassas 

som naturligt. Däremot är siden ett skonsammare material, likaså bambu som vi ser allt oftare i 

strumpor och underkläder tack vare sin antibakteriella effekt. 

!
– Hållbarhet är så komplicerat, framställning av ull kan man jämföra med att ta fram kött. Det går åt 

jättemycket energi att ta fram ull eftersom det rör sig om djurhållning. Samtidigt måste man inte 

tvätta ull så ofta eftersom den håller sig ren rätt bra själv, och när du väl tvättar gör du det på låga 

temperaturer. Om du istället köper en tröja i akryl så blir den att lukta svett direkt och du måste 

tvätta oftare. Det är mer den inställningen till och hur man behandlar sina kläder som jag tycker kan 

vara en bra idé att tänka på, säger Johanna.  

!
”What if we gave as much attention to using things as we do to 

creating them, what if we pride usership as much as ownership? 

What would happen to fashion then?” - Kate Fletcher 

!
År 2014 shoppade svenskar 13,1 kg kläder per person, varav 8 kg åkte i soporna. Återanvändningen 

av textila material i Sverige låg samma år på 2,4 kg per person. Det är på tok för lite. Därför beslöt 

de nordiska miljöministrarna i april förra året att utforma en gemensam handlingsplan för att öka 

hållbarheten i textil- och modeindustrin. Att hållbart mode äntligen tas på allvar på ministernivå och 

att den allmänna diskussionen har gått från att endast beröra materialval till större etiska 

frågeställningar är ett steg i rätt riktning. Och om politiken envisas med att fortsättningsvis behandla 

mode som en handelsvara framför kulturellt uttryck bör hållbara produktionsled vara en given 

prioritet. 

!
Det i kombination med masskonsumtionens bittra eftersmak och millenials, personer födda mellan 

tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal, sätt att förankra konsumtionsval med politiska och ideologiska 

ställningstaganden gör att vår tids tysta protest finns i shoppingpåsarna. Eller rättare sagt bristen på 

dem. Om och hur vi konsumerar säger mycket om oss som individer. Trots det finns det ett 

uppenbart glapp i hållbarhetsfrågan. Framtidens mode måste fokusera mer på emotionell förankring 

i de plagg som redan existerar, framför skapandet av nya. 

!
Moa Lindstedt 
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När mode möter teknik 
Tänk dig ett plagg som skiftar färg och form efter temperatur och 

rörelse. Framtidens mode är här och det hittas i teknikens värld. 

I Borås arbetar organisationen Smart Textiles tillsammans med 

forskare och näringsliv för att ta fram tekniska lösningar till 

nästa generations textila produkter.  

!
Skyltdockor iklädda designelevers kreationer livar upp de kala gråa väggarna i foajén till Borås 

Textile Fashion Center, vars interiör andas å ena sidan steril studiemiljö, å andra sidan kreativt 

kluster. Det ständiga sorlet av snabba fotsteg och lättsamma hälsningar ger lokalen en puls och 

känsla av att jag befinner mig mitt i kärnan av den svenska textilens framtid.  

!
På modecentrets andra våningen ligger Smart Textiles utställningslokal. Här finns allt från textilier 

som ger ifrån sig trumljud vid beröring till världens första klänning skapad i helt återanvänd bomull. 

Smart Textiles arbetar med produktutveckling utanför de konventionella ramarna, oftast med 

hållbarhet som högsta prioritet. 

Vad är en smart textil? 

– Det finns ingen internationell definition för en smart textil, men vi definierar den som en textil 

som integrerar med omgivningen. Alltså när något förändras i omgivningen, till exempel värme, 

ljud, ljus eller tryck, så ändrar sig även textilen och anpassar sig, säger Susanne Nejderås.  

!
Susanne är verksamhetschef för Smart Textiles och utbildad textilingenjör, hon har tidigare arbetat 

med produktutveckling inom bland annat bilindustrin.  

– Jag satt med i en styrelse som var föregångaren till Smart Textiles redan 2005. Då diskuterades 

hur man skulle kunna utveckla framtidens intelligenta textila material och locka kompetenta 

personer att stanna kvar i Sverige, eftersom så mycket av kompetensen hade flyttat utomlands. 

