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Abstrakt 

 

Titel: Att vara eller inte vara, det är hållbarhetsfrågan 

Författare: Frida Ljung och Alexandra Löfgren 

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Examinator: Kaisa Lund 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken hänsyn “fast fashion”- och 

“functional fashion”-företag tar till det ekologiska perspektivet inom CSR gällande val 

av material och design under produktutvecklingsprocessen. Studien syftar även till att 

undersöka hur målsättningarna i CSR-arbetet skiljer sig åt mellan de olika fallföretagen. 
 

Metod: Studiens upplägg grundas i en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv 

ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer hos företag med 

personer som besitter kunskap inom CSR, design, material och produktutveckling. Den 

teoretiska referensramen består av vetenskaplig artiklar och böcker.  
 

Slutsats: Slutsatsen i denna studie visar på att CSR är ett komplext begrepp med många 

definitioner som behöver omdefinieras för att företag tydligt ska förstå dess innebörd. 

Viljan att arbeta med CSR behöver även komma uppifrån högsta ledningen för att få 

störst genomslag och en lyckad integrering i samtliga delar av företaget.  
 

Designers inverkan på om plagget blir ekologiskt eller inte är av stor grad då de 

medverkar i produktutvecklingens början. Ett flertal designstrategier kan utläsas för att 

en produkt ska bli mer ekologisk. Materialval är dessutom kritiskt för att utveckla 

ekologiska produkter där en framväxt av nya alternativa textilmaterial och mindre 

skadliga beläggningar har uppkommit. Slutligen anses återvinning vara en framtida 

lösning för att reducera det textila avfallet, men där teknik och kunskap eftersöks för att 

kunna genomföras.  
 

Nyckelord: CSR, hållbarhet, produktutveckling, produktutvecklingsprocessen, 

designval, materialval, ekologisk produkt 
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Abstract 

 

Title: To be or not to be, that is the question of sustainability 

Authors: Frida Ljung and Alexandra Löfgren 

Advisor: MaxMikael Wilde Björling 

Examiner: Kaisa Lund 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine what consideration is taken by fast 

fashion and functional fashion companies into the ecological perspective within CSR 

regarding the choice of the design and material during the product development process. 

The study also aims at examining how the CSR activities differ between the various 

companies.  
 

Method: The design of this study is based on a qualitative research method with a 

deductive approach. The empirical data was collected by interviewing respondents who 

hold knowledge within CSR, design, materials and product development. The 

theoretical framework consists of peer reviewed articles and books.  
 

Conclusion: The conclusion of this study shows that CSR is a complex term with 

multiple definitions that needs to be redefined so that companies can get a clear 

understanding of its meaning. The desire to work with CSR needs to come from top 

management to ensure a great impact and a successful integration across all departments 

within the company.  
 

The designers have a great impact on whether the garment becomes organic or not 

because of their involvement in the beginning of the product development process. A 

number of design strategies are presented on how to make a product more organic. The 

choice of material is also critical in developing organic products where new alternative 

materials and less harmful coatings have emerged. Finally, recycling is considered to be 

a future solution in reducing textile waste, however extended knowledge and 

technology are sought to succeed.  
 

Keywords: CSR, sustainability, product development, product development process, 

design choice, material choice, organic product 
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1. Inledning 
Inledningsvis i uppsatsen kommer bakgrunden till ämnesområdet att presenteras följt av 
problemdiskussion och problemformulering som mynnar ut i syftet med tillhörande 
forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar.   
 
 
 
1.1 Bakgrund 
Bevisen för konsumtionens påverkan på vår planet har aldrig varit starkare och 

förståelsen tydligare (WWF, 2017). I en artikel från DN säger Borgström-Hansson och 

Wirtén att “Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare” (2014, s.1). Den 

naturliga världen och de livsuppehållande systemen håller på att kollapsa. Människan 

lever idag som om de hade 1,6 planeter, vilket alltså kräver 60% mer resurser än vad 

naturen kan producera. Kotler (2011) hävdar att om utvecklingsländernas invånare hade 

levt som de i industriländer, hade föroreningar, trafik och energiförbrukning resulterat i 

en undergång. I Living Planet Report av världsnaturfonden WWF (2017) påpekas att 

Sverige är ett av de länderna med störst påverkan på naturen per person. Skulle alla 

människor leva som svenskar behövs 4,2 planeter för att ta fram alla resurser och 

absorbera alla utsläpp. I Sverige uppnår koldioxidutsläppen 7,3 globala hektar per capita 

jämfört med USA:s 8,2. De för även fram att Sverige är bland de 10 värsta länderna i 

världen när det gäller ekologiskt fotavtryck. WWF (2017) påpekar att allt som 

produceras och konsumeras har en påverkan på miljön och allt levande omkring oss. 

Det vi förtär och bär får effekter på vårt ekologiska fotavtryck vilket innebär att ett 

större engagemang behövs för att uppnå en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.  

