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Sammanfattning 

 

Konsumtion är något vi ägnar åt oss i vardagen och som inte går att komma ifrån. Nya 

möjligheter idag, vare sig det handlar om högre inkomst eller större utbud på marknaden, gör 

att det skapas nya begär och att den nya konsumtionen efter ett tag känns nödvändig. Idag 

konsumeras därmed fler varor än någonsin tidigare. Men konsumtionen av varor och tjänster 

påverkar miljön, och det under hela sin livscykel, från utvinning av råvara till då den blir till 

avfall.  

   Konsumtion av mode är ett exempel på konsumtion där man uttrycker sina begär och sin 

längtan. Mode som ofta uttrycks genom kläder ger stimulans till konsumtion och mode och 

trender förändras snabbt, vilket innebär att det är svårt att hålla kolla på hela produktionsledet 

och hur miljön påverkas. Om konsumtion av mode har negativa effekter på miljön lyder 

frågan ifall det då är möjligt att konsumera mode på ett sätt som är mer hållbart.  

   Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall det är möjligt att kombinera ett modeintresse 

med en miljömedvetenhet. Det som undersöks är bland annat ifall mode kan konsumeras på 

ett hållbart sätt, samt vilka möjligheter och svårigheter det finns med att kombinera mode med 

miljö. Dessa frågor besvaras med hjälp av en teoretisk litteraturstudie, framförallt eftersom 

det inte finns många studier som kombinerar mode med miljö. Teorierna som behandlas 

handlar bland annat om konsumtion och beteenden, och för att kunna kombinera mode med 

miljö behöver konsumtionsmönster förändras och alternativ till konventionella kläder finnas 

på marknaden. Om flera val tillhandahålls och marknadsförs på marknaden skapas alternativ 

som bidrar till att individen kan förena ett modeintresse och en miljömedvetenhet, men detta 

kan inte ses som den enda lösningen. Denna studie analyserar även huruvida praktiska 

exempel miljömärkning och second hand kan bidra till att kombinera miljö och mode. 

 

Nyckelord: Konsumtion, mode, kläder, miljömedvetenhet, miljömärkning
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Abstract 

 

Consumption is something we do every day which we cannot get away from. New 

opportunities today, whether it is a higher income or a higher supply on the market, enable the 

creation of new desires and that the new consumption after a while feels necessary. Today we 

consume more products than ever before. But the consumption of both products and services 

affect the environment during their whole life cycle, from production to waste.  

   Consuming fashion is an example of consumption where desires are expressed. Fashion 

which is often expressed through clothes stimulates a longing for consumption, and with 

fashion changing so fast it is hard to keep track of the whole production and how the 

environment is affected. If consuming fashion has negative effects on the environment the 

question is whether it is possible to consume fashion in a more sustainable manner.  

   The purpose of this essay is to examine if it is possible to combine a fashion interest with an 

environmental awareness. Some of the matters examined are whether fashion can be 

consumed in a sustainable way or not, and what opportunities and challenges there are with 

combining fashion with an awareness of the environment. These questions are answered with 

the help of a theoretical literature study. Theories about consumption and behaviours are 

being used, and to combine fashion with an environmental awareness, consumption patterns 

have to change. Alternatives to conventional clothing must also be found on the market. If 

more choices are provided on the market, the individual can find alternatives through which 

she/he can unite a fashion interest with an awareness of the environment, but that cannot be 

seen as the only solution. This paper also analyzes whether practical examples, such as 

labelling and second hand, can contribute towards combining environment and fashion.  

 

Key words: Consumption, fashion, clothes, environmental awareness, labelling 
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Introduktion 

Bakgrund 

I en aktuell rapport från Konsumentverket redovisas en undersökning av ungdomars 

konsumtion. Cirka 1000 ungdomar mellan 15-17 år fick bland annat värdera hur mycket de 

tänker på olika aspekter, bland annat pris och kvalitet, trender och märken, synpunkter från 

omgivningen samt etiska och miljömässiga faktorer när de konsumerar (Konsumentverket, 

2011:66).  

   36 % av ungdomarna tänker ofta eller alltid på trender när de handlar. Trender och märken 

är betydelsefulla eftersom man genom dessa kan uttrycka individualitet eller tillhörighet till 

en grupp. Dock verkar det vara priset som är den främsta faktorn bland de undersökta 

ungdomarna då hela 75 % uppgav att de ofta eller alltid tänker på detta vid konsumtion 

(Konsumentverket, 2011:67).  

   Det som värderas lägst av ungdomar är miljö och etik. 63 % tänker sällan eller aldrig på 

miljömässiga faktorer inför ett köp (Konsumentverket, 2011:68). Utifrån undersökningen kan 

man dra slutsatsen att det är ovanligt att ungdomar tänker på vilka konsekvenser deras 

konsumtion medför på djur och natur, samtidigt som pris och trender spelar en större roll 

(Konsumentverket, 2011:102). Enligt Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson 

glömmer både unga och äldre lätt bort vilka konsekvenser för miljön våra konsumtionsvanor 

har (Konsumentverket, 2011-12-13). 

   Att konsumera varor och tjänster är nödvändigt i livet. Dock har många individer möjlighet 

att konsumera mer på grund av bland annat ökad inkomst, men framförallt eftersom man inte 

längre enbart konsumerar nödvändigheter. Nya möjligheter till konsumtion leder till att även 

denna konsumtion till slut känns nödvändig (Alfredsson, 2002:9). Eftersom människor inte 

längre behöver kämpa för enbart överlevnad i i-länder ger materiell konsumtion en mening i 

livet (Uusitalo, 1986:99). Detta har lett till att fler varor än någonsin tidigare konsumeras i 

modern tid, och de kastas även efter kortare tid (Uusitalo, 1986:127).  

   Konsumtion påverkar på många sätt miljön negativt, och är därmed ofta inte något hållbart 

(Boulanger 2007:17). Både varor och tjänster påverkar miljön på olika sätt under hela sin 

livscykel – där råvaran utvinns och där varan produceras, sedan då den konsumeras och 

används och slutligen då den blir till avfall. Även transporter påverkar miljön i alla led 

(Naturvårdsverket, 2011-12-13).  
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   Varje år konsumerar varje svensk cirka 9 kilo kläder, varav de flesta är gjorda av bomull. 

Det kan gå åt hela 30 000 liter vatten och ett kilo kemikalier för att producera ett kilo bomull, 

från odlingen till det färdiga klädesplagget (Medveten konsumtion, 2011-12-13).  

Klädkonsumtionens miljöeffekter är en av anledningarna till att vi lever över jordens 

resurstillgångar (Medveten konsumtion, 2011-12-13). Konsumtion av kläder sker inte längre 

enbart för att kläder är en nödvändighet. Kläder är en av de materiella produkter som mode 

uttrycks genom. Mode och trender förändras snabbt, och är man modeintresserad gäller det att 

hänga med. Modebegreppet ger även en stimulans till konsumtion, vilket bidrar till att 

konsumtionen ständigt ökar (Kawamura, 2007:17ff).  

