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INLEDNING 

 
Som slöjd, hantverk och formgivningsstudent i ett konsumtionssamhälle ställer jag 

mig frågan varför jag ska tillverka fler och/eller nya produkter. Ur miljösynpunkt har 

vi överbelamrat vår jord med avfall från tillverkningsprocesser och samlat sopberg 

av kasserade produkter som rester från ett komfortabelt leverne. Hur kan jag 

motivera mitt nyskapande, vilka framtida val ska jag beakta och vad är väsentligt att 

förstå som materialbrukare ur ett miljöperspektiv? Jag söker ett förhållningssätt som 

formgivare till det pågående globala miljöarbete med hållbar utveckling som 

målsättning; Förenta Nationernas, FN:s Rio de Janeiro konferensen år 1992, 

Johannesburgkonferensen år 2002 och klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009.  

 

Princip I: I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett 

hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen./…/ Princip 8: För att uppnå en hållbar 

utveckling och en högre livskvalitet för alla människor, bör stater begränsa och undanröja 

ohållbara produktions- och konsumtionsmönster och främja en lämplig 

befolkningspolitik. (Miljö- och naturresursdepartementet, 2010, sid 2,3). 

  

 

Enligt konsumtionsrapporten, handelshögskolan i Göteborg (2009) har en 

konsumtionsökning av kläder och skor skett med 60 procent mellan åren 1998-2008, 

en ökning på 77 procent för inredningsartiklar och 73 procent för sektorn kultur och 

fritid. En utveckling som med samma accelererande ökning kommer att innebära ett 

ohållbart produktions och konsumtionsmönster. FN´s definition av hållbar 

utveckling ”… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, sid. 10), kan verka som en utopi. Som 

formgivare kan det vara eller komma att bli en skyldighet att förstå problematiken 

och handla därefter. Ekosystem är inte något som enbart rör ekologer. För 

formgivare kan kunskap om ekologiska kretslopp och naturens anpassningsförmåga 

så kallad biomimik vara inspirationskällor till ny formgivning. Exempelvis hur 

naturen löser sina problem, likt frökapseln från kardborren som gett upphov till 

kardborreknäppningen (Thorpe, 2007).  

   Här kan fler frågor problematiseras, jag väljer att börja med hur formgivaren 

förhåller sig till begreppet hållbar utveckling. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

Syftet med arbetet är att söka förstå och beskriva hur formgivare förhåller sig till 

begreppet hållbar utveckling och hur det påverkar val och riktningar i 

formgivningsprocessen.  

Utifrån detta syfte väljs följande frågeställningar: 

 

 Hur förhåller sig formgivaren till begreppet hållbar utveckling? 

 Vilka yttre villkor påverkar formgivarens förhållningssätt till begreppet 

hållbar utveckling? 

  

 

Disposition 
 

Uppsatsen delas in i tre delar. I den första delen redovisas svar på frågeställning ett, 

genom en sammanfattning, analys och tolkning av utförda intervjuer. Andra delen 

redogör för inringade villkor och svarar på frågeställning två. Del tre består av de 

båda frågeställningarnas resultat i form av en sammanfattning och en avslutande 

diskussionsdel.  
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Begreppsförklaringar 
 

Hållbar utveckling 
 

Grogrunden för FN´s definition, startade kanske genom Arts & Crafts rörelsen i 

Storbritannien under mitten av 1800-talet. Rörelsen kom till som en motreaktion på 

industrialismen. Produkter i kvantitet ställdes mot hantverket som kvaliteten. 

Industriernas miljöproblem, såväl arbetsförhållanden som föroreningar gav upphov 

till rörelsens etiska ställningstagande mot industrialiseringen (Vihma, 2003). 

Funktion kom först, dekoration tillkom för att framhäva den funktionella formen. 

Produkterna kunde vara rena hantverk då industriproduktionen ansågs försämra 

kvaliteten och människans förmåga att förstå sin egen arbetsroll(Vihma, 2003). 

Målsättningen för rörelsen blev att förbättra vardagsmiljön med naturliga, äkta 

produkter i motsats till den serietillverkade snabbproduktionen som omöjligt kunde 

hålla samma kvalitet (Thorpe, 2007).  

   Den första internationella miljökonferensen hölls 1972 i Stockholm och utmynnade 

i ett program för Förenta Nationerna med uppgift att föra och samordna ett 

miljöarbete.  År 1987 presenterade FN kommissionen World Conference on 

Economic Development med Gro Harlem Brundtland som ledare, då statsminister 

under sin andra regeringsperiod i Norge, en rapport Vår gemensamma framtid. 

Rapporten visade hur jordens resurser bröts ner i en allt snabbare takt och hur 

industriländerna stod för en ojämn fördelning vad gällande produktion och 

konsumtion. Begreppet hållbar utveckling var huvudmål och bestod i att förklara 

vikten av att inte förvärra möjligheten att leva på jorden för kommande generationer.   

Kommissionen ville se en global uppföljning och år 1992 förde FN en konferens om 

miljö och utveckling i Rio de Janeiro (Persson & Persson, 2007). 

   Riodeklarationen är ett resultat av konferensen från 1992 och består av 27 principer 

som lade grunden till en handlingsplan, Agenda 21 med mål och riktlinjer som 

verkar för en jämställd värld ur ett miljö, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Målsättningen är att göra slut på fattigdom och försöka övervinna alla miljöhot 

(Miljödepartementet, 2003). Agenda 21 fungerar inom Sverige på såväl riksplan som 

lokal nivå. Lokal nivå innebär att alla kommuner har upprättat sin egen Agenda 21 

för miljöarbetet inom den egna kommunen och har samordnare som arbetar med att 

nå ut till individnivå. Handlingsplanen omfattar en social, en ekonomiskt och en 

ekologisk dimension (Miljö & naturresursdepartementet, 1993).  
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Hållbar utveckling är sedan den 1 januari 1999 en målsättning för lagstiftningen 

inom miljö. Tidigare lagar för miljö togs upp av den nya lagstiftningen Miljöbalken. I 

Miljöbalken finns regeln, 2 kapitlet 1 § (Miljödepartementet, 2010)) om 

kunskapskrav. Bedriver man verksamhet är skyldigheten att känna till, ha kunskap 

om vilken miljöpåverkan dess aktiviteter kan medföra.  

   En tredje global konferens hölls år 2002 i Johannesburg, Sydafrika där beslut med 

tidsramar inom de närmsta tio åren sattes för att uppfylla tidigare lagda 

handlingsplaner, bland annat ställdes mål för att nå ett hållbart produktion och 

konsumtionsmönster (Persson & Persson, 2007).  

   I Nationalencyklopedin beskrivs hållbar utveckling som ett rättvist miljöutrymme 

(NE, 2010) . Vilket innebär hur förbrukningen av naturens resurser sker, hur mycket 

som kan användas och vilken framtidskonsekvens det innebär för fortsatt välfärd. 

   I boken Design för hållbar utveckling definieras begreppet så här: ”Utveckling som 

baseras på miljömässiga och sociala betingelser som främjar mänsklig välfärd i 

obegränsad tid” (Thorpe, 2007 s.12). 

   Med begreppet hållbar utveckling utgår jag ifrån och använder mig av FN´s vida 

definition att vi som lever här och nu ska leva på ett sådant sätt att vi inte förstör 

eller försämrar kommande generationers möjlighet att leva som vi.  

 

Formgivning och design 

 

Enligt Nationalencyklopedin är formgivning och, eller design, en gestaltning av 

hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer (NE, 2010). 

   I detta arbete används och behandlas begreppet formgivning liktydigt med 

begreppet design enligt ovan nämnda begreppsförklaring. 

 

Formgivaren 

 

Är personen som ger konstnärlig utformning åt ett bruksföremål, (NE, 2010).  

   Begreppet formgivaren behandlas liktydigt med begreppet designern i detta 

arbete. 
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Förhållningssätt 

 

Förhålla – är grundformen som beskrivs i Svenska akademins ordbok. 

I förhållande till - om den ställning någon tar med hänsyn till, i relation till någon 

eller något annat. Även beteende, förfarande, uppträdande och tillvägagångssätt  

Sätta något i förhållande till – de omständigheter som tillsammans bildar den 

ställning eller det tillstånd som något befinner sig i. 

(SAOB, 2010). 

   Förhållningssätt i detta arbete syftar till den ställning någon tar med hänsyn till och 

i relation till någon och något annat. 

 

Produkt 

 

En produkt är något som är tillverkat av människan eller naturen (NE, 2010). 