 

Enligt Muthu (2015) är klädindustrin en av de viktigaste industriella sektorerna i 

världen, men Natural Resource Defense Council (2017) påpekar att den även är en av de 

mest förorenande. Gardetti och Torres (2012) beskriver att de två dominerande 

bakomliggande faktorerna till miljöförstöringen är just konsumtion och tillverkning av 

textilier. Kotler (2011) säger även att man tidigare förlitat sig på att jordens resurser är 

oändliga och byggt sina strategier därefter. I takt med den ökade medvetenheten har 

detta kommit att förändras och mer vikt läggs vid att utveckla strategier som värnar om 

miljön.  Sinclair (2015) menar att just textilier spelar en extra stor roll i miljöpåverkan 

eftersom de används överallt - från den modemedvetne att klä sig i, till tekniska textilier 

inom medicin. Textilfabriker, menar Natural Resource Defense Council (2017), 

genererar en femtedel av världens industriella föroreningar av vatten och använder sig 
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av 20 000 kemikalier för att producera kläder. Ekström, Gustafsson, Hjelmgren och 

Salomonson (2012; i Roos, 2010) hävdar att svenskarnas konsumtion av textilier har 

ökat med 53% mellan 1999 och 2009.  Sörme och Allerup (2015) för fram i sin rapport 

att under 2013 konsumerade svenskarna 120 000 ton kläder och andra textilier vilket 

motsvarar 13 kilogram per person. I en rapport från Kemikalieinspektionen (2015) 

påpekar de att konsumtionen av textilvaror har ökat betydligt vilket styrks av 

motsvarande siffra från år 2015 där konsumtionen var 14 kilogram per person. Ekström 

et al. (2012) påpekar dessutom att detta är en trend som sker i hela västvärlden. Drennan 

(2015) visar på att vi globalt konsumerar 80 miljarder klädesplagg varje år. I takt med 

konsumenternas strävan efter nyheter menar Niinimäki och Hassi (2011) och Ekström et 

al. (2012) att användningstiden för klädesplagg minskat och textilt avfall ökat. Ekström 

et al. (2012, i; Fletcher 2008) påpekar att detta leder till flera miljöproblem där en stor 

del kan härledas till olika delar i klädernas livscykel. Författarna menar att 

klädindustrins livscykel är extremt kort och ohållbar och detta tillsammans med 

företagens strävan efter låga tillverkningskostnader har en negativ påverkan, inte bara 

på plaggets kvalitet utan framförallt på miljön. 

 

Drennan (2015) beskriver att en stor del av de plagg som konsumeras idag kan 

kategoriseras som “fast fashion”. Fast fashion är ett fenomen som präglas av trender, 

låga priser och hög omsättning och Morgan och Birtwistle (2009) menar att det ligger 

bakom den enorma konsumtion av kläder som sker i dagens samhälle. Även om detta 

mode tycks vara roligt och billigt för konsumenterna säger Drennan (2015) att det 

skapar långsiktiga sociala och miljömässiga konsekvenser. Ett annat segment som är ett 

av textilindustrins mest snabbväxande är det som efterfrågar textilier med hög 

funktionell prestation (Harifi & Montazer, 2017; TextileWorld, 2016). Detta koncept 

kan kategoriseras som “functional clothing” vilket Gupta (2011) definierar som “en 

generisk term som omfattar alla sådana typer av kläder som är specifikt konstruerade 

för att leverera en fördefinierad prestanda eller funktionalitet till användaren utöver 

dess normala funktioner” (s. 2). Denna funktionalitet tillsammans med en 

trendmedveten design är vad som i denna studie kommer benämnas “functional 

fashion”. Till skillnad från fast fashion där fokus ligger på att pressa priserna, hävdar 

Harifi och Montazer (2017) att dagens konsumenter är beredda att betala ett högre pris 

för att ta del av kläder med funktionell prestation om de fortfarande är estetiskt 

tilltalande. Vidare menar författarna att en efterfrågan om ständig förbättring av 
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sportkläders funktionalitet har resulterar i en påtryckning gällande utveckling av 

tillverkningsmaterialen. Kvalitet, design och prestation, menar Harifi och Montazer 

(2017), är de viktigaste delarna i utvecklingen.  

 

Teknologiska- och kostnadsaspekter har tidigare varit grundstenarna till utvecklingen 

inom klädindustrin menar Niinimäki och Hassi (2011). Enligt Borglund, De Geer, 

Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström och Windell (2012) bedöms och 

värderas företag idag inte enbart utifrån sin förmåga att skapa finansiella vinster utan ett 

större fokus har riktats mot förmågan att agera mer ansvarsfullt med en social och 

miljömässig hänsyn. Därför menar Niinimäki och Hassi (2011) att detta synsätt är 

föråldrat och måste förändras genom att implementera hållbarhet i affärsmodeller som 

en möjlighet till en ny slags grön verksamhet. Grafström, Göthberg och Windell (2015) 

menar att näringslivet blivit en del av samhället men att deras skyldigheter, rättigheter 

och ansvar länge diskuterats. Forhad Hossain (2010) talar om Corporate Social 

Responsibility (CSR) som ett begrepp där företag tar ett socialt ansvar i sina 

affärspraktiker gällande samhället och präglas av att uppnå framgång gällande 

hållbarhet inom det sociala, ekologiska och ekonomiska. Det saknas en generell 

definition av begreppet men EU-kommissionen (2011) beskriver det som “företagets 

ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser” (s. 7). Grafström et al. (2015) 

förtydligar att även om benämningarna av begreppet skiljer sig åt finns det fortfarande 

en gemensam nämnare - “...att samtliga kommunicerar att de tar ett ansvar utöver det 

som lagen kräver” (s.70). Ett ansvarstagande genom CSR, säger Borglund et al. (2012), 

kan leda till möjligheten att leverera en accepterad och legitim bild av organisationen 

för sin omgivning, vilket är viktigt för att överleva i den konkurrensutsatta marknaden. I 

takt med samhällets utveckling menar Johannesson, Persson och Pettersson (2013) att 

konsumenter blir allt mer utbildade och ställer högre krav på miljöanpassning av 

produkter. Dock hävdar WWF (2017) att även om fokus finns inom företagen, så 

dominerar den ekonomiska dimensionen på bekostnad av den ekologiska.   