   Men om konsumtion av bland annat kläder och mode har negativa effekter på miljön, är det 

då möjligt att fortsätta konsumera mode, men fortfarande vara miljövänlig? Som konsumenter 

gör vi dagligen val som kan påverka utbudet och möjligheter för framtida generationer, och 

därmed kan vi även göra val som sker i en mer hållbar riktning. Genom att konsumera på ett 

hållbart sätt visar man att man bryr sig om konsekvenserna som köpet medför för de tre 

delarna som hållbar konsumtion innehåller; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, 

både på lokal och på global nivå. Med miljömässigt hållbar konsumtion menas att naturens 

resurser nyttjas på så sätt att de fortfarande med egen kraft kan återhämta sig 

(Konsumentverket, 2011-12-14).  Det är det miljömässiga perspektivet ur 

konsumtionssynpunkt fokus ligger på i denna uppsats. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är möjligt att förena ett modeintresse med 

en miljömedvetenhet. Följande frågeställning ska försöka besvaras: 

 

 Kan man konsumera mode på ett hållbart sätt, och i så fall hur? 

 Vilka möjligheter och svårigheter finns det med att kombinera konsumtion av mode med 

hållbar konsumtion? 

 Vad krävs för att miljömedvetna konsumenter ska applicera sin medvetenhet på 

konsumtionen av mode? 

Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att fokusera på om och i sådant fall hur konsumtion av mode 

kan ske på ett miljömedvetet sätt. Med miljömedvetet menas här att man väljer att konsumera 

det mode som man på något sätt uppfattar vara skonsammare mot miljön, till exempel 
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ekologiska alternativ och miljövänliga material. Fokus kommer att ligga på ifall konsumtion 

av mode är möjligt att kombinera med ett miljömedvetet sätt att konsumera.  

   För att uppnå en hållbar utveckling måste ekonomiska, sociala och miljömässiga 

dimensioner integrera (Ruwet, 2007:157). I denna uppsats kommer fokus dock att ligga på 

miljödimensionen, och med hållbar konsumtion menas konsumtion som är hållbar för miljön.  

   Som akademiskt forskningsämne har mode aldrig rönt något intresse eftersom det anses 

sakna en hög intellektuell status. Det ses av vissa forskare som ett ytligt ämne som inte 

förtjänas att undersöka (Kawamura, 2007:25). Vid tillfällen då det trots allt har intresserat 

sociologer och akademiker inom andra fält har fokus varit på konsumtion och kläder som 

något materiellt. Mode som snarare är något abstrakt, men som kan uttryckas genom bland 

annat kläder, finns det mindre litteratur kring (Aspers, 2010:49). Bristen på en bredare 

forskning kring konsumtion av mode innebär att det även råder avsaknad på litteratur kring 

hur konsumtion av mode påverkar miljön. Avsikten med denna uppsats är att försöka 

teoretisera om detta, och länka samman olika teorier och tidigare litteratur som bland annat 

handlar om mode, konsumtion och miljömedvetenhet.  
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Metod 

Val av undersökningsmetod 

En litteraturstudie är den metod som valdes till denna uppsats, delvis för att det inte finns 

många studier som kombinerar mode med hållbar konsumtion. För att förstå och undersöka 

ämnet måste man börja på en teoretisk nivå som skulle kunna öppna upp dörrar för framtida, 

mer empiriska studier, inom ämnet. En litteraturstudie möjliggör för en djupare undersökning 

kring ämnet och även att kombinera teorier inom olika ämnen i en och samma uppsats. Denna 

uppsats syftar även, förutom att kombinera teorier om mode och konsumtion, att titta närmare 

på praktiska exempel som miljömärkning och second hand. De källor som har använts till 

denna uppsats har hittats genom sökande på bibliotek och i andra databaser. Litteraturen som 

har valts ut har varit fokuserad på mode, konsumtion och miljöpåverkan, och har till större 

delen bestått av litteratur i form av böcker, men en del källor har även hittats hos 

Konsumentverket och olika organisationer. Dessa källor har valts eftersom det framförallt 

behövs teorier kring mode för att svara på frågeställningen, men även en utredning kring 

konsumtion och miljömedvetenhet, för att slutligen kunna kombinera dessa.  

Kritik 

Det finns både positiva och negativa sidor med valet av litteraturstudie som metod. En negativ 

aspekt kan vara att man inte har gjort en empirisk undersökning i form av intervjuer eller 

dylikt, och man får därmed inga nya empiriska resultat att presentera. Positivt är till exempel 

att man har möjlighet att utforska och därmed även utvidga den teoretiska delen, eftersom det 

inte finns så mycket forskning kring ämnet. Svårigheten med att göra en litteraturstudie kan 

även vara att presentera befintliga teorier kring ämnet, samtidigt som man ska bidra med 

något nytt till litteraturen.  

   Vad gäller valet av källor handlar den huvudsakliga kritiken om att olika författare och 

forskare har ett specifikt synsätt, t ex är sociologer eller ekonomer, vilket gör att de kan tänkas 

se saker ur ett enda perspektiv. Författarna har ståndpunkter som alla behöver vävas samman 

för att kunna svara på frågeställningen i denna uppsats. För övrigt finns det ännu inte mycket 

litteratur kring till exempel mode, och med ett smalt urval används de källor som hittats och 

ses därmed som de mest användbara som finns tillgängliga.  
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Teori om konsumtion och mode 

Konsumtionens miljöpåverkan och hållbar konsumtion 

Under hela sin livscykel påverkar varor och även tjänster miljön, och ett livscykelperspektiv 

är viktigt (Naturvårdsverket, 2011-12-13). Produkter bör därmed studeras i ett perspektiv där 

hela deras livscykel inkluderas. En livscykelanalys omfattar en produkts hela livscykel: val av 

råvara, utvinning och förädling av material och energi, tillverkning, transporter, 

produktanvändning, återanvändning, återvinning m.m. (Ammenberg, 2004:276). I och med att 

den internationella handeln ökar blir det svårare att fastlägga hur omfattande den totala 

miljöpåverkan av konsumtionen är. Detta innebär även att man måste tänka globalt när det 

handlar om miljöfrågor (Naturvårdsverket, 2011-12-13). De varor som vi konsumerar i 

Sverige påverkar på många sätt miljön i andra länder. Det kan handla om utsläpp av 

växthusgaser och försurande ämnen till luften, kemikaliespridning och användning av vatten 

och mark. Vatten är en nödvändighet i livet och en bristvara på jorden, som i produktionen av 

varor används i stora mängder och därmed döljer sig i varorna som vi konsumerar. För att 

tillverka en tröja i bomull går det åt cirka 4 100 liter vatten. Klädtillverkning är en av många 

industriprocesser där det används kemikalier (Naturvårdsverket, 2011-12-15). Sverige 

importerar kläder från andra länder där kemikaliekontrollen är svagt utvecklad och 

miljölagstiftning saknas, och i dessa länder kan kemikalieutsläppen bli flera hundra gånger 

större än om kläderna skulle produceras i ett land med utvecklade regler (Naturvårdsverket, 

2011-12-15).  