   Begreppet produkt används i detta arbete, som det arbetsresultat formgivaren 

frambringar efter formgivningsprocessen. 

 

Begreppet Villkor 

 

Med begreppet villkor menas de förutsättningar ifråga om formgivares företagande 

som är lika ur ett företagsekonomiskt perspektiv, högkonjunktur, lågkonjunktur och 

politiska beslut. Villkor står även för samhällets värderingar, etiska 

ställningstagande och ideal. Begreppsförklaringen är en sammanställning ur 

Nationalencyklopedins (2010) ordförklaring under sökordet ”villkor” med 

anpassning till arbetets användande av ordet som begrepp. 
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DEL ETT 

Intervju 

Tillvägagångssätt 

 

För att nå studiens målgrupp, valdes att ställa frågor direkt till enskilda formgivare. 

Intervjuerna utfördes med låg grad av strukturering, det vill säga, med frågor som 

ger stort utrymme för intervjupersonen att tolka fritt och frågorna ställda med 

oförutsägbara svar som mål, låg standardisering (Patel & Davidson, 2003). 

   I kvalitativa metoder sker datainsamling och analys parallellt och om vartannat, 

(NE, 2010). För en kvalitativ bearbetning läses materialet kontinuerligt, då nya 

uppslag kan komma som leder studien vidare. Materialet kan då hållas aktuellt, nya 

idéer om hur studien tas vidare beaktas (Patel & Davidson, 2003). Eftersom syftet 

med arbetet inte var att reda ut rätt eller fel, sant eller falskt, valdes möjligheten att 

träffa på det oförutsägbara genom så öppna frågor som möjligt. Inom hermeneutiken 

kan intervjuaren stödja och förtydliga både frågor, svar och föra ett samtal för att nå 

förståelse (Patel & Davidson 2003). Mitt förfarande är inspirerat av vad jag ännu så 

länge förmår begripa vara ett hermeneutiskt angreppssätt.  

   Ett alternativ var att utföra en mer omfattad enkätundersökning med fasta 

svarsalternativ, hög standardisering och frågor som har hög strukturering med lågt 

svarsutrymme. Ett resultat hade då varit mätbart, hur många formgivare förhåller 

sig på detta vis… svaret leder till X i antal. För detta krävs att nå ett högre antal 

personer i den specifika målgruppen formgivare, för att vara av betydelse för ett 

generaliserbart svar. Reliabiliteten, mätningarnas korrekthet kräver att jag vet hur 

jag når ett representativt urval. Validiteten att jag ställer rätt frågor i förhållande till 

det jag söker svar på (Thurén, 2007).  

   Förfrågan per e-post innehöll en kort presentation av mig själv, min utbildning, 

beskrivningen av examensarbetet, tidsram och en kort introduktion i vad frågorna 

kom att handla om. För att tydliggöra hur deras medverkan kom till uttryck 

påtalades avsikten att hålla deras svar anonymt i det skriftliga arbetet. Att svara 

anonymt innebär att svarspersonen är okänd, ingen identifiering är möjlig (Patel & 

Davidson, 2003). Då svarspersonerna var för mig kända kunde en garanti för hela 

arbetet endast vara konfidentiell (Patel & Davidson). Att lova anonymitet kunde 

endast göras för det skrivna arbetet. De gavs möjlighet att välja mellan personlig 

intervju, genom möte eller per telefon. Ett tredje alternativ gavs att besvara frågorna 

skriftligt, per post eller e-postkontakt. Alternativen gavs för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för informanternas val till medverkan. Genom att alternera mellan 
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två olika förfarande skriftligt och muntligt gavs intervjuerna och frågeformulären 

olika förutsättningar. I hermeneutisk anda är lyhördhet och improvisation (Patel & 

Davidson, 2003) viktig, där intervjuaren känner av hur respondenten reagerar på 

frågorna och under intervjun kan resonera om svaret är uppfattat som intervjuaren 

tolkar det. Den aspekten går om intet vid skriftligt svar. Inför intervjuer 

formulerades fem öppna frågor i en strukturerad ordning, däremellan förbereddes 

följdfrågor eller stödfrågor om samtalet kom att behöva det (Bilaga 1). Samma fem 

frågor skickades till de informanter som valde att svara skriftligt (Bilaga 2).  

   Tidsramen för besvarandet av frågeställningarna gavs begränsningen 30 minuter. 

Avsikten med begränsningen var att intervjun kunde upplevas mindre belastande 

och genom en förutbestämd tidram (Bell, 2000), koncentrera ämnesområdet. Öppna 

frågor kan ges ett stort utrymme till sidospår, vilket kunde leda till en långdragen 

intervju (Bell, 2000) med konsekvenser att få ett mycket omfattande material att 

bearbeta och att informanten kan tröttna.  

 

Urval, målgrupp formgivare 
 

Informanterna var utvalda utifrån fem kriterier; 

 För att nå formgivare med egen bestämmanderätt, det vill säga kan 

bestämma över hela formgivningsprocessen från idé till färdig produkt, 

valdes formgivare med egen produktion och egen verksamhet. Detta för att 

särskilja individens förhållningsätt och val, gentemot annan konstellation, 

exempelvis anställning som formgivare där fler medverkande krafter kunde 

påverka förhållningssättet.  

 Kallar sig själva för formgivare. Har belägg för att vara formgivare genom 

högskoleutbildning inom formgivning och/ eller har varit verksam under ett 

flertal år med jurybedömda utställningar eller erhållit utmärkelser för sin 

produktion och formgivning i sin meritlista. 

 Urvalsgruppen skulle bestå av minst en formgivare som marknadsför sig 

via hemsida och visar på ett intresse för miljöaspekter. Exempelvis går de 

att finna via länkar för ekologiskt inriktade företag eller företagsnamn. Där 

med tydlig anknytning till hållbar utveckling, miljö eller etik för att föra 

fram ett säljargument.  

 Urvalsgruppen skulle bestå av minst en formgivare som var svårdefinierad 

ur en miljöaspekt, via tillgänglig hemsida. De använder inte hållbar 

utveckling, miljö eller etik för att föra fram ett säljargument i sin 

marknadsföring. 
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 Urvalsgruppen skulle bestå av minst en formgivare som arbetar med 

material som ur en miljöaspekt kräver särskilda regler för handhavandet. 

Exempelvis keramiker som använder viss kemikaliehantering.  

 

Dessa kriterier sattes för att undvika en ensidig bild av formgivaren och för att möta 

oliktänkande. Tidsperspektivet för uppsatsen gjorde att urvalsgruppen 

handplockades, tillgängligheten blev avgörande. Tillgänglig grupp, en benämning 

som säger att något gäller för just den specifika gruppen (Patel & Davidson, 2003), 

resultatet visar inte hur hela yrkeskåren formgivare förhåller sig till begreppet 

hållbar utveckling.  

   För att finna informanterna gjordes sökningar över internet genom sökmotorn 

Google, och på sökordet formgivare. Två informanter var för mig tidigare kända, 

genom ett tidigare projekt med anknytning till en Länshemslöjdsförening och 

sökning enligt ovan, gjordes på deras namn. Sökning gjordes över hela landet. 

Förfrågningar sändes ut per e-postkontakt till tre formgivare den 18 mars 2010. En 

förfrågan skickades den 26 mars 2010 och slutligen två den 6 april 2010. Av dessa sex 

förfrågningar svarade fyra, och erbjöd sin medverkan. 

 

 

Intervjufrågor 
 

Frågorna var tänkta att fungera som en bro mellan begreppet hållbar utveckling och 

formgivarens tankar. Med det menar jag, utan att ställa ledande frågor som manar 

till ett visst svar (Bell, 2000), försöka få informanten att koncentrera tanken kring 

begreppet. Begreppet hållbar utveckling omfattar etik, hänvisning till hållbar 

utveckling under begreppsförklaring, vilket innebär att frågor kring dessa begrepp 

kunde uppfattas som värdeladdade. Öppna frågor skulle därmed ge möjligheten för 

informanten att själv uttryckligen beskriva förhållningssättet och jag som intervjuare 

förde samtalet framåt med möjlighet att vara subjektiv. Likt en subjektiv kamera 

(NE, 2010) kan intervjuaren med inlevelse försöka se informantens perspektiv. Ett 

hermeneutiskt synsätt medger och kräver att forskaren lever sig in i rollen för att 

kunna upptäcka och identifiera sociala fenomen (Andersson, 1979).  
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Resultat 
 

Resultatet redovisas med fem huvudfrågor som underrubriker. Tre informanter av 

sex tillfrågade, har lämnat fullständiga svar, de redovisas som A, B och C. En fjärde 

informant genom e-postkontakt, vars svar föll bort på grund av missförstånd i 

filhantering finns noterad som svarande, men redogörs inte som informant under 

resultat. Två svarade inte alls på förfrågan anledning är därmed okänd. Informant A 

intervjuades per telefon och samtalet spelades in och en transkription gjordes 

därefter. Informant B och C svarade på ett frågeformulär som skickades i filformat 

per e-post. Svaren återges i ett urval och tolkade. Citatmarkering i 

sammanfattningen står för direkt återgivning av bokstavsbenämnd informants ord. 