 
1.2 Problemdiskussion 

Företag arbetar allt mer med att ta ett socialt ansvar men även om företag ägnar sig åt 

socialt ansvar syns tydliga skillnader i hur olika företags arbetssätt ser ut. Grafström et 

al. (2015) beskriver att de skiljer sig beroende på marknad och bransch och vilka 

förväntningar företagen möter från omvärlden.Vidare argumenterar de för att det inom 
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socialt ansvar talas om ord som hållbarhet varierat med samhällsansvar och CSR. CSR-

chefen för Sandvik AB säger i en intervju med Mikael Salo (2012) att det till och med 

är svårt för personer som arbetar inom området CSR att förstå varandra och tala samma 

språk. Detta kan grunda sig i att definitioner som beskriver företagens ansvarstagande 

för samhällets välmående är tvetydiga (Grafström et al., 2015; DeLong, Goncu-Berk, 

Bye & Wu, 2013; Bevan, Corvellec & Fay, 2012; Öberseder, Schlegelmilch & Gruber, 

2011; Paetzold, 2010; Garriga & Melé, 2004). Grafström et al. (2015) säger att det 

saknas tydliga riktlinjer gällande dess innebörd och omfattning. CSR är enligt Sanzo, 

Álvarez, Rey och García (2012) ett brett koncept bestående av många delar och hävdar 

att det är en av de största utmaningarna företag har att hantera. Företag förlitar 

sig  dessutom på olika regelverk vilket ökar skillnaderna i de många begrepp som 

används för att definiera detta ansvar. 

 

Kovács, Lehtola och Komaromi (2015) uttrycker att bara senaste årtiondet har 

konsumenternas intresse för CSR ökat markant. Niinimäki och Hassi (2011) fann dock i 

sin undersökning att den största andelen konsumenter sa att de var intresserade av etisk 

och miljövänlig konsumtion, men inte ens hälften av dem ansåg att det hade påverkan 

på deras köpbeteende. Ekström et al. (2012) drar en slutsats att majoriteten av dagens 

konsumenter inte anser att miljöfaktorn är ett viktigt element, utan påpekar istället att 

andra faktorer verkar spela en större roll, sådant som modegrad, kvalitet och pris. 

Vidare beskriver de problematiken med konsumenters skiljaktigheter mellan attityd och 

beteende. Konsumenterna anser sig själva ha en positiv attityd till miljön, dock visar det 

sig inte i deras agerande och författarna påpekar att det behövs kunskap och förståelse 

om aspekter som kan möjliggöra ett förändrat konsumentbeteende. Förklaringarna till 

varför det finns ett gap mellan deras attityd och agerande säger de kan bero på flera 

förklaringar som kunskap, vanor, ekonomi, tekniska lösningar eller bristande 

möjligheter kopplat till livssituation. Ishioka och Yasuda (2009) hävdar dock att 

konsumenter förväntar sig att företag arbetar med en hållbar verksamhet, vilket leder till 

att nya metoder och koncept måste utvecklas för att bemöta dessa förväntningar. 

 

Ishioka och Yasuda (2009) påpekar att företag tidigare har fokuserat mycket på att 

leverera kvalitet, pris och information för att nå ut med produkter och öka försäljning, 

vinst och marknadsandelar. Men i takt med den ökade medvetenheten om den extrema 

miljöbelastning som pågår idag och de nya riktlinjer som uppkommit till följd av detta, 
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menar Sinclair (2015) att leverantörer har fått byta spår och istället söka sig till mer 

miljövänliga alternativ för att minska påverkan. De Medeiros, Ribeiro och Cortemiglia 

(2014) menar att företag och organisationer letar efter alternativa sätt att minska sin 

miljöpåverkan. Ett medel för att bemöta detta menar Kuhl, Da Cunha, Macaneiro och 

Cunha (2016) kan vara innovation. Mital, Desai, Subramanian och Mital (2014) 

beskriver att alla framgångsrika företag i dagens samhälle arbetar med innovation på 

olika sätt och De Medeiros et al. (2014) menar att innovation genom produktutveckling 

krävs för att överleva. Mital et al. (2008) beskriver produktutveckling som en 

omfattande process som innefattar design, producering och försäljning av en produkt. 

Syftet med en produktutveckling är, enligt Ishioka och Yasuda (2009), att förbättra 

produktens funktion och prestanda för att uppnå högre kundtillfredsställelse. González-

Benito, Lannelongue, Ferreira och Gonzalez-Zapatero (2016) förklarar att forskning har 

övergått till att fokusera på produktutveckling med hållbarhet i fokus. Detta är 

nödvändigt för företag som vill ligga i framkant bland konkurrensen. För att uppnå 

konkurrenskraft inom branschen menar Moretti och Braghini Junior (2017) att företagen 

måste ligga i framkant gällande design och ett breddat utbud. Eftersom klädindustrin 

ofta präglas av säsongsbaserade kollektioner krävs kontinuerlig produktutveckling. 

Isaksson, Bertoni, Hallstedt och Lavesson (2015) påpekar att den ökade konkurrensen 

leder till att nya beslut inom produktutvecklingen blir allt viktigare, speciellt där företag 

försöker leverera värde såsom komfort och funktion för att utmärka sig på marknaden. 

 

Moretti och Braghini Junior (2017) påpekar att inom textilbranschen är klädsektorn den 

sektor med lägst innovationsnivå, samtidigt hävdar de att innovation gällande 

produktutveckling är kritiskt inom sektorn för att upprätthålla lönsamhet. Maxwell och 

Van der Vorst (2002), Ishioka och Yasuda (2009), González-Benito et al. (2016) 

påpekar att det finns ett ökat tryck mot en hållbar produktutveckling och att det är en av 

nutidens viktigaste utmaningar. Bonn och Fisher (2011) argumenterar även för att 

företag behöver integrera hållbarhet i strategiprocessen redan från början. Bos-Brouwers 

(2010) menar att detta skapar värde, både för marknaden genom lansering av nya 

produkter och för intressenter genom samarbeten. Maxwell och Van der Vorst (2002) 

säger att ekologiska produkter dessutom stärker möjligheten för en renare produktion. 