   Enligt Uusitalo, ekonom vars forskning bland annat fokuserar på konsumtions- och 

miljöbeteende, ses ofta de miljöeffekter som konsumtion kan orsaka som externaliteter. Detta 

innebär att de konsekvenser som konsumentbeteendet har lett till, inte från början räknas in i 

konsumentens beräkningar. Många konsumenter tror även att en förändring i sitt eget 

beteende inte bidrar till att lösa några miljöproblem. En konsument med sådana tankar kallas 

ibland för fripassagerare, då konsumenten som individ inte lever upp till ett beteende som 

påvisar ansvar för miljön. Uusitalo menar att om alla konsumenter tänker på detta vis kommer 

utfallet givetvis bli att det inte sker en positiv förändring ur miljösynpunkt (Uusitalo, 

1986:17ff). Hon anser även att det inte är en medveten likgiltighet hos konsumenten som 

leder till miljöproblem, utan istället att förändringar i konsumtionsmönster på ett globalt plan 

påverkar miljön på ett negativt sätt (Uusitalo 1986:166).  
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   Konsumtion påverkar och kräver mycket av miljön, och kan därmed ses som något ohållbart 

(Boulanger, 2007:17). Enligt sociologen Ruwet finns det ord som kan kopplas till industriell 

produktion respektive hållbar konsumtion. Ord som kan förknippas med industriell 

produktion är själlöshet, meningslöshet, omedvetenhet och manipulation, medan hållbar 

konsumtion förknippas med positiva ord som liv, mening, medvetenhet och möjlighet till ett 

fritt val. Med detta kan man göra kopplingen att den medvetna och ansvarsfulla konsumenten 

är en fri konsument (Ruwet, 2007:149ff).  

Konsumtion och konsumism 

Vi konsumerar varje dag och ofta rutinmässigt. Det är en aktivitet som är ofrånkomlig och 

permanent. Den polske sociologen Bauman definierar dock ett begrepp som skiljer sig från att 

vardagliga och permanenta mänskliga behov uppfylls, och där konsumtion istället är något 

som blir centralt i tillvaron där begär och längtan uttrycks. Detta begrepp kallar han för 

konsumism. Istället för de grundläggande mänskliga behoven som konsumtionen uppfyller, är 

konsumism en viktig drivkraft i samhället som bland annat spelar en central roll i individers 

process att identifiera sig själva (Bauman, 2007:33ff).  

   I den konsumistiska livsformen anses det att män och kvinnor begär och längtar efter att äga 

och samla objekt. Dessa objekt värdesätts för det välbefinnande de förväntas ge till sina ägare. 

Att äga varor som säkrar välbefinnande kan enligt Bauman vara det främsta och viktigaste 

motivet bakom människors begär i produktionssamhället. Detta samhälle förlitar sig på 

individers beteendemönster för att säkra sin egen långsiktiga reproduktion, det vill säga så att 

det kan hålla sig stabilt och vid liv (Bauman, 2007:36f).  

   Människor arbetar ständigt för att tjäna pengar för att kunna konsumera de saker som de tror 

sig behöva och för att vara lyckliga. Eftersom det sker en materialisering får man mindre tid 

för mänskliga relationer, vilket kan ses som en oavsiktlig skada som konsumismen medför. På 

grund av bland annat reklamkampanjer finns det ett ständigt sökande efter individuella 

njutningar (Bauman, 2007:132ff). Enligt Uusitalo innebär konsumtion av kläder ett sätt att 

söka ny stimulans på grund av besvikelse av att varor som man tidigare har konsumerat inte 

längre har samma värde som när de köptes (Uusitalo 1986:96f).  

   Så länge grundläggande nödvändigheter i livet är tillgängliga finns det enligt sociologen 

Bocock en önskan till att konsumera varor som kläder, elektronik och resor. I västvärlden har 

en majoritet av befolkningen råd att handla varor vid högkonjunktur och detta innebär att även 

när människor inte har råd att köpa vissa varor har de fortfarande en önskan av att vara 

konsumenter (Bocock 1993:53ff). Det som skapar en önskan av att konsumera bildas inte i 
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sociala eller kulturella kontexter och är inte heller något som bildas i det undermedvetna. 

Bocock menar istället att modern konsumtion är direkt kopplat till reklam, som skapar och 

väcker en begäran av att konsumera. Massmedia är en stor påverkningsfaktor till att folk vill 

konsumera, bland annat det som de ser i reklam eller i tv-serier (Bocock 1993:93).  

   Bocock menar även att moderna konsumenter är fysiskt passiva, men mentalt aktiva 

eftersom konsumtion idag är en upplevelse bortom den fysiska handlingen. Man konsumerar 

inte längre enbart för de biologiska behovens skull. Som konsument påverkas man av 

symboler, som bilder i tv och tidningar, vilka leder till konsumtion. Själva konsumtionen 

innefattar inte enbart ett materiellt objekt, utan man konsumerar något som har en mening. 

Med hjälp av symbolerna anser Bocock att man skapar sig en känsla av vem man är och 

konstruerar därmed en egen identitet (Bocock, 1993:51f).  Även sociologen Aspers, professor 

på Stockholms universitet, anser att de val som görs av en konsument är ett sätt att utveckla 

och reflektera över sin egen person. Konsumenter relaterar till och skapar genom konsumtion 

den person som de vill vara, samtidigt som de tar avstånd från den de inte vill vara (Aspers, 

2010:43f). 

Modebegreppet 

Den japansk-amerikanska professorn i sociologi, Kawamura, talar om mode som något 

abstrakt och symboliskt, och skiljs åt från kläder som är materiella produkter. Mode är även 

något som förändras snabbt och accepteras av stora grupper av människor, men 

modebegreppet innehåller också värden som är lockande och en stimulans till konsumtion. 

Den centrala egenskapen har dock alltid varit föränderlighet (Kawamura, 2007:17ff).  

   Begreppet har existerat i flera århundraden, även om det förr snarare handlade om 

klasstillhörighet och att markera social status. Dessa klassgränser har dock idag suddats ut 

framförallt på grund av industrialismens framfart, där vanligt folk även har råd att köpa kläder 

och konkurrera med de ”högre stående” vad gäller livsstil. I det moderna samhället använder 

man som individ mode för att särskilja sig från andra (Kawamura, 2007:49ff) 

   Mode är inte synonymt med kläder, men kan inte existera utan dem. Modeprocessen och 

klädproduktionen är nära sammanbundna, samtidigt som de är två skilda processer. 

Klädproduktion framställer klädesplagg och omfattar i och med detta tillverkningen av det 

materiella. Alla individer i produktionskedjan är avgörande för att klädprocessen ska fungera, 

ända ner till knapptillverkarna. Detaljer i kläders produktionsprocess inkluderas dock inte i 

modesystemet (Kawamura, 2007:74ff).   
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   Utöver klädproduktionen finns det ännu en process som mode måste gå igenom för att bli 

accepterat, och i den processen arbetar människor inom modebranschen (Kawamura, 

2007:85). Ett modesystem består av alla som medverkar till att skapa mode, allt från 

organisationer, institutioner, producenter och designers till reklamkonsulter och journalister 

(Kawamura, 2007:74f). För att ett modesystem ska fungera måste det finnas ett nätverk med 

människor som både föreslår förändringar hos kläder och de som anammar en del av dessa 

förändringar. Det måste ske en kommunikation mellan dessa grupper, antingen på personlig 

nivå eller genom masskommunikation (Kawamura, 2007:82).  

Hur kan konsumtionsbeteenden förändras? 

För att individer ska konsumera mode på ett hållbart sätt behövs det en förändring i individers 

beteende och livsstil. Men på vilket sätt kan konsumenters beteende påverkas? Wallenborn, 

forskare inom vetenskap, teknologi och samhälle, talar om just beteende och attityder. Han 

anser att konsumenter har ett särskilt beteende som kan påverkas av aktörer som familj och 

vänner, samt av reklam och motivationer som antingen är medvetna eller omedvetna. 