 

Presentation av informanter 
 

A. Informant A har många års erfarenhet av ekologiskt företagande. Med 

ekologiskt företagande menas, ett val att i första hand tänka på hur 

människan som bäst värnar om miljö och med återhållsamhet i 

materialanvändning och framställning, bygger utveckling för långsiktigt 

tänkande. Visar genom hemsidan sina ståndpunkter. Arbetar med textila 

material. Intervju skedde per telefon. 

 

B. Informant B är företagare som hanterar material som kräver specifik 

hantering utifrån en miljösynpunkt. Påvisar ett materialval genom text eller 

bild på sin hemsida, ingen redogörelse för detta ur ett miljö eller etiskt 

perspektiv. Arbetar med ädla och oädla metaller. Kommunikation skedde 

genom telefon för bekräftelse och per e-post vid besvarande av frågor. 

 

C. Informant C är företagare som varken visar genom hemsida i text eller bild, 

att det finns tydliga miljöval. Med de förkunskaper jag har om textila material 

och kännedom om olika tillverkare kan jag utläsa eller avläsa ett budskap, för 

person utan förkunskaper kan det vara svårt. En etisk linje hålls genom 

försäljning av produkter där del av royaltyn skänks till specifika projekt. 

Arbetar främst med textila material. Kommunikation skedde genom e-

postkontakt. 
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Svarsredovisning 
 

Fråga ett  

Hur tänker du som formgivare kring begreppet hållbar utveckling? 

 

Gemensamt för informanterna var en positiv inställning till begreppet hållbar 

utveckling, ingen ifrågasatte begreppets vara eller inte vara. Deras förhållningssätt 

hade olika ingångar.  

   För informant A var begreppet integrerat med en livsstil och en inre övertygelse. 

Vilket innebar att företagandet var ett helhetskoncept med familjeliv, gård och den 

egna formgivningen med produktion. Människans närhet till natur och de val som 

följer för att bevara natur och miljöer, var ett självklart val. Informanten uttryckte 

svårigheter att få det att fungera i alla sammanhang utan att kompromissa för 

mycket. 

   För informant B var mottot att inte smutsa ner genom produktion, inte försämra 

nuvarande utgångsläge.  

   Informant C utgick från produktens negativa påverkan på miljön och formgivarens 

roll att begränsa den negativa åverkan. Informanten såg också hållbar utveckling 

som en fråga om konsumtion och val av livsstil, direkt uttryckt ”vad vi vill omge oss 

med för saker”. 

   Både informant B och C tog upp ett globalt perspektiv. En tydlig påverkan av det 

som pågår runt omkring, hur alla bär ett gemensamt ansvar för att göra det bättre 

eller inte fortsätta att förstöra. Informant B uttryckte det globala perspektivet som en 

ojämn fördelning av välfärd. Informanten ansåg att hållbar utveckling handlade om 

att fördela rättvisare, ”människor i fattigare länder ska få ett bättre liv”. 

 

Fråga två  

Vilken påverkan eller inverkan har begreppet hållbar utveckling på din formgivning?  

 

Begreppet hade för alla tre en tydlig inverkan. Informant A använde sig av hållbar 

utveckling genom hela sin formgivning och produktion. Begreppet som enligt 

informanten först senare år blivit allmänt känt hade försvårat informantens 

möjlighet att använda sig av sin ståndpunkt, ur ett marknadsförningsperspektiv. För 

både informant B och C var en yttre påverkan anledning till en tankeprocess vid 

framtagning av produkter. Informant C visade också att det för denne var viktigt hur 

det syns utåt och vad andra samarbetspartner stod för. 

   Informant A har genom sin inre övertygelse alltid, redan innan begreppet blev känt 

haft ett ekologiskt tänkande. Som liten företagare kan en miljömärkning eller 
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certifiering komma att vara alltför omfattande. Det är svårt att tillgodose i alla led, 

och mycket kostsamt Därför handlade det för informanten om att få fram sitt 

budskap om ett ekologiskt förhållningssätt utan dessa märkningar. Informanten 

menade att idag är miljömärkning ett stort säljargument och till och med ett krav 

från vissa konsumenter, exempelvis väljer kommuner att göra inköp från företagare 

som kravmärker. Det ledde till att varumärkesstrategi var viktigt. Att visa för 

kunden vad man står för på ett gediget och trovärdigt sätt .  

   Informant B menade att hållbar utveckling var ett begrepp som innebar att tänka 

hållbart. Både ur ett kvalitetsperspektiv för produkten och ur ett företagsperspektiv. 

För informanten krävdes noggranna undersökningar innan framtagna produkter 

visade sig hålla måttet ur ett miljöperspektiv och genom hela produktionsledet.  

   Informant C påverkades av sammanhang. Hur informanten ville fungera i ett 

sammanhang, vad står andra företag i sammanhanget för och vilken hänsyn till 

miljön tas. Materialkännedom var viktig. 

 

Fråga tre 

Hur har ditt förhållningssätt förändrats, från början av din karriär fram till idag? 

    

Två informanter A och C hade ett förhållningssätt som sträckte sig 10 till 20 år bakåt 

i tiden, de har varit mer eller mindre verksamma under hela begreppets varande. 

Informant A hade god insikt i för och nackdelar med miljömärkning. Informanten 

har stött på problem som inte direkt har anknytning till den egna produktionen men 

som krävde ett etiskt ställningstagande. Informant B var relativt oerfaren som 

formgivare och hade erfarenhet som sträckte sig cirka sex år bakåt i tiden. Informant 

B var den enda som uttryckte att hållbar utveckling kunde upplevas som en trend, i 

tiden.   

   För informant A handlade det om val. Då egen miljöcertifiering var omöjlig enligt 

de premisser som gällde valde informanten att använda sig av producenter med 

certifieringar och miljömärkningar. På så vis ”hänga på” deras garantier. Kunskap 

fanns hos informanten att själv avgöra vad som var bra miljöval. I marknadsförning 

handlar det om att vara övertygande i alla val. Det är inte enkelt för 

materialproducenter att klara kraven. Miljömärkta råvaror eller beståndsdelar kan 

vålla obehag för den som hanterar dem, exempelvis som infärgning av textilier med 

miljövänliga färger som har en stark obehaglig lukt. Lukten framkallar illamående 

och detta leder till dålig miljö för arbetaren, men tyget får ett godkännande som 

färdig produkt. Det handlar om att hela tiden välja det bästa alternativet, då yttre 
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krav från konsumenter har ökat men möjligheten att genomföra miljömärkning och 

certifiering är lika svårt som för 10-15 år sedan. 

   Informant B såg på utvecklingen som en trend. Vid företagets uppbyggande var 

do-re-do ”inne”. Do-re-do innebar att arbeta med återvunna material. Nu är 

ekoproducerade produkter en trend och informanten valde att följa trenden i den 

mån det gick att nå miljövänliga alternativ. Idag kommunicerar informanten miljöval 

med kunden och rekommenderar dem att göra miljövänliga val. 

   Informant C såg en stor förändring de senaste två åren. För 15 till 20 år sedan var 

tryckfärger den stora miljöfrågan inom textil, nu är odlingen och växtgifter samt 

energislösandet vid produktionen de stora frågorna. Efterfrågan på ekologisk bomull 

är stor hos kunder. Bland materialen var bomullen mest uppmärksammad. 

 

Fråga fyra  

Hur har samhällsutvecklingen inom hållbar utveckling påverkat ditt förhållningssätt? 

