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Bakom bardisken blandas drinkar 
gjorda på nordiska råvaror, on line 
upptäcks tjänster som reducerar 
matsvinn och i butiker noteras det 
ökade antalet återvinnings stationer 
för kosmetiskt avfall och använda 
klädesplagg. Hållbar livsstil åter
speglar sig i allt fler branscher och 
är inte längre synonymt med begrep
pet fashionabelt. Det är något som 
diskuteras mycket inom modeindu
strin, som ligger på andra plats över 
världens mest miljö ovänliga bran
scher.

Med vidöppna ögon och upp
daterade sinnen görs tappra för
sök att omvandla ett linjärt system 
till ett cirkulärt bland modegigan
ter och små företagare. En föränd
ring märks också bland dagens 
med vetna konsumenter. De har 
de  senaste åren, med sina uppda
terade sociala medie kanaler, lyck
ats fånga en betydlig skara lyssna
re till sina arga röster. Konsumen
terna ger en bestämd knuff i en mer 
ansvars tagande riktning och ser till 
att mode husen  inte längre kan göra 
som de själva behagar. De har i dag 
en skyldighet att stanna upp, lyss
na, begrunda och verkställa efter
som deras relevans och tillvaro kan 
vara beroende av det.

Plaggens bärare är lika betagna av 
estetik som etik. En marknads analys 
utförd av det prestigefyllda Gucci
huset uppvisade att 18–34åringar 
främst attraheras av ett varumär
kes exklusivitet och direkt därefter 
av  företagets hållbarhetstänk, miljö
arbete och medvetenhet. 

Förutom köparna är det utexami
nerade modedesigners som har ett 
järngrepp om makten bland sina 
flinka fingrar. Tidigare var det van
ligt att praktisera för att få en arbets

plats i ateljén hos ett åtråvärt mode
hus. I dag väljer många att starta 
eget eftersom deras syn på etik och 
miljötänk inte överensstämmer med 
modehusets moraler.

Modeföretagen har långsamt, men 
obestridligt börjat bekämpa det lin
jära systemet och nya innovationer 
framställs fortlöpande för att lösa 
problemen med mer märkbar has
tighet och effektivitet. På H&M Glo
bal Change Award introduceras år

ligen kreativa tillvägagångssätt för 
att tillrättavisa och bana väg för en 
framtida, cirkulär modeuppbygg
nad. En metod där avfall från ana
nas, sockerrör och bananodlingar 
används som resurser för att åter
skapa textila fibrer presenterades 
 tidigare i år. 

En annan nyskapelse inne
fattade en tråd som upplöses av 
hög temperatur för att under lätta 
återvinningen  av plagg. Förut

om H&M finns det andra nordis
ka märken som tagit ställning. Lin
dex, Kapp ahl, Vagabond och Filippa 
K är alla medlemmar i Copenhagen 
 Fashion Summit – världens störs
ta mötesplats för hållbarhetsfrågor 
inom mode industrin. Under den 
senaste konferensen uppmanades 
deltagarna att skriva under ett kon
trakt för att påskynda övergångspro
cessen från linjärt till cirkulärt. Ett 
 initiativ som de nordiska varumär

kena signerade utan bestridande.
För konsumenter uppstår stän

digt nya valmöjligheter att följa mo
de på ett mera hållbart sätt. Det lan
seras klädkollektioner framställda 
på ekologiska material och erbjuds 
tjänster att endast tillverka det kun
den  efterfrågar. Att rekonstruera och 
åter använda plagg är inte bara prak
tiskt, utan också en trend som syns 
flitigt på catwalken. 

Att mode går i cykler är ett van
ligt begrepp och bevisas även i årets 
visningar i modestäderna där valda 
tidsepoker upprepas säsong  efter 
s äsong. Voluminösa silhuetter, ani
maliska print, powerkostymer och 
rika färgpaletter reflekterar det gla
morösa 1980talet medan grungein
fluerade inslag letar sig in i sömmar
na för att rekreera ett subkulturellt 
1990tal. 