Attityder avgör vilket sorts konsumtionsbeteende man har som individ, men det är lättare att 

förändra handlingar och val ifall dessa är enkla och inte är kostsamma. Även om den sociala 

miljön påverkar attityden är det individen som slutligen gör ett val. Till skillnad från åsikter 

sitter attityden djupare och är relativt permanent, vilket även gör den svårare att förändra. 

Eftersom attityden avgör vilket beteende man har som individ är det enligt Wallenborn denna 

man ska försöka förändra i första hand, även om konsumenters attityder utvecklas långsamt 

(Wallenborn, 2007:62f).  

   Enligt Wallenborn visar riktlinjer inom hållbar utveckling att konsumenter kan och kommer 

att anta mer hållbara konsumtionsmönster, eftersom konsumenter har makt och möjlighet till 

att ändra sitt beteende och sin livsstil. Konsumenter tillskrivs ofta makten att bli informerade, 

för att sedan tolka informationen och omvandla den till handlingar (Wallenborn, 2007:57). 

Rousseau, som arbetar på Forsknings- och Informationscentret av Konsumtionsorganisationer 

i Belgien, och Bontinckx, psykologikonsult, menar att ifall konsumenter kan vara en drivkraft 

mot en mer hållbar utveckling har de viljan och makten att anpassa valen som görs vid 

konsumtion och därmed även sin livsstil. Konsumtionsbeteende kan förklaras av motivation, 

dvs. vilken motivation som gör att konsumenter gör de val som de gör. Motivationen förklarar 

med andra ord deras beteende. Rousseau och Bontinckx menar att motivationen till att 

konsumera miljövänligt är starkare om konsumenter känner ett moraliskt ansvar för att skydda 
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miljön, och även om deras identitet präglas av att vara en ekologiskt medveten konsument 

(Rousseau & Bontinckx, 2007:73f).  

   Enligt Rousseau & Bontinckx innebär val av ekologisk märkning att man går igenom ett 

antal steg innan man faktiskt bestämmer sig för vilken produkt man ska köpa. För det första 

har man ett personligt mål gällande hur man vill skydda miljön. Sedan tror man att man 

kommer att kunna uppfylla detta mål genom att göra ett medvetet köp. Man ska även vara 

bekant med ekologiska märkningar, ha förtroende för märkningen och slutligen leta upp varan 

med märkningen i butiken och inhandla den. Denna process sker mindre komplicerat om 

konsumentens mål är en del av personligheten och attityden (Rousseau & Bontinckx, 

2007:75).  
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Hur kan ett modeintresse och en miljömedvetenhet kombineras? 

Den gröna konsumenten  

Att vara grön är ett koncept som används på många sätt idag. Alfredsson anser att det ofta 

används inom konsumtion av produkter då gröna produkter marknadsförs som bättre för 

miljön än alternativet, men det kan även vara produkter som marknadsförs som bra ur en etisk 

synpunkt. Exempelvis kan det handla om att djur sägs bli rättvist behandlade eller att man 

återvinner sina produkter. Grönt kan även innebära att man vill konsumera på ett hållbart sätt, 

dvs. ett sätt som är skonsammare mot miljön (Alfredsson, 2002:10).  

   Hos dem som påstår sig vara miljövänliga är det ovanligt att de följer en grön ideologi. För 

de flesta individer innebär ”att vara grön” endast en liten del av deras livsstil och identitet, och 

intresset för annat är viktigare. De olika intressena i livet ges en lägre eller en högre prioritet, 

beroende på vilket det dominerande intresset är. Andra individer fokuserar på små delar som 

kan vara positiva steg mot en grön ideologi (Alfredsson, 2002:11).  

   Enligt Wallenborn handlar den främsta frågan gällande vad som definieras som en grön 

konsument om ifall konsumenten är grön på grund av attityder eller av handlingar. Om en 

konsument köper en ekologisk vara behöver det inte enbart vara för miljöns skull, utan kan 

även till exempel vara av ekonomiska eller hälsoskäl (Wallenborn, 2007:57). Även Boulanger 

och Zaccai, båda sociologer, anser att anledningen till hållbar eller grön konsumtion inte 

behöver ske av etiska skäl eller för att man vill skydda miljön. Istället kan dessa vara några 

positiva resultat av ett medvetet eller omedvetet val. Dock är en konsument som kan 

definieras som ansvarsfull medveten om hur dennes konsumtionsmönster påverkar andra 

människor samt miljön, och konsumtionen följer inte enbart egna önskningar utan visar även 

bredare hänsyn (Boulanger & Zaccai 2007:233f). 

   För att uppnå ett mer hållbart samhälle kan grön märkning spela en viktig roll enligt 

sociologerna Boström och Klintman, även om det är ännu viktigare att konsumera mindre. 

Detta är något som är mer avgörande för samhället än ett medvetet val särskilt i i-länder. 

Boström och Klintman anser att grön märkning är ett steg åt rätt riktning men löser färre 

problem än vad en minskning av konsumtion skulle göra. Även om grön märkning har vissa 

begränsningar är det ändå det näst-bästa alternativet (Boström & Klintman 2008:175f). 
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Miljömärkning och material 

Boström och Klintman anser att märkning av varor möjliggör för konsumenter att uttrycka sin 

politiska identitet, eftersom man som konsument kan påverka sin konsumtion så att den till 

exempel är skonsammare mot miljön. Den främsta anledningen till att man märker varor är 

för att informera konsumenterna om vad det är för sorts varor de konsumerar. Medvetna 

konsumenter vill kunna lita på att experter har märkt varorna, så att de kan köpas utan dåligt 

samvete (Boström & Klintman, 2008:69ff).  

   Miljömärkta kläder tillverkas av kemikalier som har bedömts som mer skonsamma mot 

miljön. Till exempel tillåts inte tungmetaller eller klorblekning. Råvaran är i många fall även 

ekologiskt odlad vilket innebär att kemiska bekämpningsmedel inte har använts alls. Det finns 

ett flertal miljömärkningar på kläder och textil. En oberoende part kontrollerar även att kraven 

i märkningen har uppnåtts (Naturskyddsföreningen, 2011-12-16).  

 

          

          Tabell 1. Olika miljömärkningar på kläder och textil. Källa: Naturskyddsföreningen 2011-12-15 

 

   Förutom miljömärkningar för kläder är materialvalet något att tänka på. Bomull utgör 

ungefär hälften av världens textilfibrer och den konventionellt odlade bomullen är en 

kemikalieintensiv industri (Naturskyddsföreningen, 2011-12-14).  Ekologiskt odlad bomull är 

ett miljövänligt alternativ där kemiska bekämpningsmedel inte används i processen 

(Naturskyddsföreningen, 2011-12-16). Lin och svensk ull är bättre för miljön och material 

som hampa odlas oftast helt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel 

(Naturskyddsföreningen, 2011-12-13). Förutom hampa har intresset ökat för bland annat 
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nässla och bambu som inte har lika många miljökonsekvenser som konventionell 

bomullsodling. Många av dessa material syns mer och mer i butiker idag, men som 

konsument kan det vara svårt att veta vilka material som är mer miljövänliga än andra 

(Naturskyddsföreningen, 2011-12-14).  