    

Uttryckligen så kände informant A att de egna tankegångarna funnits innan 

begreppet blev känt.  En mycket positiv utveckling har skett, framförallt hur unga 

människor medvetet ifrågasätter val, ställer krav och är kritiska i samhället ifråga om 

hållbar utveckling. Informantens egen läggning var kritisk till att det inte blivit 

enklare i samhället att föra en miljövänlig profil med miljömärkningar. Mer miljöval 

och etisk rättvist än vad informanten förmådde göra idag verkade omöjliga att 

uppnå. Informanten lade ut viss produktion i andra länder därför att alternativen 

inte fanns i Sverige eller på närmre håll, kunskapen fanns inte och inte heller 

materialtillgången. Med produktion utomlands upplevde informanten att det var 

svårt att kontrollera hur väl fabrikerna skötte eller upprätthöll sina löften om att 

exempelvis barnarbete inte förekom.  

   Informant B kände en personlig påverkan utöver trycket utifrån som ställde krav 

på informantens kompetens som formgivare. Informanten påverkades även att 

förändra sin egen livsstil. Agera efter hållbara förutsättningar, göra miljöval och 

konsumera ur ett hållbart perspektiv likt de krav informanten kände för sin roll som 

formgivare och företagare. 

   Informant C ansåg att den allmänna debatten skapade en fokusering om hur 

produkter och material påverkar miljön. Informantens insikt har därigenom ökat och 

likaså konsumenternas kännedom. 
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Fråga fem 

Vilken är din drivkraft bakom skapandet? 

 

Informant A hade naturen och det naturliga livet ” Att mitt liv som naturvän 

påverkar mitt formspråk”, som inspiration. Livsstilen blev ett formspråk, naturen 

och miljön genomsyrade uttrycket. Drivkraften var i enlighet med hållbar 

utveckling. 

   Informant B hade friheten som drivkraft. Att göra det man kan, vill och var bra på. 

Lusten till materialet. Drivkraften var inte relaterad till hållbar utveckling.  

   Informant C såg formgivandet som ett sätt att uttrycka sig på. Intresset för färg och 

materialet textil var också drivande. Ingen relatering till hållbar utveckling. 
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DEL TVÅ 

Omvärldsanalys 

PESTLE-modell 
 

För att söka svar på vad som var yttre faktorer användes en omvärldsanalysisk 

modell (Holmström, 2007). Ett vanligt strategiskt instrument inom företagsekonomi. 

Som modell valdes en så kallad PESTLE där P står för Political, E för Economic, S för 

Social, T för Technological, L för Legal, E för Enviromental. Analysen är till för att 

överblicka en yttre samhällelig marknad. Med yttre marknad menas i detta arbete 

det som sker utanför formgivaren och som kan påverka dennes villkor och 

förhållningssätt inom sitt yrkesområde. 

 

P) Globala beslut, FN, Rio-deklarationen och agenda 21, Riksdagsbeslut och statens 

offentliga utredningar. 

E) Konsumentundersökningar med åtföljd rapportering, konsumtion och produktion 

inom hållbar utveckling. Förbund för formgivare. Forskningsrapporter om hållbart 

mode och konsumtion, hållbar formgivning. Uppsatser om ekologisk, etisk handel.    

S) Kultur, media, samhällsdebatt, universitet, högskolor, dagspress, 

formgivarförbund, internetsidor. Mode och trender. 

T) Forskning inom hållbar utveckling, miljö. Borås textilhögskola med 

forskningsområdet textil och mode. TEKO bransch och arbetsgivarorganisation inom 

textil och modebranschen. Logistik, export och import. 

L) Riksdagsbeslut, miljöbalk, affärsjuridik, import och export. 

E) Miljösammanhang, Förenta Nationerna, Who, WWF- världsnaturfonden, 

Naturvårdsverket och Miljöverket.  Certifieringar, rättvise och miljömärkningar. 

Import och export. 
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Sökning 

 

Sökningarna skedde över Internet med sökmotorn Google, söktjänsten Libris, 

databaser såsom Artikelsök, Design and Applied Arts Index och uppslagsverket 

Nationalencyklopedin. Dessa val av sökord gjordes; hållbar utveckling, sustainable 

development, formgivning, design, hållbar design, hållbart mode, ekologisk 

märkning, ekomärkning, etiskt rättvist, fairtrade, slow fashion, konsumtion, 

produktion, varumärke och marknadsföring. 

 

Angreppsätt 
 

Ett förhållningssätt är ett skeende oavsett om det förhåller sig till dåtid, nutid eller 

framtid. Begreppet hållbar utveckling har tillkommit genom människans 

förhållningssätt till vetenskapen, det är ett konstruerat begrepp (Thurén, 2007). I och 

med detta har vi som samhällsmedborgare och människor, gjort ställningstagande 

för den vetenskap som sägs påvisa förändringar i vårt ekologiska system. Vi har 

accepterat framlagda orsaksförklaringar (Thurén, 2007) som säger oss varför det 

blivit så och vad det har lett till, då vi vidtar åtgärder i form av lagar, regleringar och 

begränsningar. Det finns motsägningar som falsifierar, talar för en motsatt teori. 

Exempelvis teorier mot växthuseffekten som bevisar att det som tidigare visats inte 

kan stämma . Detta till trots så har många länder, lagar och regleringar som säger 

hur vi ska tygla koldioxidutsläpp för att motverka växthuseffekten. Vetenskapen 

som sanning innebär att jag som sanningssökande individ ständigt måste uppdatera 

mig för att vara säker på att det som sagts är sant. En sanning kan alltså vara 

motsägelsefull men ändå trovärdig (Andersson, 1979). Vi har genom mätningar och 

prövade teorier blivit mer övertygade om att klimatförändringar är ett hot för vår 

existens. Vi kan visa på, verifiera, att så här går det till i ett miniformat. Men hur var 

och en förstår detta, vad det kommer att betyda för oss som enskilda individer och 

samhällsmedborgare, hur vi reagerar och agerar kan inte mätas och bevisas på 

samma vis (Andersson, 1979). Genom att förstå, kan vi handla därefter och i viss 

mån påverka och kontrollera våra liv och vårt handlande (Bjereld & Demker & 

Hinnfors, 2009).  Med förförståelse, vad jag trodde mig veta och förstå, tog jag emot 

nya insikter för att sedan på nytt se på problemet och därigenom vidga mitt seende 

och öka min förståelse. Detta sett att utvecklas brukar kallas ”hermeneutisk spiral” 

(Thurén, 2007 s.61). Med dessa tankar inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt söker 

jag uppnå studiens syfte att söka förstå ett förhållningssätt. Med en vilja att särskilja 

vetenskapliga förhållningssätt kan jag endast konstatera att det ena inte utesluter det 
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andra. Min sammanställning och redogörelse av formgivarens yttre villkor är således 

en tolkning av vad jag uppfattar som yttre marknad. Intervjuer, tolkning av dessa 

och arbetet med inringning av formgivarens områden fördes parallellt, detta gav nya 

insikter som hela tiden förändrade utgångsläget. Redogörelsen följer inte PESTLE 

modellen, de olika områdena är sammanvävda i texten.  

 

Resultat av hållbar utveckling i det stora sammanhanget   

Ekonomi- ekologi 
 

Som formgivare med egen produktion är ekonomisk vinning en förutsättning. 

Ekonomisk vinning innebär att företaget har en vinstmarginal när alla omkostnader 

är borträknade. Viljan att föra en linje för hållbar utveckling och att påvisa det 

genom miljöcertifiering är kostsamt. Ekonomi och ekologi, dessa två faktorer verkar 

spela ut varandra. Friskt vatten, skog, mark och ren luft har inget pris, det existerar 

av sig självt. Ett pris får det när vattnet och luften blir förorenad och åtgärder för att 

stoppa eller minska detta kräver resurser av människan (Thorpe, 2007). Idag kostar 

produkter som är ekologiskt odlade mer än produkter som är kemikaliskt 

påverkade. Ekologiskt odlade betyder inte att de behöver vara helt fria från 

bekämpningsmedel men använda bekämpningsmedel är snällare mot naturen, 

miljömärkningar redogör för dessa, miljömärkningar i sin tur är en kostsam process 

för företagen vilket kan vara en bidragande orsak till dyrare produkter (Bohman & 

Larsson, 2009). En miljömärkt produkt kan således vara motiverad att ha ett högre 

pris (Liljenstolpe & Elofsson, 2009), trots att den fysiska kvaliteten inte behöver vara 

bättre en icke certifierade produkt.  

 

Kretslopp 

 

Ett överflöd av materiella saker i vissa delar av världen kan tyckas vara en obalans. 