Parisi, Fatarella, Spinelli, Pogni och Basosi (2015)  definierar en ekologisk produkt som 

en produkt tillverkad under goda sociala förhållanden och som beaktar de personer som 
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är involverade i tillverkningsprocesserna, samtidigt som framtagandet innebär minsta 

möjliga miljöpåverkan vid framtagning och återvinning av material. 

 

Johannesson et al. (2013) säger att den nya inställningen till hållbarhet, 

miljöanpassning, säkerhet och design leder till att produkterna blir allt mer komplexa 

och designaspekterna får en ökad betydelse. Niinimäki och Hassi (2011; i Berchicci & 

Bodewes, 2005) menar att de hållbara produkterna inte bara måste uppnå målet av 

hållbarhet, utan att de även måste uppfylla samma krav som motsvarande icke hållbara 

produkter. Detta leder till att produktutveckling, konstruktion och design blir extremt 

viktigt för att lyckas behålla konkurrenskraften på marknaden. Detta påpekar även 

Johannesson et al. (2013) är viktigt för en mindre komplicerad produkt, som ett 

klädesplagg, då även det kräver omfattande utvecklingsinsatser. Hallstedt (2017) 

instämmer med att det är viktigt att ha hållbarhetskriterier under 

produktutvecklingsprocessen som används för att ta beslut om produktinnovation och 

design för att effektivt lyckas införa ett hållbarhetsperspektiv. Parisi et al. (2015) 

understryker likväl att det är viktigt att en hållbar produkt är lika konkurrenskraftig på 

marknaden mot de produkter som är mindre hållbara.  

 

Ishioka och Yasuda (2009) påpekar att det finns olika sätt att utveckla hållbart. De 

menar att företag måste hitta sätt att koordinera samhällets och organisationernas krav 

på produkterna. Detta för att marknaden hela tiden kräver nya produkter på den snabbt 

förändrade marknaden samt att produkterna måste uppfylla de miljökrav som finns. 

Kanakaraj och Ramachandran (2015) menar att produktutveckling är nödvändigt för att 

utveckla de funktionella delarna av textilier. Vidare menar författarna att stort fokus 

ligger vid val av material inom området då functional fashion måste vara 

anpassningsbara till olika klimat och kroppstemperaturer. Harifi och Montazer (2017) 

beskriver att fokus inom framtida produktutveckling i denna bransch kommer att ligga 

på att ta fram material av multifunktionell karaktär, baserat på klimat- och 

aktivitetsfaktorer, såsom temperaturreglering, vind- och vattentäthet, minskad friktion, 

lättvikt och elasticitet. TextileWorld (2016) beskriver i en rapport att företagen som är 

verksamma i denna industri strävar efter att skapa material som är extra ordinära med 

högsta möjliga kvalitet. Grupta (2011) påpekar problematiken med de funktionella 

plaggen då de estetiska övervägandena ofta hamnar i skymundan för prestandan. Detta 

beskrivs även av Ishioka och Yasuda (2009) som ett problem då det finns många 
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produkter som anpassar sig till de miljökrav som finns, men att det i sin tur leder till att 

produkterna inte är attraktiva för kunderna på grund av den bristande estetiken. Gupta 

(2011) påpekar likväl att funktionella kläder är gjorda av en blandning av material som i 

sin tur resulterar i en funktion som plagget förväntas utföra. McDonough och Braungart 

(2002) påpekar dock problematiken med klädesplagg som innehåller en kombination av 

många olika material då det leder till avfall och föroreningar eftersom ingenting kan 

räddas efter användning. Det leder till svårigheter för verksamheter att utveckla hållbara 

produkter. 

 

De Brito et al. (2008; i Bonacich, 1994) menar att framtagandet av produkter inom 

klädbranschen är särskilt känsliga för hållbarhetsarbete. Författaren menar att 

produktionen har en hög negativ påverkan på miljön eftersom det under processen 

används en stor mängd kemikalier och naturtillgångar. Naturskyddsföreningen (2017) 

förklarar att ett av textilindustrins större problem är användningen av kemikalier. 

Kemikalieinspektionen (2015) förtydligar denna problematik genom att visa på de stora 

volymer av kemiska ämnen som används under tillverkning av textilmaterial och 

påpekar dessutom att det inte finns någon heltäckande sammanställning av de ämnen 

som kan finnas i textila varor. Ekström et al. (2012) instämmer i att klädindustrin kräver 

stora resurser vid tillverkning som leder till stor belastning på miljön.  

 

1.2.1 Problemformulering 

I takt med de ökade påtryckningarna och problematiken som uppmärksammats i tidigare 

forskning grundar sig vårt intresse att utforska hur olika klädföretag arbetar inom CSR-

området för att kunna fortsätta tillverka produkter, men med en vänligare miljöpåverkan 

inom design- och materialval. Forskning inom hållbar utveckling och innovation har 

blivit alltmer aktuellt menar Bos-Brouwers (2010). Däremot trycker Sanzo et al. (2012) 

på att hållbarhet och innovation är två skilda strategier genom vilka konkurrensfördelar 

kan uppnås, men att relationen mellan de två är relativt outforskad. Tidigare forskning 

har tittat på hur och varför företag bör använda sig av CSR inom produktutveckling där 

andra områden än textilier har varit i fokus. Ämnen inom CSR och produktutveckling 

har fått uppmärksamhet där följande studier inom detta har utforskats: bilindustrins 

arbete med hållbarhet inom produktutveckling Ishioka och Yasuda (2009), grön 

produktinnovation och företagens motivation att utveckla gröna produkter (Dangelico & 

Pujari, 2010), CSR och konsumentbeteende (Öberseder et al. 2011) och CSR-arbete 
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inom textilindustrin i Bangladesh (Forhad Hossain, 2010). Vidare hävdar LoMonaco-

Benzing och Ha-Brookshire (2016) att fokus inom den största delen av tidigare 

forskning inom hållbarhet har varit ur ett konsumentperspektiv och deras intresse av 

hållbara produkter. Där har man tittat på områden som pris, kvalitet och design samt hur 

de olika påverkar kundernas villighet att betala för det. 