Boström et al skriver att ett problem med miljömärkningar är att mode och trender uppdateras 

snabbt, vilket innebär att det är svårt att förutse orderprocesser. Nya plagg introduceras snabbt 

till och från butiker vilket gör det svårt att märka varor. Det tar även lång tid att märka en 

produkt och ansöka om ett certifikat och när plagget väl finns ute på marknaden, kan det 

hända att det inte är trendigt längre. Textilier som vita lakan och handdukar är lättare att 

miljömärka än varor som beroende av modeprocessen (Boström et al, 2011).   

Second hand och re-design 

Second hand kan ses som ett grönare alternativ till att handla konventionellt. Eftersom det 

handlar om återanvändning kan man se det som ett skonsammare alternativ för miljön och 

även billigare för konsumenten. Hos begagnade kläder kan även kemikalier vara borttvättade 

vilket kan vara positivt för hälsan (Medveten konsumtion, 2011-12-13). Genom att handla 

second hand sparas 97 % av den energi som annars skulle ha gått åt för att producera ett nytt 

plagg. Kemikalierester som hamnar i naturen från bland annat produktion och färgning 

undviks också genom second hand (Naturskyddsföreningen, 2011-12-15).  

   Re-design innebär att gamla kläder och tyger designas om till helt nya plagg, och på så vis 

kan gamla oanvändbara kläder bli som nya (Naturskyddsföreningen, 2011-12-13). Om 

återanvändning av textilier ökar kan den negativa miljöpåverkan från nyproduktion minska 

och avfallsmängder kan reduceras. Re-design möjliggör för kläder som är i för dåligt skick för 

att säljas på second hand att istället sys om och säljas som nya plagg. Även om det skulle 

krävas 20 begagnade plagg för att ersätta ett nytt finns det en miljövinst. Det finns även 

verksamheter som möjliggör för klädbyten, och platser där man kan låna eller hyra kläder. 

Dessa alternativ kan leda till minskat textilavfall, samt en minskad konsumtion och ökad 

medvetenhet (Naturvårdsverket, 2012-01-26).  
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Analys 

I detta avsnitt görs en analys kring tidigare beskrivna teorier med avsikten att kombinera 

mode med hållbar konsumtion. 

Hållbar konsumtion  

Det är svårt att veta exakt hur stor miljöpåverkan konsumtion har eftersom det är svårt att 

kontrollera allt som sker i produktionen och i alla led. Som konsument har man möjlighet att 

göra val och på så vis sträva mot att vara mer miljömedveten och vilja skydda miljön. 

Troligen finns det en stor brist på information kring hur konsumtion av mode påverkar miljön, 

om man inte som individ redan är miljömedveten och har tagit reda på alternativen på egen 

hand. Ett uppenbart problem, enligt Uusitalo, är att konsumenter inte tror att en förändring i 

individuellt beteende löser miljöproblem. Som Uusitalo säger innebär detta att om alla tänker 

på detta vis kommer det inte bli en positiv miljöförändring ur konsumtionssynpunkt. Det finns 

en risk med att tänka på det här sättet, men ett förändrat konsumtionsbeteende handlar om att 

många individer gör förändringar och mer medvetna val. Att medvetet välja att inte 

konsumera mer hållbart kan ses som ett ohållbart beteende, vilket inte leder till att miljön kan 

förbättras.  

   Ruwet skiljer mellan hållbar konsumtion och industriell produktion, och förknippar negativa 

ord med industriella produktionsmönster. Detta behöver dock inte innebära att all industriell 

produktion är negativ för miljön. Hållbar konsumtion kan snarare ses som ett alternativ som är 

skonsammare för miljön. Framförallt handlar hållbar konsumtion om att när man konsumerar, 

till exempel mode, har man även en avsikt att skydda miljön.  

Kan konsumism ses som något hållbart? 

Som tidigare beskrivits i teoriavsnittet är konsumism ett uttryck som Bauman använder sig av 

för att förklara en typ av konsumtion där begär och längtan uttrycks. Konsumismen innebär 

även att individer vill äga och samla på objekt, och arbetar för att kunna spendera pengar på 

saker de tror att de behöver för att vara lyckliga. Konsumtion av mode är ett typiskt exempel 

på objekt som individer kan begära, och gärna spenderar pengar på i dagens moderna 

samhälle. Om man placerar konsumtion av mode i denna kontext måste man fundera kring det 

uppenbara – att trender kommer och går. Som konsument konsumerar man kläder, skor och 

annat som mode uttrycks genom och tror sig bli lycklig genom detta. I och med nya trender 



 18 

upprepas denna process och som konsument kan man aldrig bli helt nöjd, eftersom man 

längtar efter de nya trenderna. Detta sätt att konsumera på mode skulle kunna ses som 

ohållbart, såvida man inte kan kombinera modeintresset med ett hållbart konsumtionsmönster, 

vare sig det är medvetet eller ej. Om mode konsumeras på ett hållbart sätt kan man som 

individ fortsätta följa trender, samtidigt som man inte konsumerar ohållbart enbart för att man 

har en viss önskan eller ett begär. Önskningar och begär kan uppfyllas genom alternativ på 

marknaden som second hand eller material som är skonsammare mot miljön.  

   Enligt teoretiker som Bauman och Bocock har vi en ständig önskan av att vara 

konsumenter, även när vi inte har råd med det. Det är bland annat reklam som väcker denna 

begäran att konsumera. Särskilt väcker all denna reklam tankar som inte funnits där tidigare. 

Man inser att man har nya önskningar, som inte handlar om konsumtion av nödvändigheter 

som man behöver för att överleva. Istället skapas ett habegär, där mode inte är ett undantag. 

De senaste trenderna inom klädmode kan ses överallt; på reklamskyltar, i tidningar, på tv och 

i bloggar på Internet. Modebloggar är troligen den mest populära typen av blogg, och begär 

och längtan efter kläder uttrycks i människors vardagsliv, som de gärna delar med andra. 

Reklam påverkar, och det är i det här fallet är den stora frågan var man har köpt kläderna eller 

skorna eller vilket märke som är trendigt. Detta medför ett problem för en mer hållbar 

konsumtion, då intresset för detta inte tycks exponeras på samma sätt. De miljöbloggar som 

finns läses troligen oftast av dem som har något sorts intresse för miljö.  

   Både Bocock och Aspers anser att de val man gör som konsument är ett sätt att utveckla sin 

egen identitet. Mode och kläder är troligen ett av de främsta sätt människor använder sig av 

för att forma en identitet, då man kan uttrycka sig utåt genom detta. Eftersom konsumism 

innebär att man vill konsumera sådant man begär och längtar efter kan det ses som förenligt 

med konsumtion av mode. Eftersom trender kommer och går innebär konsumtion av mode, 

precis som konsumismen, ett ständigt sökande efter att uppfylla sina begär. I och med detta är 

det även svårt att se konsumismen som något hållbart ur miljösynpunkt. Frågan är om 

konsumism skulle kunna bli mer hållbart ifall konsumtionen av mode kombineras med en 

miljömedvetenhet.  

Mode och trender 

Kawamura talar om att mode och kläder är nära sammanbundna, samtidigt som de helt kan 

skiljas åt. Mode handlar ofta om att man som individ uttrycker sig genom bland annat kläder. 