Vi köper och säljer varor över hela världen, vi har ett ekonomiskt kretslopp, likväl 

som ett ekologiskt kretslopp, dessa två ställs som exempel på funktionalistiska 

förklaringar (Thurén, 2007). Funktionalistiska förklaringar bygger på system där ett 

kretslopp sker och vid en påverkan eller förändring påverkas helheten. För att få en 

ny balans eller jämvikt måste en anpassning till förändringen ske (Thurén, 2007). Vi 

har byggt upp ett samhälle som konsumerar produkter utifrån ett 

självförverkligande behov. I västvärlden har vi klarat att fylla de grundläggande 

behoven som enligt Holmström (2007) är psykologen Abraham Maslows första steg i 
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en behovstrappa av tre grupper. De grundläggande behoven är fysiologiska där 

behov som mat, friskt vatten, värme, trygghet i form av skyddande bostäder, 

sjukvård ingår. De två andra grupperna är sociala behov som grupptillhörighet, 

accepterande, uppskattning, status och i viss mån självkännedom och psykologiska 

behov i form av självförverkligande (Holmström, 2007). Vårt behov ligger i att 

uppfylla ideal och önskningar om hur vi bäst förverkligar oss själva. Genom 

valfrihet, självrespekt och ett personligt förverkligande uppnår människan hälsa och 

personlig utveckling. Formgivaren har dessa aspekter att ta hänsyn till, människors 

behov, påverkan i och av det ekonomiska systemet, inverkan i det ekologiska 

systemet. Holmström (2007) ställer frågan om marknaden kan skapa behov och 

svarar med att behov inte går att skapa, men marknadsförning kan bygga på att 

framhäva produkten utifrån våra behov. I och med detta synsätt är det möjligt att 

framhäva valet av ekologiska produkter och bygga marknadsförning på våra 

grundläggande fysiska behov, som att vi behöver ren och frisk natur för att överleva. 

Det går att bygga vidare på de sociala behoven och framhäva sin produkt utifrån 

dess funktion, utseende, och vilken ekonomisk ram konsumenten förväntas ha. Hur 

produktens pris motsvarar konsumentens förväntning och genom exempelvis 

ekologisk anknytning skapa ett mervärde. Psykologiska behov kan spela på godhet, 

samvete, skyldighet, rättighet, rättvisa och så vidare, allt som påverkar vårt inre 

känsloliv som ger en självuppfyllande positiv riktning.  Enligt Holmström (2007, 

s.179) är det ”produkten som ska uppfylla marknadens, dvs. kunderna, behov”.  

 

Formgivarens val 
 

Hållbar utveckling kräver en ekonomisk förutsättning. Formgivare påverkar 

produkten genom dess uttryck, val av material och funktion. Vilka materialval som 

görs påverkas av vad som finns att tillgå, teknikens framsteg, och modet. Enligt 

Thorpe (2007) är ekonomi, teknik och människans behov innehållet i dagens 

formgivningsprocess. Hållbarhet handlar om mer än materialets kvalitet eller 

formgivningens säljbarhet, en miljöaspekt som handlar om mänskliga livsvillkor kan 

öppna för en ny definition av hållbar utveckling inom formgivning (Thorpe, 2007). 

Formgivningsprocessen är till största del avgörande för produkternas 

miljöomfattning (Tham, 2010). Formgivarens ställningstagande för hållbar 

utveckling är beroende av viljan och möjligheten att göra val därefter. Formgivaren 

påverkas av efterfrågan och säljbarhet. Producentens företagsprofil vänder sig till 

konsumenten. Väljer formgivaren att profilera sig som ekologiskt inriktad, med 
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certifieringar och miljömärkningar så säljer man bäst till konsumenter med högt 

miljöengagemang (Bohman & Larsson, 2009). 

   Formgivaren kan producera sitt färdiga material själv, råvaran har alltid ett 

ursprung. Det som händer efter produktion och konsumtion när produktens primära 

livslängd är slut, kan påverkas av formgivaren genom val av funktion och material. 

Det vore enkelt att kommentera hållbar utveckling, med återvinning som lösning 

men enligt Thorpe (2007) kan processen vara lång mellan en gammal produkt till en 

ny. Produkter gjorda av människan har inte ett naturligt kretslopp men återvinning 

bygger på att efterlikna naturens kretslopp. Material med olika benägenhet att 

återvinnas används i nya former som de från början inte var tänkta. Materialen 

behandlas på ett eller flera sätt för att fungera efter den nya funktionen och som 

slutprodukt är det svårt att avgöra om återvinning är till nytta.  

   Persson och Persson (2007) menar att människan påverkade sina egna 

livsbetingelser genom industrialismens framfart, vi fick ökad välfärd ur ett materiellt 

perspektiv men det medförde konsekvenser. Det har sedan dess blivit faktiskt att vi 

skadas och dör av avfall från industriella processer.  Materia kan inte göras av 

ingenting, alla grunder finns och materia kan inte försvinna. Vi kan inte tillintetgöra 

materia. Termodynamiken, sambandet mellan värme och energiomvandling har två 

grundlagar; ingenting försvinner och allting sprider sig. Energi behövs vid all 

framställning av produkter och vi använder oss av ett flertal energikällor som ger oss 

negativa konsekvenser i form av avfall. Det räcker inte att begränsa utsläpp och 

reningsverk för enbart industrin då vi har en infrastruktur som möjliggör 

transportering över hela världen. Vilket har lett till ett globalt problem med 

gränsöverstigande och regler som går i och över varandra ur ett såväl politiskt som 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Persson och Persson (2007) säger även att 

tänka framåt, hållbar utveckling, innebär att lägga i bromsen, minska och begränsa.  

   Formgivaren har ett stort ansvar när det gäller kunskapen om materialets ursprung 

och hållbarhet. Vad som sker med materialet i ett kretsloppstänkande, enligt 

miljöbalken kapitel två, har den person som driver verksamhet skyldighet att känna 

till. 

 
 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Kunskapskälla och information 

 

Formgivaren kan vända sig till universitet som för forskning och därigenom inhämta 

senaste vetenskaps rapportering om det egna materialet, frågor om teknik, logistik, 

eller ekonomi.  För att underlätta hade Textilhögskolan i Borås och textil och 

konfektionsindustrin, TEKO konstruerat ett nätbaserat uppslagsverk riktat till textil 

och modeindustrin som enbart behandlade begreppet hållbar utveckling. 

Uppslagsverket grundades 2009 av Henrik Willers, på uppdrag av TEKO, textil och 

konfektionsindustrin, och Emma Häggström, Textilhögskolan i Borås (Rosenblad, 

2009).  

   Initiativet togs då branschens snabba förändringar inte längre hann uppföljas i 

tryckt form, tidigare uppdaterades utgåvor av Textilmiljöhandboken utgiven av 

TEKO, vartefter utveckling skedde. Uppslagsverket fungerade på samma vis som 

Wikipedia, vem som helst kunde gå in och författa en text, göra tillägg eller förändra 

skrivna texter. Innehållet i Tekowikin baserades på textilmiljöhandboken som är en 

handbok för TEKO anslutna medlemmar (TEKO, 2009). Uppslagsverket var aktivt 

april månad 2010. 

 

Miljömärkning, certifiering och varumärkesstrategi 
 

Formgivarens materialval har betydelse för konsumenten. En formgivare eller 

producent kan välja att visa vilka ställningstagande i form av miljö och etiska val 

som har gjorts. Miljövänliga och rättviseproducerade produkter kan märkas, genom 

detta markeras producentens åtgärder för miljön. Ekologiskt producerade produkter 

kan vara ett varumärkes och marknadsföringsgrepp. Våren 2010 lanserade H&M en 

ekologisk kollektion Green Garden, Filippa K har berättigats svanenmärkning för sin 

kollektion, Gudrun Sjöden hade delar av kollektionen som ”miljövänliga alternativ” 

och använde sig av Agro-certifiering ett grekiskt miljömärkningsorgan för bomull 

(Sjöden, 2010 s.110). 

   Som konsument kan jag förvänta mig att företag är ansvarsfulla och följer de regler 

som finns och använder sig av miljö och rättvisemärkningar om så är fallet. Det är 

inte självklart hur det kan kontrolleras ur konsumentsynpunkt. Ibland förleds 

konsumenten enligt Beard´s (2008) studie att tro att marknadsförning som naturligt, 

organisk står för miljövänligt, etiskt producerat garanterar rättvisa förhållanden och 

återvunnet betyder att varan både numer är ekologisk och rättviseskipad. Vidare 

menar Beard (2008) att dessa exempel visar hur företag kan bygga på känslan av att 

vara kontrollerade, stå för något positivt. Vid närmare granskning kan de inte visa 
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faktiska belägg för att vara exempelvis ekologiskt inriktade inom produktion. 