 

Många forskare har tidigare uttalat att det finns ett gap mellan mode och hållbarhet, som 

grundar sig i konsumenternas åsikter och agerande (Ekström et al., 2012; Niinimäki & 

Hassi, 2011). Enligt vår kännedom finns inga studier inom ämnet på textilbranschen. 

Detta ligger till grund för vårt val av område då det är en viktig industri i vilken 

miljöarbetet kräver stor utveckling. Vidare vill vi studera hur CSR-arbete kan 

implementeras i ett tidigare stadie för att skapa en mer ekologisk produkt. Design och 

kvalitet är något konsumenter saknar i hållbara plagg och är en av de viktigaste delarna i 

utvecklingen. (Johanesson et al., 2013; Niinimäki & Hassi, 2011; Hallstedt, 2017; Harifi 

& Montazer, 2017) Material är även det som har störst negativ miljöpåverkan (Natural 

Defense Council, 2017; Bonacich, 1994; Naturskyddsföreningen, 2017; 

Kemikalieinspektionen, 2015) vilket leder till vårt fokus på design- och materialval 

inom produktutvecklingsprocessen. Muthu (2015) hävdar att implementering av 

hållbarhet är viktigt och definitivt genomförbar, även om vägen dit kan anses lång. 

Pedersen och Gwozdz (2014) påpekar att det finns flertalet initiativ för att förbättra de 

negativa sociala och miljömässiga konsekvenserna som finns inom modeproduktion. De 

påpekar dock att klädindustrin fortfarande står inför sociala och miljömässiga 

utmaningar. Det är därför högst relevant att utforska hur företag handskas med de 

miljömässiga utmaningar som uppstår i tillverkningen. 

 
1.3 Syfte och Forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken hänsyn “functional fashion”- och “fast 

fashion”-företag tar till det ekologiska perspektivet inom CSR gällande val av material 

och design under produktutvecklingsprocessen. Studien syftar även till att undersöka 

hur CSR-arbetet skiljer sig åt mellan de olika fallföretagen. För att kunna besvara vår 

problemformulering har vi valt att arbeta efter följande frågeställningar:   

 

1. Hur kan klädföretag arbeta med CSR vid designval i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa en mer ekologisk produkt? 
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2. Hur kan klädföretag arbeta med CSR vid val av material i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa en mer ekologisk produkt? 

 

1.4 Avgränsning 

Inom begreppet CSR kommer fokus endast ligga på det ekologiska perspektivet. De 

sociala och ekonomiska aspekterna kommer inte att belysas. Vidare kommer inte hela 

produktutvecklingsprocessen studeras utan fokus ligger vid val av design och material. 

Slutligen avgränsar vi oss även till valda företags åsikter och arbetssätt, vilket innebär 

att konsumenter inte kommer att studeras utan endast omnämnas för att få en djupare 

förståelse för ämnet.  
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2. Teori 
I teorikapitlet kommer tidigare forskning presenteras inom de ämnesområden studien 
inriktar sig på: CSR och produktutveckling. Inledningsvis kommer historien kring CSR 
presenteras följt av dess drivkrafter och marknadens påverkan. Vidare kommer 
produktutveckling diskuteras med huvudfokus på design- och materialval.  
 

 

 

2.1 Corporate Social Responsibility 

1962 hävdade ekonomen Milton Friedman att företag bidrar till samhällets utveckling 

på endast ett sätt, genom att gå med vinst och säkra ekonomisk tillväxt snarare än att 

bidra till filantropisk verksamhet (Johannesson et al., 2013). Borglund et al. (2012) 

förklarar att detta synsätt under åren har förändrats vilket även styrks av Grafström et al. 

(2015) som säger att företagets roll och ansvar varit ett ämne för diskussion, där bilden 

konstant korrigeras i takt med samhällsförändringar. Borglund et al. (2012) berättar om 

uppfattningen att företagets sociala ansvar har fått ett större fotfäste. Standarder och 

riktlinjer har utformats och företagens ökade sociala ansvar har blivit allt viktigare för 

att kunna hantera de krav och påtryckningar som sker från intressenter. De Medeiros et 

al. (2014) beskriver att socialt ansvarstagande syns tydligt inom näringslivet. Dess roll i 

samhället och inom företagsamheten blir allt viktigare och bara det senaste årtiondet har 

ämnet blomstrat markant. På listan över de största börsnoterade bolagen i Norden, 

OMX large cap, menar Grafström et al. (2015; i Windell, 2006) att 65% av företagen 

2006 på något sätt arbetade med socialt ansvar. 9 år senare, 2015, påvisar Grafström et 

al. (2015) att det har skett en ökning och numera uppger 96% av de listade bolagen på 

sina webbsidor att de arbetar med samhällsansvar. Sanzo et al. (2012) menar att företag 

kan uppnå konkurrensfördelar i sitt arbete med samhällsansvar genom CSR, vilket är en 

tydlig aspekt till varför företag använder sådana strategier. De poängterar även att CSR 

är en av de största utmaningarna företag har att hantera eftersom det påverkar 

arbetssätten inom samtliga delar av organisationen. Hur företag arbetar med CSR, 

beskriver Grafström et al. (2015), skiljer sig åt beroende på vad de säljer samt vilken 

prioritet det är för ledningen. De förklarar att funktionen har olika stor betydelse 

beroende på företag och att detta reglerar vart frågorna ska omhändertas. Då de påverkar 

flera områden kan frågorna ligga fördelade på olika avdelningar, hos en CSR-chef eller 

på marknadsavdelning. Även om det skiljer sig mellan företag hävdar Grafström et al. 