!
Runt 2008 blev Smart Textiles beviljade forskningsstöd hos Vinnova, statens 

innovationsmyndighet, för att starta upp sin verksamhet. Organisationen består av en ledningsgrupp 

och en styrgrupp som arbetar i projekt med olika forskare och företag. Med samarbetspartners över 

hela världen och en plats i styrelsen Euratex (Europas förbund inom textil- och klädindustrin) har 

Smart Textiles skapat sig ett gott rykte både lokalt och internationellt. 
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Hur ser er verksamhet ut i dag? 

– Vi är fortfarande en del av textilhögskolan och det har vi valt själva för att vi tycker det är en bra 

och neutral part. Det är också bra med tanke på att vi har all textil processteknik här i huset, vi kan 

tillverka allt från garn till att sticka och väva tyg, till att trycka och skriva ut i 3D. Vi är mellan 6–7 

stycken heltidsanknutna till organisationen, sen har vi runt ett femtiotal forskare som vi anlitar i 

olika projekt. 

För att förtydliga har Smart Textiles delat in sitt arbete i tre fokusgrupper. Den första är medicin och 

hälsa där de genom textila innovationer hjälper till att lösa problem inom vården. Ett exempel på det 

är plagget Elektrodress som stimulerar muskelaktiviteten genom elektroniska signaler i form av en 

textil helkroppsdräkt, en viktig innovation för neurologiskt sjuka. Det andra fokusområdet är 

designforskning inom arkitektur och interiör, här utvecklas textila prototyper som ändrar struktur 

och färgskiftningar efter omgivningens påverkan. Till den verksamheten hör den textil fondväggen 

Bonad som ändrar form efter rörelse. Och slutligen, det tredje området med fokus på hållbar textil. 

!
–  Vi arbetar med material som man kan återanvända, det innebär alltså att vi har varit med och 

samarbetat i processen där det tas fram nya sätt att återanvända fibrer. Exempelvis den här gula 

klänningen är världens första plagg i helt återvunnet bomull. Fibrerna kommer från ett par gamla 

jeans som på kemisk väg omvandlats till en massa, som man gjort till nya fibrer och därefter ett 

garn, säger Susanne och rör vid det lätta, följsamma tyget. 

!
En annan aspekt av Smart Textiles hållbarhetsutveckling är ett ökat fokus på att lära sig värdesätta 

och använda den kompetens och de material som redan finns. Ett exempel på det är 
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hållbarhetsprojektet ReTextile med syfte att återanvända fibrer i nya plagg. Ett annat är 

inkubatorprojektet Waterweave som använder sig av textilier för att rena vatten. Och ett tredje är 

samarbetet med skogsindustrin för att hitta nya alternativ till råmaterialförsörjning. 

– Det pågår ett stort arbete med att hitta alternativ till bomullen som kommer bli svårmotiverad i 

framtiden då den kräver sådana mängder vatten vid framställning. Eftersom vi läser så mycket 

digitalt numera minskar papperstillverkningen och skogsindustrin drabbas av en överkapacitet som 

vi på Smart Textiles har sett som en möjlighet till samarbete. 

!
Vad skulle du säga att är det största problemet för en utveckling mot en hållbar 

modeindustri? 

– Det finns inte några problem, bara stora utmaningar. Nu är det helt klart fokus på att hitta nya 

råmaterial. Frågan är om vi i framtiden kommer vilja konsumera i samma takt? Vill vi 

fortsättningsvis ha nya plagg lika ofta blir det ett problem vi måste hitta lösningar på. Antingen 

genom nytänk som lånebibliotek för kläder, eller genom större attitydförändringar för att minska 

konsumtionsvolymen. 

!
Enligt Svensk Handel har den svenska modebranschens försäljning varit trög de senaste säsongerna. 