Certifieringar, eko och rättvisemärkning utförs av organisationer som arbetar för att 

företag ska välja att driva sin verksamhet utifrån ett ekologiskt och 

rättviseperspektiv. Dessa organisationer förklarar Beard (2008) arbetar utan enhetlig 

bakgrund, alltså inget lands regering eller statlig tillsynsinstans som reglerar 

uppförandekoder.  

   Att föra en ekologisk och rättvisemärkt linje innebär en hög kontroll av alla led 

inom företaget, från transporter export och import, elproducenter, materialval till 

sophantering. Det är kostsamt då alla kontroller bekostas av företaget. Små 

företagare kan vara tvungna att uppväga mervärdet av en märkning i förhållande till 

kostnaden. En miljömedvetenhet kan naturligtvis föras ändå. Ett ställningstagande 

huruvida det är för egen del, företagandet eller för konsumenten kan vara av vikt i 

marknadsföringssammanhang. 

 

Konsumenten handlar medvetet 
 

Joergens (2006) visade i sin studie av konsumtionsbeteende för etiskt mode, att unga 

konsumenter kände till de etiska och ekologiska problem som produktion och 

konsumtion av produkter kan medföra. Det medförde inte att de valde att 

konsumera en produkt producerad ur ett etiskt perspektiv före en produkt med lite 

eller ingen information om etiska val. Valet var främst baserat på lusten till 

produkten och priset. Studien visade också att intresset för vilken etisk policy 

företagen hade var begränsad.  När ett företag fick negativ kritik och alarmerande 

rapporter påvisades fortsatte konsumenten att köpa deras produkter. Ändå visade 

studien på ett starkt ogillande till en oetisk industri. En förklaring kan vara att etiska 

problem var otydliga. När en tydlig beskrivning skedde, såsom synliggjort 

barnarbete eller att produkterna medförde en direkt hälsorisk för användaren såväl 

som tillverkaren, fångades uppmärksamhet. En viss uppgivenhet fanns, som att alla 

kläder tillverkades i utvecklingsländer och därmed var valmöjligheten begränsad. 

Intresset för att konsumera etiskt fanns om modefrekvens och priset på produkten 

var likvärdiga.  

   Som formgivare innebär det ett tydliggörande om vad produkten står för. 

Företagets och formgivarens förhållningssätt påverkar inte i första hand unga 

konsumenter att köpa deras varor. Det är pris och utseende som är avgörande. Enligt 

Bohman och Larsson´s (2009) studie om ekologiskt mode och konsumentens 

beteende kan ett synliggjort förhållningssätt och ställningstagande leda redan insatta 

eller som de beskriver höginvolverade kunder till produkten. En tydlig 
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kundinriktning sker då. Bohman och Larsson (2009) visade också att stora kedjor 

som exempelvis Kapp Ahl för en miljömedveten linje med certifieringar och 

märkning men använder det inte i sin marknadsföring. Tilliten för den medvetne 

höginvolverade kundens förmåga att finna dessa produkter räckte.  

   Detta till skillnad mot H & M, som tydligt markerar vilka produkter som förs enligt 

en ekologisk linje. Små företagare med mindre produktion och omsättning, kan ha 

större nytta av att välja kundinriktning och rikta sig till en höginvolverad 

kundgrupp om de väljer att certifiera och miljömärka produkterna. 

 

Debatt inom formgivningsvärlden 
 

Det förs en debatt i media där hållbar utveckling diskuteras inom framförallt 

modebranschen. Snabba förändringar och strävan efter hög omsättning på produkter 

har blivit ett måste för att överleva som formgivare och företagare i branschen. Detta 

går helt emot hållbar utveckling enligt de principer som Rio-deklarationen utgav. 

Hållbart mode och hållbar utveckling var ledord för Mathilda Tham, professor vid 

Beckmans högskola, som under Fashionweek by Berns 2010 höll ett seminarium om 

ämnet. Under en filmad intervju talade Tham om formgivarens möjlighet att påverka 

materialval, design och funktion ur ett hållbart perspektiv. Enligt Tham är 

formgivningsprocessen till största del avgörande för produkternas miljöomfattning. 

Ur den synvinkeln är en offentlig debatt viktig för att påtala var och i vilket led 

hållbar utveckling startar, för formgivaren, producenten och för konsumenten.   

   Svenska Institutet är en statlig myndighet som arbetar för Sverige ut i världen. I 

projektet Eco chic- Towards Sustainable Swedish Fashion, fördes ett budskap om hållbart 

mode och formgivarens möjlighet att påverka miljöval, fram genom en internationell 

vandringsutställning. Svenska formgivare deltar (Svenska Institutet, 2010). 

Utställningens namn riktar budskapet för hållbar utveckling inom genren mode. 

Genom detta kan samma läge uppstå som med den höginvolverade konsumenten. 

Utställningen når höginvolverande, motsvarigheten låginvolverade kan vara 

ointresserade av budskapet och därmed anse att detta inte är riktat till dem. 
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Exempel hur formgivningsbranschen framhåller hållbar utveckling 

 

Design S är en utmärkelse som ges av föreningen Svensk Form, Arkitekturmuseet 

och Stiftelsen Svensk Industridesign som belönar Svenska designers arbeten och 

verk som tydligt markeras genom kreativa och innovativa lösningar. Utmärkelsen 

tillägnas design eller designer som omfattar något eller några av dessa kriterier; 

affärsnytta, hållbarhet, funktion, kommunikation och utförande. Dessa kriterier 

anses som aktuella begrepp inom design. Kriteriet hållbarhet står för hållbar 

utveckling ur miljö, sociala och ekonomiska perspektiv. (Svensk Form, 2010) 

   Stiftelsen Svensk Industridesign, Svid, har en nätbaserad hållbarhetsguide som 

innehåller olika vägar att gå för företag eller enskilda formgivare som önskade mer 

kunskap om hållbar utveckling (Svid, 2010). 

   Svensk Form har startat ett projekt i bloggformat för hållbar design. Genom 

bloggen går det att följa utvecklingen av konceptet hållbar design, den är till för att 

möjliggöra samarbeten, skapa kreativa möten och komma ännu längre med en 

hållbar innovativ design. Främst visas det ur ett Svenskt perspektiv men 

internationella trender och nyheter bearbetas. Bloggens namn är Saving the planet in 

style (Svensk Form, 2010). 

   Det är näst intill omöjligt att inte möta begreppet hållbar utveckling då en 

branschinventering görs. Med det menar jag sökningar på nätsidor för formgivare 

enligt exempel ovan. I något led finns en specificering, en hänvisning till hemsidans 

ekologiska, etiska eller rent konkret, hållbar utvecklings ställningsstagande. Det är 

ett högaktuellt begrepp. Som formgivare kan detta innebära stora påtryckningar att 

följa ledet, utbilda sig, och föra in hållbar utveckling i en formgivningsprocess. 

 

Exempel på agerande, med hållbar utveckling som målsättning 
 

En trend eller ett grepp var återbruk för de egna produkterna. Formgivare valde att 

visa sina produkters livslängd, genom att kalla tillbaka förbrukade men inte 

oanvändbara produkter, för att åter erbjuda dem till försäljning. Möjligheten att 

återanvända produkter på detta vis krävde en hållbarhetsfunktion i såväl material 

som form. Filippa Knutsson, var ett exempel på formgivare som startade en 

secondhand butik i Stockholm år 2009 för det egna märket Filippa K, med målet att 

kläders livslängd skulle förknippas med hållbarhet och kvalitet inte bara 

modefrekvens, kläderna såldes kommissionsbaserat, (Filippa K, 2009). Klädmärket 

Boomerang startade den så kallade Boomerang Effekten, konsumenter lämnade 

tillbaka äldre Boomerang plagg och fick avdrag på nyinköpta plagg. Välbevarade 
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plagg såldes åter i secondhand avdelningar i de egna butikerna och fick märkningen 

Bra Miljöval genom Naturskyddsföreningen (Boomerang, 2009) 

 Remake, remade innebar att förnya och förändra med små medel och tillvarata olika 

delar av produkter, på så sätt göra nytt. Jönköpings hemslöjdsförening tillsammans 

med länsmuseet visade en utställning med denna typ av produkter Craftverk 2.0 och 

Ecokraft (Jönköping Läns Museum, 2010), budskapet var att handarbeta för en bättre 

värld. Handarbete skapar frihet och oberoende. Hemslöjden ville visa att deras sätt 

att tänka fungerade lika bra idag som för 100 år sedan. Formgivare hade under 

utställning bidragit med produkter under förutsättningarna, ny formgivning men 

med gamla tekniker och återvunnet material.  