(2015) att det blir allt vanligare att utse en tjänst med särskilt CSR-ansvar.  
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Under 1950-talet förflyttades fokuset gällande CSR från ledare inom företag till de 

åtgärder som vidtagits av organisationer (Paetzold, 2010). Detta i sin tur säger 

författaren ledde till att det sociala ansvaret hos företag blev transparent för dess 

omgivning, så att kunden kunde se och förstå hur involverade företag var när det gäller 

arbete inom miljö och socialt ansvar. Paetzold (2010) fortsätter och säger att detta gav 

upphov till begreppet “Corporate Social Responsiveness” som myntades på 1980-talet. 

På 1990-talet uppkom termen “Corporate Sustainability” för att pressa företag 

ytterligare att bli mer medvetna om de miljöproblem som finns. Detta underströk 

aspekten om att företag själva var ansvariga för att ta ett socialt ansvar och Paetzold 

(2010) påpekar att företag blev “en person” och “en medborgare” i samhället  där 

termen “Corporate Citizenship” uppkom. Han påpekar dessutom att det oundvikligen 

inte finns någon enstaka definition över begreppet “Corporate Social Responsibility” 

eftersom det har funnits olikheter rörande tolkningen av det. Hundratals begrepp har 

myntats och definierats mot ett mer humant, etiskt och transparent sätt att göra affärer 

(Van Marrewijk, 2003). Öberseder et al. (2011) påpekar att CSR är ett svårfångat 

begrepp som är allmänt och komplext och de säger att det har visat sig vara svårt att få 

en klar och allmän förståelse för vad företagsansvaret faktiskt betyder. Garriga och 

Melé (2004) säger dessutom att CSR inte endast är ett landskap av teorier utan 

dessutom har många olika metoder som är komplexa och oklara. Medan ett och samma 

ord ska skildra ett ansvar hos företagen säger Bevan, Corvellec och Fay (2012) att det 

finns ett brett spektrum av definitioner.  

 

Det finns flera ekonomiska forskare som har uttryckt olikheter gällande vad CSR 

betyder. Elkington (1997) talar om att CSR är trefaldigt i form av att skapa ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt värde och Friedman talar endast om att CSR är ett sätt att öka 

lönsamheten för ett företag (Johannesson et al., 2013). Carroll (1991) talar istället om en 

pyramid innehållande fyra skyldigheter som företag har till samhället: den ekonomiska, 

den legala, den etiska och den filantropiska. Han påpekar att företag måste arbeta inom 

den rättsliga ramen, att följa etiska normer som är förväntat av samhället samt att 

företag är förväntade att ha godtyckligt ansvar innehållande filantropiska aktiviteter. 

Dock påpekar Schwartz och Carroll (2003) problem med denna modell och föreslår 

istället ett alternativt sätt att beskriva CSR med tre ansvarsområden som överlappar 

varandra: det ekonomiska, juridiska och etiska ansvar och som överensstämmer med 
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den ursprungliga fyrdelade modellen. Denna föreslagna modell eliminerar den separata 

filantropiska aspekten som istället infogas i den ekonomiska och etiska sfären. Schwartz 

och Carroll (2003) menar på att den nya modellen skildrar relationerna mellan de tre 

centrala CSR-dimensionerna inom hållbarhet på ett mer korrekt sätt, samt att det 

hierarkiska antagandet i modellen mellan de olika dimensionerna försvinner. Under 

1990-talet påpekade Bauer (2008) att attityden förändrades mot ett egenmäktigt ansvar 

då det inte endast var förväntat av samhället utan dessutom kopplat till företags 

framgång och lönsamhet. Hon säger också att förståelsen för CSR förändrades och att 

företag numera fokuserar på att anpassa verksamheten mot att ta mer socialt ansvar. 

Hon säger dessutom att det finns ett nytt affärskoncept som inkluderar finansiella, 

sociala och miljömässiga ansvar.  

 

2.1.2 Drivkrafter bakom CSR 

Bosch-Badia, Montllor-Serrats och Tarrazon-Rodon (2015) påvisar det ökade kravet 

som finns idag hos företag att ta ett socialt ansvar och vara respektfulla mot miljön. De 

påpekar dessutom att samhället idag förväntar sig att företag ska uppfylla de krav som 

finns. Auguinis och Glavas (2012) och Grafström et al. (2015) instämmer i att 

påtryckningar från intressenter utgör en av de främsta drivkrafterna till företags CSR-

arbete. De styr företagens riktlinjer och agerande mot de initiativ som tas inom området. 

Auguinis och Glavas (2012) menar vidare att dessa även regleras av lagstiftningar, 

standarder och certifieringar. CSR kan också, enligt författarna, användas som en 

symbol för att locka intressenter med utgångspunkt i att det skapar ett gott rykte och 

förbättrade kundrelationer. Dessa relationer blir starkare ju mer möjlighet intressenterna 

ges att påverka.  