Det är dock viktigt att skilja begreppen åt, bland annat för att kläder ses som en nödvändighet, 

medan mode snarare är något man begär eller är intresserad av. Att mode måste bli accepterat 
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av en grupp av människor är ytterligare något som Kawamura diskuterar. Detta gäller inte 

enbart i västerländska samhällen, utan mode handlar om vad som är trendigt, vilket skiljer sig 

från samhälle till samhälle. Kommunikation mellan de som ger förslag till förändringar och de 

personer som anammar förändringarna kan ske på många sätt, och på olika sätt påverka vad 

som blir accepterat. Vad kända personer klär sig i, vad bloggare skriver om och vad tv och 

tidningar visar i reklam är olika sätt att påverka människor till att bära nya trender. Om mode 

inte blir accepterat kommer det inte att konsumeras eftersom det inte finns någon efterfrågan. 

Alternativ till konventionella kläder exponeras inte i reklam i någon större utsträckning, vilket 

kan vara ett skäl till att det inte efterfrågas på samma sätt som kläder i konventionella former. 

Gällande klassgränser är dessa utsuddade i dagens samhälle, men man kan fortfarande 

markera social status genom att konsumera vissa, mer ”exklusiva” märken, och på så vis 

särskilja sig från mängden. Sådan konsumtion gör att klasskillnader på sätt och vis lever kvar 

än idag.  

   Enligt Kawamura har föränderlighet alltid varit modets centrala egenskap. Trender kommer 

och går och om man är modeintresserad följer man troligen dessa trender, mer eller mindre. 

Om ett modeintresse innebär att man konsumerar mode med en viss regelbundenhet, och 

enbart tänker på vad som är trendigt, kan det ur miljösynpunkt ses som ohållbart. Ett 

modeintresse som inte är kombinerat med någon sorts medvetenhet om hur plagget har 

tillverkats eller vilket material det är gjort av, innebär troligen att man enbart följer trender 

utan att tänka på konsekvenserna. Detta stimulerar även till mer och mer konsumtion. Det kan 

dock komma trender som är mer miljövänliga för miljön, t ex i form av material, och i detta 

fall kan även konsumenter som inte är miljömedvetna konsumera på ett hållbart sätt, även om 

de troligen inte är medvetna om det.  

Konsumenters makt att förändra beteende  

Wallenborn talar om attityder, vilka han anser kan vara svåra att förändra. Dock är det enligt 

honom dessa man ska försöka förändra i första hand om man vill ändra individers 

konsumtionsbeteende. Wallenborn anser även att det är lättare att förändra attityd till olika 

handlingar om dessa är enkla. Kopplat till mode skulle konsumenter enligt denna teori ändra 

sina attityder om de var mer medvetna om vilka negativa konsekvenserna för miljön 

konsumtion av bland annat kläder kan ha. Om konsumenter vore mer medvetna om vad de har 

för alternativ på marknaden, skulle det vara mer troligt att en förändring i beteende skulle 

kunna ske. Information om alternativ saknas i stort sett idag. Ett hinder för denna förändring 
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av beteende skulle vara fripassagerar-problemet som tidigare nämnts, som innebär att 

individer tror att en förändring i beteende hos en individ inte påverkar det stora hela.  

   En önskvärd attityd inom konsumtionen av mode vore att man som individ har för avsikt att 

konsumera på ett mer miljövänligt sätt. Även om konsumenter självklart har möjlighet att ta 

reda på konsekvenser av kläd- och modekonsumtion själva, är det som Wallenborn anser 

lättare att förändra attityder om alternativen är lättillgängliga, och information om alternativ 

underlättar detta. Wallenborn menar att eftersom konsumenter har möjlighet att ändra sitt 

beteende kommer mer hållbara konsumtionsmönster att antas. Beteendet ändras dock inte 

utan att på något sätt påverkas, vilket innebär just det som tidigare diskuterats; att 

konsumenterna behöver informeras och utbildas mer, precis som Rousseau och Bontinckx 

anser. Om modeintresserade konsumenter skulle få information om hur de kan vara 

miljövänliga samtidigt som de kan konsumera mode, skulle fler miljömedvetna individer 

troligen anpassa sina val. En svårighet med brist på information är att individer kan uppfatta 

en miljömedvetenhet som att de måste ge upp många av de val de brukar göra i när de 

konsumerar. Tydligare information skulle visa att det inte behöver vara så, och fler skulle 

kunna konsumera på ett hållbart sätt. 

   Rousseau och Bontinckx hävdar att det är motivationen som förklarar beteendet, och att 

motivationen är starkare bland annat om konsumenten känner ett moraliskt ansvar för att 

skydda miljön. Enligt denna teori ändras beteendet om konsumenten har en avsikt att skydda 

miljön. Om man är modeintresserad måste man även känna att man vill skydda miljön för att 

man ska konsumera mode på ett hållbart sätt. Om man enbart är modeintresserad och inte 

miljömedveten är det istället denna motivation som styr, och att konsumera på ett mer 

miljövänligt sätt är inte viktigt. Utifrån detta perspektiv kan modekonsumtion med andra ord 

vara både hållbar och ohållbar, beroende på vilken motivation konsumenten har. 

   Att attityder och motivation bestämmer vilket beteende konsumenter har innebär att dessa är 

avgörande för att individer ska konsumera på ett mer hållbart sätt. Svårigheter ligger i att 

förändra attityder och beteenden, men möjligheter finns i och med att konsumenter har 

möjligheten att anpassa sina val. Möjligheterna blir fler om konsumentens mål, i detta fall att 

skydda miljön, är en del av personligheten och attityden.  

Kan grön konsumtion kombineras med mode? 

Att konsumera mode på ett grönt sätt kan förstås vara svårt att definiera och varierar från 

betraktare till betraktare. Något svårare är det att argumentera kring ifall man är en grön 

konsument för att man köper klädesplagg i ”bättre” material eller begagnat, eller ifall man 
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istället bör minska konsumtion. Konsumtion i alla former påverkar miljön på olika sätt och i 

olika led; det handlar dock om hur stor påverkan är och hur allvarlig, vilket förstås är svårt att 

definiera.  

   Alfredsson talar om att konsumenter är gröna enbart till en viss del, och det beror på vilka 

delar i livet som ges högre eller lägre prioritet. En individ som är miljömedveten men även 

modeintresserad måste avgöra vilken del som är viktigast, och då kommer den delen att väga 

över när beslut görs vid konsumtion. Det ultimata för att uppnå båda delar av individens 

önskningar är att individen lär sig olika sätt att kombinera mode med miljö.  

   Wallenborn, och även Boulanger och Zaccai, är överens om att hållbar eller grön 

konsumtion inte behöver ske av etiska skäl eller för att man vill skydda miljön. Eventuella 

positiva resultat kan även ske enbart av en slump. Om företagen inom modebranschen gör 

grönare val i produktionen, och genom att välja till exempel ekologiskt kommer konsumenter 

att fortsätta handla från dessa företag på samma sätt om de inte har något miljöintresse, medan 

de ändå bidrar till en bättre miljö eftersom det har skett en förändring från företagens sida. 