   Detta kan visa på att Persson och Persson´s (2007) belägg för bromsa, minska och 

begränsa inte behövde beröra formgivarens roll utan enbart dess tillgång till 

nyproducerade material i ett led mot hållbar utveckling. Kretsloppet och 

tankegången att ingenting försvinner kunde fungera ur en positiv synvinkel. 

Kreativiteten var det enda hindret. 

   Ur ett kommersiellt perspektiv hade återvinning höjts upp genom att varuhuset 

NK började sälja återvunna produkter. Ett exempel var den vintage- serie väskor 

som formgavs av Susanne Beskow Van Deurs, tillverkade av återvunnet material 

från Myrorna (NK, 2009) och såldes under hösten 2009. Argumenten för ett hållbart 

modekoncept var enligt Hazel (2008) många; bättre kvalitet ger längre livslängd och 

värnade för miljön, längre formgivningsprocess kunde förankra produkten i en 

kultur som har ett bestående värde. Ser man till exklusiva handgjorda produkter, 

enligt franska modehus, haute couture och accessoarer var argumenten enklare; 

produkten sågs som en investering såväl känslomässig som ekonomisk, med 

långlivad funktion och mer riktad till en enskild bärare och därmed sträckte sig över 

modesäsonger (Hazel, 2008).  

   Formgivaren kan avsiktligt försöka bygga in ett mervärde i produkten därmed 

försöka förlänga och förhöja funktionen. 

   Slow Fashion var ett fenomen och ett begrepp för en antimasskonsumtion och 

produktion inom modeindustrin. Formgivare hade visat på en utmattning vad 

gällande tempot och antalet kollektioner per säsong, kreativiteten blir inte förankrad. 

Viktor Horsting och Rolf Snoeren med modebolaget NO! uttalar sig i Svenska 

Dagbladet, ”– När vi skulle sätta igång med kollektionen kände vi oss inte redo. Vi 

hinner inte med den kreativa processen, modemaskineriet snurrar för snabbt” 

(Strömquist, 2008). Slow Fashion var enligt Hazel (2008) en vinkling mot hållbar 

utveckling, ett motargument till modets snabba utveckling, likt Slow Food rörelsen 

till snabbmatseran. 
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DEL TRE 
 

Avslutande sammanfattning 
 

Gemensamma drag för de tre informanterna i intervjun var att de var väl bekanta 

med begreppet hållbar utveckling, alla tre hade ett förhållningssätt och var till viss 

del påverkade av yttre villkor.  

 

Informant A 

Informantens förhållningssätt stämde överens med vad Rio-deklarationens principer 

strävar efter. Förhållningssättet var inte påverkat av begreppet hållbar utveckling. 

Informanten hade tidigt i sitt liv tagit ett ställningstagande som var intressebaserat. 

Ett ställningstagande som var väl grundat och inte enligt informanten så påverkbart 

av de yttre villkor som redogjorts för i denna uppsats.  

   Förhållningssättet innebar att informanten såg sin verksamhet som ett livsprojekt 

och livsstil. Informanten ansåg dock att begreppet hållbar utveckling förändrar och 

påverkar samhället i övrigt och det inverkade i sin tur villkoren för företagandet. Till 

exempel hur andra såg på deras ekologiska inriktning. I och med en ökning av 

företag som certifieringar och miljömärker, krävdes att agerandet utåt framhävde 

ställningstagande tydligare.  Detta kunde i sin tur påverka formgivningsprocessen 

för informanten då valet av material togs till fördel för leverantörer med 

kravmärkning. Vilket kunde medföra begränsningar och anpassningar i 

formgivningen. Med hänsyn till att miljö och rättviseproducerade material var 

dyrare fick det ett ekonomiskt perspektiv. Detta påverkade i sin tur andra beslut 

beroende av den ekonomiska ramen. Materialtillgången påverkade också processen, 

anpassning av produkt skedde efter tillgång. Formgivaren har i och med det 

möjlighet att påverka materialtillverkare genom att efterfråga en viss typ, och välja 

andra leverantören om efterfrågat material inte finns att tillgå. Härmed förstår jag 

Tham (2010) som debatterar för att formgivaren har stor del i arbetet för hållbar 

utveckling. 

   Ett företag kan komma att granskas av konsumenten. Certifieringar och 

miljömärkningar underlättar för både formgivaren och konsumenten som en 

livsmedelsinnehållsdeklaration med viss garanti. För man samma förhållningsätt 

utan certifiering och miljömärkning kan det komma att ifrågasättas om orsaken till 

detta är svaga punkter. Enligt Beard (2008) är det ett vilseledande drag och menar att 

utan miljömärkning vet inte konsumenten hur det faktiska miljövalet är. 

Informanten var påverkad av bristande ekonomiska resurser för en certifiering eller 
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miljömärkning men hade stark tro att budskapet och det som konkret visades i form 

av produkter ändå påvisade formgivarens förhållningssätt. Bohman och Larsson 

(2009) talade om konsumenten som hög eller låginvolverad, i enlighet med det så når 

informanten redan höginvolverade konsumenter med sitt budskap. Unga 

konsumenter har blivit mer medvetna och ifrågasätter miljö och etiska val, vilket 

enligt informanten framhöll som mycket positivt. Joergens (2006) studie visar att det 

inte är självklart för unga att göra ett val i enlighet med det man har kännedom om. 

Lust till produkten styr valet och återigen leder hållbar utveckling till ett ekonomiskt 

perspektiv. 

    

 

Informant B 

Hade ett förhållningssätt som var påverkat av begreppet hållbar utveckling. Detta 

var mer svårdefinierat vad som egentligen var orsaken. Min tolkning är att 

samhällets rörelse inom begreppet, det som sker i det stora hela, har påverkat 

informanten. Hållbar utveckling som trend kan bekräftas genom debatter som förts i 

formgivningssammanhangen. Trender syftar till långsiktiga förändringsriktningar 

som visar vägen för ett helt samhälle. Tiden för begreppets intåg, från politiskt beslut 

till att nå det personliga ställningstagandet var enligt min tolkning nådd. Från 

globalt till lokalt, från lokal nivå till individen. För individen är det inte lagstadgat 

att välja miljövänligt och etiskt rättvist. Vårt ställningstagande och konsumerande är 

fritt så länge vi inte bryter mot en miljölag. Samhällspåverkan och trendriktning drev 

informanten att förhålla sig till hållbar utveckling. För informanten betydde det 

konkret ett sökande efter mer kunskap om alternativa val av material. Ett beslut togs 

tidigt i formgivningsprocessen. Tillgången till miljöriktiga alternativ styrde valet av 

material och vilken teknik som gick att utföra med valt material. Utifrån miljöval 

utvecklades produkter. I enlighet med Thorpe (2007) är materialets kvalitet eller 

formgivningens säljbarhet, en miljöaspekt som handlar om mänskliga livsvillkor. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

Informant C 

Förhållningssättet för informanten var enligt min tolkning en slags självklarhet, det 

fanns där, men utgjorde ingen livsstil eller hade inga avgörande riktlinjer i 

formgivningsprocessen. Att tänka på konsekvenser av val och vara reflekterande om 

vad som inte var bra ingick i förhållningssättet. Informanten påtalade sina val av 

samarbetspartner ur ett hållbart utvecklings perspektiv. Det kan tolkas på flera sätt, 

informanten värnar om miljön och gör etiskt rättvisa val av en inre övertygelse. Det 

kan också tyda på att informanten aktar sitt anseende av yttre skäl, hur andra ser på 

verksamheten och vilka konsekvenser fel val kan ha. Informanten talade om 

konsumentens ökade efterfrågan på ekologiskt bomullstyg vilket tyder på att 

konsumenter påverkar formgivare att tillhandha material ur ett hållbart perspektiv.  

Bomullen som material är återvinningsbart, likt naturens egna kretslopp (Persson & 

Persson, 2007). Formgivaren får påtryckningar att göra ekologiska val. Efterfrågan 

kan vara ett yttre villkor som formgivaren, för verksamhetens överlevnad måste 

följa. Som Holmström (2007) uttryckte, är det konsumentens och marknadens behov 

som ska uppfyllas. Formgivaren ställer sedan kravet på materialtillverkaren och 

materialtillverkaren på odlaren.  