 

Bauer (2008) påpekar att den nutida förståelsen för CSR är att organisationer inte endast 

utvärderas genom deras lönsamhet utan dessutom av deras sociala 

ansvarstagande.   Grafström et al. (2015) påpekar att intressenternas uppmärksamhet 

rörande företagens sociala ansvar grundar sig i de skandaler som skedde på 1990-talet 

och i början av 2000-talet vilka har varit drivande faktorer. De talar om Nike som fick 

stor uppmärksamhet i en kampanj där de utnyttjat billig arbetskraft i utvecklingsländer. 

Forhad Hossein (2010) talar dessutom om arbetsvillkoren inom kläd- och textilindustrin 

som en av de mest omtvistade frågorna i Bangladesh, som är ett av de utvecklingsländer 

där en stor del av textilproduktionen sker. Grafström et al. (2015) beskriver likväl hur 



  
 

13 

företag får ta allt mer ansvar längre bak i leverantörskedjan. Ett exempel som de 

beskriver är H&M som 2007 anklagades för att producera bomull plockade av barn i 

Uzbekistan. Författarna påvisar att det ofta är västerländska storföretag, vars försäljning 

består av konsumentprodukter, som får ta den största kritiken. Det grundar sig i den 

lättillgängliga kontakt konsumenter har med företag som de enkelt kan relatera till och 

vars produktion sker i utvecklingsländer.  

 

2.1.3 Marknadens påverkan 

Den digitala kommunikationstekniken möjliggör för konsumenter att få tillgång till de 

senaste trenderna samtidigt som butikskedjornas globala perspektiv skapar en enkel 

tillgång till de nyaste kläderna för de bästa priserna. Detta, säger DeLong et al. (2013), 

driver konsumenterna att konstant förnya sig och konsumera i en hög grad. Mode, säger 

författarna bygger på att människan har en fysisk och känslomässig relation med kläder 

och en ständig längtan efter förändring. De beskriver dessutom att konsumenter 

använder kläder av flera olika anledningar och inte endast används som ett externt 

skydd för kroppen. Förutom att mode i sig är lockande så används det även för att skapa 

en identitet för att visa andra vem man är och som ett verktyg för icke verbal 

kommunikation. DeLong et al. (2013) säger likväl att individer köper kläder för att följa 

mode som är en kollektiv och imiterande handling där människor samtidigt vill 

uppdatera sin egen identitet.  

 

Fraj och Martinez (2006) påvisar att allt fler konsumenter är miljömedvetna och antalet 

som försöker göra något åt det växer. En studie från Moser (2015) visar även på att 

konsumenter bryr sig om miljön och att det visar sig i deras köpbeslut. Kotler (2011) 

säger likaså att konsumenter som är miljömedvetna kan vara villiga att betala mer. Dock 

påpekar Moser (2015) att en av anledningarna till att konsumenter inte köper gröna 

produkter är för att priset är högre. Han säger att det är många som inte är villiga att 

betala mer för en grön produkt vilket leder till att dessa plagg inte köps då priset har en 

stor påverkan på köpbeslutet. Även Gam, Cao, Farr och Kang (2010) säger att en av de 

största anledningarna till att konsumenter inte köper gröna produkter är för att priset har 

varit en av de mest avgörande faktorerna. Vidare menar de att konsumenter inte kan se 

någon skillnad på kläderna, vilket leder till att de inte anser de gröna produkterna värda 

ett högre pris så länge de brister i fördelar som design eller kvalitet.  
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Öberseder et al. (2011) påpekar gapet som finns hos konsumenter mellan deras beteende 

och attityd. Konsumenter har blivit allt mer intresserade av hållbar konsumtion men 

Öberseder et al. (2011) påpekar att det finns en olöst motsägelse. Konsumenter kräver 

mer och mer att företag arbetar och informerar om hållbarhet, men det visar sig även att 

det finns ett gap mellan konsumenters intresse för miljövänliga produkter och deras 

faktiska köpbeteende. De säger även att allt fler konsumenter belyser oansvariga 

beteenden som sker hos företag och att enkäter och experiment visar på att 

konsumentens syfte med ett köp påverkas av den ökade uppmärksamheten. Trots 

intresset för CSR hos konsumenter framhåller Öberseder et al. (2011) att produkters 

hållbarhet spelar en väldigt liten roll vid köpbeslut.  

 

De Brito, Carbone och Meunier Blanquart (2008) menar att konsumenternas ökande 

medvetenhet gällande konsumtionens påverkan på miljön innebär en förväntan om att 

företagen ska agera ansvarstagande i frågan. Grafström et al. (2015) påvisar att det 

numera läggs en större tanke vid vart och hur deras produkter producerats. 

Konsumenter, menar De Brito et al. (2008) har till viss del en önskan att värna om 

miljön genom att kunna köpa ekologiskt mode och återvinna det, även om denna 

efterfrågan fortfarande är låg. Författarna finner dessutom en motsägelsefull faktor i 

studien som visar på att även om konsumenterna antar att en mer hållbar konsumtion är 

att föredra, så är de inte villiga att betala priset för det. 

 

2.2 Produktutveckling 

Johannesson et al. (2013) talar om tre drivkrafter till produktutveckling: teknik, 

marknad samt samhället. Teknikdriven utveckling är ofta långsiktig och grundar sig i 

teknologins utveckling som ger upphov till nya innovationer som inte tidigare varit 

möjliga att genomföra. Marknadsdriven utveckling sker ofta kortsiktigt och präglas av 

konkurrenters produktlanseringar samt konsumenters efterfrågan som en ny produkt 

skulle kunna tillfredsställa. Samhällsdriven utveckling har enligt Johannesson et al. 