Troligt är dock att företagen vill marknadsföra att de använder sig av en mer hållbar 

produktion, till exempel ekologiska tyger, dels för att detta idag troligen ses som positivt och 

även för att miljömedvetna konsumenter ska ha möjligheten att välja deras produkter. Om det 

finns ett val mellan ett liknande plagg som är icke-ekologiskt respektive ekologiskt, i samma 

prisklass, skulle konsumenter som inte är miljömedvetna ändå välja det plagg de anser är mest 

trendigt. Om de vore mer informerade om vilka för- eller nackdelar alternativen har skulle det 

finnas en större chans att konsumenter gör ett val som inte enbart baseras på vilket plagg de 

vill konsumera. Eftersom konsumtion av mode innebär en konsumtion av kläder och plagg 

som ständigt uppdateras, är det svårt att kombinera ett modeintresse med att konsumera 

mindre. Om man är miljömedveten kan man som individ göra valet att konsumera mindre, 

men är svårförenligt med ett modeintresse då begär och längtan efter vissa trender fortfarande 

måste uppfyllas för att tillfredställa konsumenten.  

Skonsammare alternativ för miljön: märkning och material 

Det finns ett flertal miljömärkningar för kläder, och dessa innebär att kläderna tillverkas av 

kemikalier som enligt nuvarande kunskaper är mer skonsamma mot miljön. Även om 

miljömärkningar, inte bara på kläder, har blivit vanligare de senaste åren finns det fortfarande 

brister inom modebranschen. Även om miljömärkta alternativ finns kan de vara svårare att få 

tag i, och finns troligen inte att köpa i de större, konventionella butikskedjorna som man som 

konsument brukar besöka. För att välja miljömärkta kläder måste man vara en miljömedveten 



 22 

konsument, och söka upp kläderna man vill köpa som är skonsammare för miljön. För att 

konsumenter som inte är miljömedvetna ska göra samma sak krävs det mer information, och 

plaggen måste vara lättillgängliga. Som modeintresserad kräver man även att plaggen 

uppfyller de önskningar man har gällande trender. Priset är självklart en annan faktor som 

styr. 

   Även om det finns ekologiskt bomull som alternativ till den ofta förekommande 

konventionellt odlade bomullen är det inte tillräckligt. Fler material måste troligen användas 

för att det ska synas någon skillnad mot en mer hållbar konsumtion. Hampa, nässla och 

bambu är material som ännu förmodligen inte används i så stor utsträckning inom 

modebranschen, och konsumenter är antagligen även dåligt informerade om dessa material 

och även det faktum att materialvalet påverkar miljön. Även om materialen börjar synas mer i 

butiker idag handlar det om butiker som har en inriktning på just dessa material eller någon 

sorts hållbarhet, och ett fåtal butiker om man jämför med de konventionella butiker som finns 

idag.  

   Om en viss typ av plagg är trendigt är det delvis materialvalet som bestämmer hur plagget 

kommer att se ut, och att hitta ett alternativ i en butik med alternativa materialval samtidigt 

som plagget ska uppfylla de kriterier man önskar kan vara svårt. Mer miljövänliga märken 

eller material kan vara begränsade till en viss typ av plagg, som t ex t-shirtar eller jeans.  

   Ett problem med själva miljömärkningarna är i grunden att kläder som ska ut på marknaden 

inte hinner märkas. När kläder väl har gått igenom miljömärkningsprocessen kan de redan 

vara ur mode. Modebranschens snabba fart med trender som kommer och går gör att 

märkningar utesluts vilket förmodligen resulterar i färre miljömärkta plagg att välja mellan i 

butikerna. Även om konsumenterna kan göra medvetna val i form av de miljömärkningar som 

finns, samt val av material, verkar modebranschen ligga långt efter i märkningsprocessen och 

strävan mot mer hållbara material och plagg. 

Second hand och re-design som möjliga lösningar 

Även om second hand både är skonsammare mot miljön och billigare för konsumenten kan 

det vara svårt att hitta aktuella modetrender i second hand-butiker. Som modeintresserad 

konsument följer man trender mer eller mindre regelbundet, och att hitta det man söker efter 

bland begagnade kläder kan vara svårt. Att handla second hand är dock mer positivt ut 

miljösynpunkt då det sparas energi, och man undviker att kemikalier från ny produktion 

släpps ut i naturen. Det man kan fråga sig ur modesynpunkt är ifall det är möjligt att följa 

trender genom att handla på second hand, eftersom de senaste trenderna troligen inte alltid 
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finns i utbudet. Troligen måste det kombineras med andra alternativ, vilket ändå gör att man 

bidrar till den miljöpåverkan konsumtion kan innebära. 

   Re-design ett alternativ som kan kombineras med mode eftersom gamla plagg och tyger 

används för att skapa helt nya plagg. På så vis kan mer trendiga kläder skapas och aktuella 

trender kan följas. Re-design innebär dock att helt nya plagg skapas, vilket också innebär att 

de troligen är dyrare än när man enbart köper begagnade kläder. Eftersom det handlar om 

återvinning är det dock ett skonsammare alternativ för miljön, jämfört med om nya plagg 

skulle produceras. Samma sak gäller för platser där man kan låna kläder, eftersom samma 

kläder kan omvändas om och om igen. Jämfört med second hand kan detta ses som ett 

alternativ till att kunna följa aktuella trender. En svårighet med detta kan dock vara att 

fenomenet idag ännu inte är utbrett och konsumenter vet troligtvis inte om att dessa alternativ 

finns.  

   Att handla second hand skulle i sig kunna ses som en modehandling, då det på senare år har 

blivit mer vanligt att handla second hand och ses som något positivt, troligen ur flera vinklar. 

Miljömedvetna kan fortfarande följa trender, genom att göra det trendiga valet att handla i 

andra hand. Även modeintresserade individer utan någon större miljömedvetenhet handlar 

troligtvis second hand just eftersom själva fenomenet second hand har blivit trendigt. Re-

design behöver troligen utvidgas mer idag, men kommer förmodligen också att dra till sig en 

nischad grupp av troligen främst miljömedvetna konsumenter.  
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Diskussion 

I följande avsnitt besvaras uppsatsens frågeställning.  

Kan man konsumera mode på ett hållbart sätt, och i så fall hur? 

Konsumtion av mode kan göras på många sätt. Uttrycket konsumism som Bauman använder 

sig av förklarar en typ av konsumtion där begär och längtan blir centrala, samt att individer 

vill äga och samla objekt. Modebranschens snabba trenduppdateringar försvårar ytterligare då 

denna ger upphov till konsumism. Utan en miljömedvetenhet går denna sorts konsumtion av 

mode inte att kombineras med hållbarhet. Om konsumenten dock har ett modeintresse 

samtidigt som en miljömedvetenhet finns, skapas utrymme att konsumera mode på ett mer 

hållbart sätt.  

   Det finns många alternativ till konventionell modekonsumtion. Genom att konsumera 

ekologiska kläder, second hand eller re-design kan man som individ definiera sig som en 

grönare konsument. Miljömärkta kläder och val av material är viktiga faktorer att tänka på om 

man vill konsumera mode mer hållbart. Ett problem här är dock att mode och trender ständigt 

uppdateras, vilket gör hanteringen av material svår och man hinner inte med i 

märkningsprocessen.  

      Vissa individer som är intresserade av till exempel second hand eller som är 

miljömedvetna gör troligen mer medvetna val jämfört med de konsumenter som inte är 

informerade om miljörisker och givetvis andra effekter som klädkonsumtion kan ha. 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att det finns möjligheter att konsumera mode på ett 

hållbart sätt, och det finns ett flertal alternativ att göra detta på, men det finns också många 

hinder. Särskilt som miljömedveten konsument har man möjlighet att göra medvetna val 

bland mode och kläder. Om man som individ känner att man tillfredställer sina behov kring 

mode samtidigt som man kan konsumera mindre, är detta förstås alternativet som är mest 

hållbart ur ett miljöperspektiv.  