Butiker går i konkurs och i pressen talas det om en allmän vinstnedgång. Trots det visar den senaste 

statistiken över våren 2016 att vi faktiskt konsumerar mer än föregående år. Både sko- och 

klädförsäljningen går långsamt men stadigt uppåt. Med andra ord är efterfrågan på mode fortfarande 

hög, kanske är det istället kraven hos konsumenten som förändrats. Frågan är hur modebranschen 

kommer att anpassa sig efter tidsandan, 

!
– Jag tror att modeföretag kommer göra mera reklam för hållbara lösningar, som att man tagit fram 

material ur skogsråvaror och ser det som ett rejält säljargument med exklusiv märkning. Det blir 

som en slags branding för både konsumenten och företaget. 

Och då syftar du på lokalproduktion i Sverige? 

– Det är väl klart att man kan producera här men då skulle sömnaden vara tillbaka i Sverige och det 

skulle vara ett jättestor process, vill branschen ens det? Däremot kommer fler modehus och märken 

vilja ha med i sin företagsprofilering att de använder skogsmaterial. Om det är bättre att göra det i 

Sverige eller någon annanstans återstår att se. 

!
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Att nordiska modemärken är i framkant när det gäller att erbjuda kunden ett miljövänligare 

alternativ är det ingen tvekan om. Filippa K hyr ut plagg, Nudie Jeans erbjuder ReDesign och Ann-

Sofie Back har tillsammans med Smart Textiles utvecklat en ny hållbar variant av tekniskt stickade 

plagg inför kollektionen Ateljé SS13. 

 

!
MULTIFUNKTIONELLT MODE 

Tekniskt utrustade plagg, så kallad tech-clothing, spås bli ett allt vanligare fenomen framförallt 

inom sportkläder. Redan nu kan puls, andning och förbränning mätas i armbandsuret. Genom att 

integrera smarta tekniska lösningar direkt i kläderna ökar inte bara värdet på plagget men också 

hållbarheten. För vem vill inte ha en multifunktionell jacka som kan anpassa fodret efter 

dagstemperaturen och samtidigt ladda mobilen när vi är på språng? 

!
– Tech-clothing kommer att komma mer och mer, dilemmat är att man vill integrera så himla 

mycket och då blir det för komplicerat och för dyrt. Det bästa vore att göra det i mindre 

utsträckning med inte så avancerad teknik, säger Susanne. 

– Sedan tror jag på den 3D-printade boomen! Det kommer bli intressant att se var gränsen går för 

patent och licenser när vem som helst kan printa ut en hamburgare efter ett specifikt recept eller ett 

plagg av ett visst märke, tilläger hon.  

!
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Men tror du verkligen att en vanlig konsument kommer bli sugen på det? 

– Det är alltid några som har kroken och resten är följare, så på något sätt kommer vi att dras till ett 

visst håll ändå!  

!
Smart Textiles arbetar inte bara med smarta textilier utan även tekniska. En teknisk textil har alltid 

en hög prestanda inom ett visst område, som att vara stark, leda ström eller ha hög 

uppsugningsförmåga. Till skillnad från smarta textilier har tekniska textilier ständigt samma 

kapacitet, oberoende omgivning. Däremot händer det ibland att en smart textil möter en teknisk 

textil i ett och samma plagg. 

!
– Ett exempel är jackan som ändrar färg när ljudet ökar, jackans textila sensorer är kopplade till 

konduktiva garner, alltså garner som leder ström, och när de värms upp så reagerar garnet och 

färgen ändras. Det är en smart textil, men lösningen är teknisk! Det är liksom inte en slump att den 

ändrar färg, utan planerat. 

Varför har detta inte slagit på marknaden än? Känns som klubbkidsen lätt skulle vilja bära 

ett plagg som ändrar färg efter ljus eller rörelse.  

– Ja, alltså det tar ju tid. Vi har en hel del samarbeten som lett till produkter som i dag finns ute på 

marknaden, men vissa är mer komplicerade och komplexa än andra. Det är också det som är syftet 

med showrummet här, att visa upp saker. 

!
För Smart Textile handlar forskningen mer om funktionen än själva produkten. En funktion som 

ändrar färg efter värme fungerar lika väl som en cool design på ett modeplagg som en larmsignal 

hos en robot i en industrilokal vars syfte är att varna arbetarna ifall temperaturen blir för hög. 

!
Kan mode bli hållbart? 