   Svaren på frågorna och informantens kommunikation genom hemsida visade på 

ett ställningstagande för hållbar utveckling. Kommunikationen om val att använda 

lokala producenter fanns på hemsidan, det gavs inte någon motivering ur en 

miljösynpunkt. Vidare kommunicerades tekniker som är förknippade med långsam 

tillverkning, enligt Hazel (2008) är det ett led ur hållbar utveckling. Sänkning av 

produktionsfarten ändrar synen på produkterna och konsumtionen en 

mervärdesförankring kan ske. Informanten gav inte direkta svar på varför valda 

tekniker användes. Ett projekt presenterades där produkter formgavs av 

spillmaterial från en större produktion, inget förtydligande om avsikten gjordes. Det 

stämmer väl överens med projektet som presenterades genom utställningen 

Craftverk 2.0 och Ecokraft (Jönköpingslänsmuseum, 2010). Budskapet där var 

åskådliggjort för hållbar utveckling. Informant C tydliggjorde ett förhållningsätt 

genom att framlägga bevis för sitt handlingssätt, före ett annonserande av sin vilja 

till handlande. 
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Med ny insikt har jag förstått att begreppet rör sig i många olika former och det 

uppfattas personligt. De förhållningssätt som delgavs blev därmed personliga. 

Frågorna ställdes öppna och det var svårt att tolka om vi talade om exakt samma 

begrepp. Min inriktning var, FN´s definition av begreppet. Den precisa definitionen 

delgavs inte informanterna. Ett precist svar kom således inte tillbaka. Andersson 

(1979) talar om förståelse som när något får en betydelse eller en mening. De 

förhållningssätt informanterna hade utvecklat hade för dem en mening och 

betydelse. Deras liv som verksamma formgivare var påverkade av förhållningssättet. 

Formgivaren har det gemensamma utgångsläget med andra formgivare att formge, 

hållbar utveckling är ett gemensamt mål. Det är likheter. Förhållningssättet påverkas 

av inre övertygelser, förutsättningarna att följa dessa, yttre villkor och hur lång tid 

formgivaren arbetat för hållbar utveckling. Ett personligt förhållningssätt kan 

uttrycka en gemensam målsättning. 
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Diskussion om tillvägagångssätt 

Intervju 

 

Intervjuerna kom att vara av olika karaktär. Av sex förfrågningar besvarades fyra. En 

muntlig intervju genomfördes. Följdfrågor kunde ställas svaren utvecklades och gav 

en mer omfattad intervju till skillnad från de skrivna svaren av de andra 

informanterna. Intervjuerna behandlades och tolkades i flera led. Det var viktigt att 

behandla dem vid flertalet tillfällen; genom intervjutillfället, vid transkriptionen av 

intervjun, i jämförelse med de andra svaren och motställda inringade yttre villkor. 

Vid transkriptionen av intervjun föll en del ord bort som inte gick att uppfatta klart. 

Mitt sökande och vad jag tolkade förändrade sig vartefter intervjuerna motställdes 

något. När de jämfördes sinsemellan såg jag distinkta skillnader, när de sedan 

avlästes mot yttre villkor fann jag distinkta likheter. Det kan liknas vid att se på 

något under förstoringsglas och upptäcka hur annorlunda det uppfattas mot vad 

ögat av egen kraft förmår uppfatta. Med insikten om hur det egentligen ser ut under 

förstoring, upplevs det jag verkligen ser annorlunda. 

   Den andra intervjun i enkätform genomfördes per e-postkontakt och bekräftades 

genom telefonkontakt efter ifyllt frågeformulär. Denna intervju krävde att svaren 

lästes om och om igen. För att se tänkbara tolkningsvägar, då nyansering inte kunde 

uppfattas på samma vis som under en muntlig intervju. Ett visst igenkännande av en 

språknyansering kunde uppfattas efter tidigare samtal med informanten vid andra 

tillfällen utanför arbetets ram. Minnesbilden av informantens sätt att tala 

frammanades, en förförståelse fanns. En tredje intervju genomfördes med enbart e-

postkontakt. En fjärde intervju genom e-post-kontakt och sänt frågeformulär gick om 

intet då vår kommunikation om filhanteringen misslyckades. Jag brast i information 

då jag tog kunskap om filhantering för givet. Informanten tröttnade då och valde att 

inte sända svar en gång till. 

   Det påverkade min tolkning av texten att veta vem som talade och hur den 

personen lät till skillnad mot att läsa en text utan att aldrig ha sett eller hört personen 

tala. En inre bild av informanternas liv, min förmåga att placera mig i 

informanternas situation upplevdes vara närmre tillhands ju mer verklig kontakt jag 

hade med informanterna.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen var att söka förstå och beskriva hur formgivare kan förhålla sig 

till begreppet hållbar utveckling, hur det påverkar val och riktningar i 

formgivningsprocessen . Vad jag förmår förstå och beskriva, handlar om vilken 

betydelse jag gav svaren och hur jag förmådde att relatera dem till mina egna 

frågeställningar. Frågeställningarna var vida i sin utformning. Det var min avsikt att 

försöka se ett stort perspektiv och därigenom upptäcka nya vägar.  

   Omvärldsanalysen av de yttre villkoren gjordes för att begränsa och ringa in ett 

område. Under hela uppsatsskrivandet vidgade sig området. Så omfattande var mitt 

kunskapsfält vid start, nya insikter öppnade upp mitt seende och möjligheten att se 

mer. Risken att frångå syftet och frågeställningarna i detta hav av information var 

påtaglig då området väckte många frågor. Det skulle varit enkelt att enbart studerat 

informationsflödet.   

   Vid den muntliga intervjun bad informanten mig att utveckla vad mitt arbete 

förväntades leda till. Varför ville jag förstå och beskriva detta? Det är lätt att glömma 

de inledande tankarna när de vandrat vidare. Inledningen kom att handla om 

motivering för ett formgivande av nya produkter, syftet vidareutvecklade tanken 

och sökte olika förhållningssätt, frågeställningarna preciserade mitt arbete. Arbetets 

resultat påverkades då urvalet, de yttre villkoren och informanternas 

förhållningssätt sammankopplades, jämfördes och tolkades utifrån min förförståelse. 

Hur betydande förförståelsen var för resultatet kan prövas genom att samma studie 

med lika upplägg genomförs av annan studerande.   

   Resultatet jag kom fram till ledde till nya tankar. Jag har insett att arbetet för 

hållbar utveckling har pågått länge. Det borde vara av intresse att skapa en 

kommunikation mellan formgivare, producent och konsument i ett gemensamt syfte 

för hållbar utveckling. Försöka att nå ett läge där ekonomiska vinstsyften får 

uppmärksamhet först i andrahand. Till att börja med kan en studie om formgivarens 

sätt att marknadsföra eller propagera för hållbar utveckling vara en väg att förstå hur 

en kommunikation kan uppstå. 
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BILAGA 1 
Intervjufrågor 

 

1. Hur tänker du, som formgivare, kring begreppet hållbar utveckling? 

   

Följdfrågor som kan ställas om svaret på frågan ovan inte utvecklas. Inom 

parenteserna:     

(Följer du några riktlinjer eller lagar för hållbar utveckling? Är det självvalt eller 

nödvändigt för att driva verksamheten? Hur ser du på ditt förhållningssätt, 

exempelvis tillgång belastning vägledning i relation till din verksamhet) 

 

2.  Vilken påverkan eller inverkan har begreppet hållbar utveckling på din 

formgivning? 

 

(Gör du särskilda val vad gällande material, tekniker med tanke på hållbar 

utveckling? I vilket del av formgivningsprocessen kommer i sådana fall dessa val in? 

) 

 

3. Hur har ditt förhållningssätt förändrats, från början av din karriär fram till idag? 

 

(var hämtar du information och vetskap om hållbar utveckling?)  

 

4. Hur har samhällsutvecklingen inom hållbar utveckling påverkat ditt 

förhållningssätt? 

 

 

5. Vilken är din drivkraft bakom skapandet? 
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BILAGA 2 
Frågeformulär 

 

1. Hur tänker du, som formgivare, kring begreppet hållbar utveckling? 

   

 

 

 

 

2.  Vilken påverkan eller inverkan har begreppet hållbar utveckling på din 

formgivning? 

 

 

 

 

3. Hur har ditt förhållningssätt förändrats, från början av din karriär fram till idag? 

 

 

 

 

 

4. Hur har samhällsutvecklingen inom hållbar utveckling påverkat ditt 

förhållningssätt? 

 

 

 

 

5. Vilken är din drivkraft bakom skapandet? 

 

 