Vilka möjligheter och svårigheter finns det med att kombinera konsumtion av mode 

med hållbar konsumtion? 

En möjlighet är att det tillhandahålls val på klädmarknaden som marknadsförs som alternativ 

till konventionella kläder. Några exempel på detta är second hand, ekologiskt, miljömärkta 

kläder och miljövänliga material. Med kunskap om alternativen kan man som konsument göra 

medvetna konsumtionsval. Möjligheten med second hand är bland annat att det finns stora 
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valmöjligheter och att trender kommer och går vilket möjliggör för konsumenter att hitta det 

de söker efter. Att handla på second hand kan även i sig ses som en trend, vilket är positivt för 

en mer hållbar konsumtion.  

   Litteraturgenomgången i denna uppsats visar att många forskare anser att konsumenter har 

makten att förändra sitt eget beteende och sin livsstil, vilket medför möjligheter till mer 

hållbara konsumtionsmönster. En förändring av beteende och attityd möjliggör för 

konsumenter att välja att konsumera mode genom alternativ som är mer hållbara ur 

miljösynpunkt jämfört med konventionell konsumtion, och även konsumera mindre om de 

inser att de inte behöver handla i den mån de tidigare gjort.  

   En av svårigheterna med att kombinera mode med miljö är att tillfredställa konsumentens 

önskningar kring det mode han eller hon vill konsumera, samtidigt som konsumtionen ska ske 

på ett hållbart sätt. Även om det finns alternativa val på klädmarknaden kan det vara svårt att 

få tag i till exempel ekologiska kläder som även är trendiga. Second hand är ett annat 

alternativ med ett möjligtvis större utbud, men även här kan det vara svårt att hitta just de 

trender man som konsument letar efter.  

   En annan svårighet är att förändra kollektivt beteende och få konsumenter att tänka mer 

hållbart och även agera därefter. Att som konsument anta att det inte kommer att spela någon 

roll hur man agerar innebär att man är en fripassagerare, och om alla tänkte på detta sätt skulle 

det vara ett stort problem eftersom man som individ inte tar sitt eget ansvar för miljön. Som 

konsument kan man göra mer miljövänliga val, men det krävs en större påverkan från olika 

aktörer för att det ska ske en stor förändring i samhället. Även om man som konsument 

förändrar sitt konsumtionsbeteende är det fortfarande själva konsumtionen som är ett 

problem, eller konsumism för att använda Baumans begrepp, och det är svårt att få, inte minst 

modeintresserade, konsumenter att konsumera mindre. Mode förändras snabbt och om man är 

modeintresserad samtidigt som man vill vara modemedveten måste man väga båda intressena 

mot varandra och välja det som är viktigast för en själv som individ, och därefter göra sina val 

inom konsumtion.  

Vad krävs för att miljömedvetna konsumenter ska applicera sin medvetenhet på 

konsumtionen av mode? 

Förutom ekologiskt och second hand som alternativ och mer hållbara val för miljön, bör man 

konsumera mindre. För att kunna applicera miljömedvetenhet på konsumtionen är det positivt 

om det tillhandahålls alternativ på marknaden som uppnår förväntningarna på kläder som 

även följer de aktuella trenderna. Detta är inte så utbrett idag, utan man får ofta prioritera det 
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intresse som väger tyngst. Ekologiska kläder finns på marknaden, men precis som andra 

ekologiska varor kan kläderna ibland vara dyra. Second hand är ett alternativ om man är 

modeintresserad men ändå vill vara miljömedveten.   

   Det som krävs av oss konsumenter är att vi tar ansvar och gör goda val som är bättre för 

miljön. I dagens samhälle innebär detta att man i hög grad på egen hand måste ta reda på 

mycket information om alternativen på marknaden. För att mode ska kunna konsumeras på ett 

mer hållbart sätt behövs mer information om alternativ, som idag kommer i skymundan till 

skillnad från de senaste klädtrenderna som skyltas i reklam, på bloggar och i tidningar. Det 

man dock får ha i åtanke är att alternativa klädval på marknaden i form av second hand eller 

miljömärkningar inte kan ses något som löser problemet och innebär att det är ett 100 % 

hållbart sätt att konsumera mode på. Det måste ske en förändring i attityd och beteende, och 

man bör även tänka på att konsumera mindre, snarare än att konsumera genom alternativ på 

marknaden. Något som kan förändra attityd och beteenden är reklam och närmiljön, dvs. 

familj och vänner, och det är enklare att förändra konsumtionsbeteendet ifall det finns enkla 

val på marknaden som inte är kostsamma.  

Vidare forskning 

Denna uppsats har försökt kombinera teorier kring mode och konsumtion. Litteraturstudien 

kan förhoppningsvis i framtiden användas som en startpunkt för vidare forskning kring 

fenomenet mode och hur det kan konsumeras på mer hållbara sätt. Med hjälp av 

teoretiseringen i denna uppsats kan man i framtiden göra studier som baseras på en empirisk 

undersökning, för att vidare ta reda på ifall man kan kombinera mode och miljö. Dessa 

undersökningar skulle kunna göras i form av intervjuer, där man kan tala med konsumenter 

om deras modeintresse och miljömedvetenhet, eller modeproducenter för att få en djupare 

inblick i hur modebranschen ser ut. Med denna typ av intervjuer skulle man kunna väcka 

djupare intresse och ta reda på framtida möjligheter för olika sätt att kombinera konsumtion 

mode och miljö.  
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Slutsatser 

 

 Mode kan konsumeras på ett hållbart sätt om man som konsument inte bara är 

modeintresserad utan även miljömedveten. Genom att konsumera ekologiska kläder, second 

hand eller re-design kan man som individ identifiera sig som en grönare konsument. Även 

materialval och miljömärkta varor kan fungera som miljövänligare alternativ. Grön 

konsumtion ska dock ej ses som ensam lösning, konsumtionen måste även minska.  

 

 Möjligheter med att kombinera konsumtion av mode med hållbar konsumtion kan vara att 

det tillhandahålls alternativ till konventionella kläder på marknaden, i form av second hand, 

ekologiskt, miljömärkt och miljövänliga material. Konsumenter har även makten att 

förändra sitt eget beteende och därmed göra medvetna konsumtionsval. 

 

 Svårigheter med att kombinera konsumtion av mode med hållbar konsumtion kan vara att 

konsumentens begär kring mode ska uppfyllas samtidigt som konsumtion ska ske på ett 

hållbart sätt. Även med de hållbara alternativen på klädmarknaden kan det vara svårt att få 

tag i trendiga kläder som uppfyller begären. En annan svårighet är att det är svårt att 

förändra kollektivt beteende.  

 

 För att miljömedvetna konsumenter ska applicera sin medvetenhet på konsumtion av mode 

kan man konsumera bland annat ekologiskt eller second hand, men man bör även 

konsumera mindre. Som konsumenter kan vi ta vårt eget ansvar och göra goda val som är 

bättre för miljön, men i dagens samhälle behöver man som konsument i hög grad på egen 

hand ta reda på information om hållbara alternativ på klädmarknaden.  
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