– Det beror på vad man menar med hållbarhet. Vi har haft 14 000 besökare i det här showrummet på 

två år med olika uppfattningar kring termen. Väldigt många personer tänker att hållbart mode ska 

hålla i 20 år. En annan kanske tänker att hållbarhet innebär att vi ska återanvända allt spill som blir 

över i dag. Det är klart att det är bra med en kvalité som håller i generationer. Men plagget kanske 

blir omodern om tio år och ingen kommer vilja bära det då, vilket gör att kvalitén är för bra för just 

det plagget. 

!
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”Den bästa kvalitén kanske inte alltid är det ultimata, rätt kvalité för 

rätt användningsområde är då en bättre lösning.” – Susanne Nejderås 

!
Det handlar om att tackla hållbarhetsaspekten från olika vinklar för att på riktigt kunna förändra 

våra shoppingbeteenden och modeindustrins struktur. 

– En annan stor utmaning är att inte blanda material i så stor utsträckning. Om du till exempel gått 

runt i en metallkappa hade det inte varit några problem att smälta ner den efteråt och använda den 

på nytt. Problemet blir när olika material mixas. 

!
SMART MODE 

Smart Textiles utställningslokal är knökfull av prototyper från forskningssamarbeten. En del finns 

numera i butik medan andra illustrerar en textil möjlighet. Susanne tar fram en sprayburk och riktar 

den mot en vit klänning med ett svart snirkligt mönster. 

!
– De är kylspray som triggar igång färgpigmenten, förklarar hon och trycker till. 

!
Så fort kylan når klänningens fibrer ändrar den vita färgen till en kall blå nyans. Samma funktion, 

fast tvärtom, finns hos skyltdockan bredvid vars ärtgröna kappa blir gul av värme på bara några 

ynka minuter. 

!
I showrummet finns det inte bara textila kläder utan även möbler, bland annat en blå stol som ändrar 

färg utifrån närhet. Jag tassar försiktig närmre och mycket riktigt ökar färgskiftningens hastighet. 

Chair of Paradise som stolen heter, av forskaren Mika Satomi, är inspirerad av paradisfågelns 

parningsläten och förmåga att skifta i färg. 

Det är inte bara formen som skiftar hos Smart Textiles prototyper, det har även konstruerat 

produkter som ger ifrån sig ljud. Varför inte en textil med ett inbyggt piano, eller ett trumset, som 

skapar ljud vid beröring.  

– Det är känselsensorer som triggas när vi rör textilen som skapar ljudet, förklarar Susanne.  

!
Finns det något inom er verksamhet som ligger dig extra varmt om hjärtat?  

– Jag är väldigt engagerad i textila lösningar inom medicin och hälsa. Här är inte textilen i första 

rummet utan snarare det medicinska problemet. Samarbetat med sjukvården är spännande och något 

man kanske inte tänker på naturligt som en del av textilforskningen. 
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En innovation som snart spås nå marknaden är textila blodkärl. Projektet Ygraft är specifikt 

utformat för att lätta upp blodflödet efter bypass-operationer. En annan hälsoorienterad innovation 

är byxan Pjama som suger upp vätska och är skapad för sängvätare.  

!
TEKNISK TIDSÅLDER 
Det blåser hållbara vindar i populärkulturen och modet tar form därefter. Trots nutidsmänniskans 

minskade koncentrationspann och förkärlek till snabba lösningar växer den miljövänliga 

motrörelsen sig allt starkare, för vem har sagt att en snabb lösning inte också kan vara smart och 

hållbar? Men Rom byggdes inte på en dag, likaså skiftar inte en industri i en handvändning. En sak 

är säker, det existerar inte en universal lösning på hållbarhetsfrågan utan problematiken måste 

tacklas samtidigt från olika håll. Och att göra något är alltid bättre än inget. Kanske kommer 

räddningen att utkristalliserar sig nu när mode på allvar tar steget in i en teknisk tidsålder. Genom 

att öka affektionsvärdet hos plaggen med tekniska attribut ökar också dess livslängd och vår 

förmåga att vårda plagget. Frågan är om tekniska lösningarna och den nya digitala modescenen 

kommer att räcka för att mätta den modemedvetnas konsumtionshunger? 

!
!

!
!
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