Djupdyk i mors eller farmors gar
derob för att återskapa valda decen
niers glansdagar på ett hållbart och 
originellt sätt. Det behöver inte  vara 
svårare än att låna en väns plagg, 
skänka en extra eftertanke före köp 
och välja kvalitativt material med 
längre livstid för att delta i rörelsen 
för ett hållbarare modesystem.
Isabel Järnström  
    
Källor: http://www.greenstrategy.se/hall-
bart-mode/vad-ar-hallbart-mode/
http://globalchangeaward.com/winners/ (I 
texten: Crop-a-porter, algae apparel, Fungi 
Fashion, smart stitch)
https://copenhagenfashionsummit.com/ar-
kiver/17003
http://www.drmarkliu.com/zerowaste-fa-
shion-1/
publikationer: eLLe se, dV mode

2skribenten bloggar på sevendays.fi.

konsumera hållbart

Återanvänd: sy om en klännings-
modell, lappa ihop ett par trasiga 
jeans eller klipp bort tyg och an-
vänd det till att sy en penal. det 
som inte kan göras om kan skänkas 
till välgörenhet, en återvinnings-
station eller säljas på loppis.
Begrunda materialet: Undvik att 
köpa naturligt material blandat 
med plastlacker och syntet. satsa 
på kvalitativt material som håller 
även om det är lite dyrare. I slutän-
dan vinner sparbörsen och miljön.
Individualitet genomsyrar mode-
världen: Ingen look är den andra 
lik. Hitta en egen stil och anamma 
den i stället för att religiöst följa 
trendbibeln.
Vårda ägodelarna: Tvätta kläderna 
mera sällan och vårda dem som om 
de vore en av dina käraste. Håller 
de längre finns inte behovet av att 
köpa nytt.
Bygg en basgarderob: Välj be-
stående av klädesplagg i neutrala 
färger och bra material. mixa och 
matcha plaggen och färgerna för 
att skapa en ny look i stället för att 
köpa en.

Ett individuellt mode är ofta hållbart eftersom det ger utrymme för att mixa nytt och gammalt. FoTo: pexeLs.Com Konsumenten har makten. FoTo: pexeLs.Com 

Investera i baskläder i neutrala färger 
och bra material som går att mixa och 
matcha. FoTo: pexeLs.Com  

                    

På väg mot ett hållbart mode
• Textilfibrer från banan- och sockerrörsodlingar, avancerade tillskärningstekniker för minskat 
tygspill och etik före estetik. modehusen ändrar riktning från linjärt till cirkulärt mode.

Vad är hållbart mode?

• Hållbart mode kan definieras 
som kläder, skor och accessoarer 
som tillverkas, marknadsförs och 
används på ett så hållbart sätt som 
möjligt, med hänsyn till miljömäs-
siga, etiska och socioekonomiska 
förhållanden. 
• det handlar om en strävan hos 
inblandade aktörer att ständigt 
förbättra alla led av produktions-
kedjan från design, logistik, råvaru-
framställning, materialberedning, 
tillskärning, sömnad, slutdesign, 

transport och lagring, fram till 
marknadsföring och försäljning 
mot slutkund. 
• Ur ett miljöperspektiv bör ambi-
tionen vara att minimera produk-
tionsledets oönskade miljö effekter 
och samtidigt effektivisera använd-
ningen av naturresurser, genom 
ökad användning av förnyelsebara 
energikällor och ökad materialåter-
användning och -återvinning. 

green strategy (2014)

det hållbara modets framtid är här

Fashion on demand: I dag finns 
det varumärken som väljer att 
presentera sina kollektioner digitalt 
innan de ens existerar. Kunderna 
beställer vilka plagg de vill ha före 
tillverkning, en effektiv metod för 
att eliminera överproduktion.
Naturens material: Textilfibrer 
från alger, plagg som växer likt 
svampar ur jorden och material ut-
vunna från kodynga, citronskal och 

vinspill. dessa är bara några av en 
rad innovationer som har möjlighet 
att sätta ett cirkulärt modesystem 
på kartan.
Zero Waste: avancerade till-
skärningstekniker under tillverk-
ning av kläder minskar eller 
undviker helt att tygbitar går till 
spillo. metoden ser till att allt mate-
rial nyttjas och förhindrar i sin tur 
miljontals kilo avfall.

mode och hälsa i samarbete med Sevendays