(2013) på senare år fått en växande betydelse. Denna typ av utveckling fokuserar på 

miljö- och säkerhetskrav vilka regleras av tvingande regler och lagar. Dessa har minskat 

produktionen av skadliga produkter vilket Johannesson et al. (2013) exemplifierar 

genom minskade avgasutsläpp och bränsleförbrukning inom bilindustrin, samt genom 

producentansvaret för återvinning och avvecklande av farliga kemikalier. Slutligen 

menar författarna att konsumenter blir allt mer utbildade och ställer högre krav på 
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miljöanpassning av produkter. Detta resulterar i att den samhällsdrivna utvecklingens 

miljöanpassning stegvis övergår till påtryckningar från konsumenter på marknaden.   

 

Tidd och Bodley (2002) menar att produktutveckling kan leda till stor framgång, men 

att det även medför stora risker. Genom de kostnader och risker produktutveckling bär 

med sig, speciellt vid utveckling av nya produkter, anses det vara en högriskaktivitet. 

Bhamra, Heeley och Tyler (1998) påpekar att det ofta finns brister i processen, såsom 

otillräckliga resurser som leder till att slutprodukten inte blir som planerat. Författarna 

beskriver att många idéer inte testas ordentligt genom en faktiskt produktion. En annan 

brist som de beskriver är relationerna mellan design, produktion och marknad, där 

kommunikationen mellan avdelningarna brister och produkten överlämnas när tidigare 

avdelning färdigställt sin del av arbetet. Författarna menar att detta leder till att problem 

upptäcks sent och att de olika avdelningarna lägger skulden på varandra snarare än att 

arbeta tillsammans. En tredje svaghet som Bhamra et al. (1998) identifierar är att 

designers ofta är geografiskt avlägset placerade ifrån tillverkningsanläggningar vilket 

innebär begränsad kommunikation under processen. Slutligen beskriver Bhamra et al. 

(1998) bristande kundfokus som en svaghet och menar att designers ofta tror att de vet 

vad kunderna efterfrågar och producerar därefter. Detta hävdar författarna leder till 

kostsamma och tidskrävande ändringar i ett sent skede då det visar sig att kunderna 

efterfrågade något annat. En mer effektiv kommunikation med kunderna samt mer 

noggrant och lyhört arbete i början av processen kan reducera detta problem genom att 

dra ned på onödiga kostnader och risken att behöva återkalla en produkt.  

 

Det finns inte ett övergripande ”bästa sätt” för att lyckas med produktutveckling. 

Däremot talar Tidd och Bodley (2002) om ett antal faktorer som måste uppfyllas för att 

genomföra en lyckad produktutveckling. Inledningsvis menar författarna att en 

förståelse för vad marknaden efterfrågar är viktigt i samverkan med vad konkurrenterna 

erbjuder. De hävdar att en produkt som är differentierad från konkurrenternas och som 

möter konsumenternas efterfrågan krävs för att uppnå framgång. Vidare menar de att 

tydliga riktlinjer bör finnas gällande produktens funktioner och vilka den är till för. 

Eventuella risker måste ses över och strategier måste tas fram för hur dessa ska 

bemötas, gällande såväl marknad, teknologi och tillverkning. Tidd och Bodley (2002) 

trycker på ett samarbete mellan de olika funktionerna samt att dessa måste besitta 

kunskap och kompetens, samtidigt som finansiella och materiella resurser finns 
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tillgängliga. Vidare måste marknaden analyseras och testas för att försäkra uppnådd 

kvalitet. Ledningen måste vara stöttande genom hela processen, från tillverkning till 

lansering.  

 

Johannesson et al. (2013) säger att anpassningen till människan i allt större grad 

påverkar produktutvecklingen. Kraven från samhället och marknaden har ökat vilket 

leder till att det krävs mer från företagen för att möta deras behov. Produktutvecklare 

behöver veta vad kunderna vill ha, vilka funktioner och attribut produkten måste 

leverera samt vilket pris kunderna kan tänka sig att betala (Mital et al., 2008). Vidare 

beskriver författarna att information är nödvändigt gällande vilka funktioner som kan 

utebli för att pressa priserna utan att produkten blir mindre eftertraktad, vilka 

konkurrenterna är och vilka produkter de kan tänkas lansera, samt förändringar inom 

marknaden. Mital et al. (2008) trycker på att en framgångsrik företagsstrategi bygger på 

kunskap om marknadens efterfrågan, speciellt vid utvecklingen av nya produkter. En 

innovation som brister i kunskapsområdet hävdar författarna kommer leda till ett 

misslyckande.  

 

Miljöanpassade produkter, menar Johannesson et al. (2013), är numera ett måste för 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. Bos-Brouwers (2010) menar att integration av 

hållbarhetsarbete i processerna skapar värde, både för marknaden genom lansering av 

nya produkter och för intressenter genom samarbeten. Bonn och Fisher (2011) påpekar 

vikten av att i ett tidigt stadie förbättra produktutvecklingen genom nya ideér och 

förslag. På så sätt kan företag skapa en produkt som blir mer hållbar ur miljösynvinkel. 

Johannesson et al. (2013) nämner att företag arbetar allt mer med miljödriven 

produktutveckling och detta får en större betydelse. Författarna definierar miljödriven 

produktutveckling som “ett sätt att konstruera miljöanpassade produkter genom analys 

och syntes så att all miljöbelastning minskas, under produktens hela livscykel” (s. 346). 

Målet med en mer miljödriven produktutveckling är att minska produktens 

miljöbelastning samt tillgodose samhällets behov av produkter. 

 

Modeföretag vars tillverkning sker utanför lågkostnadsländerna kan inte skapa 

konkurrenskraft genom att erbjuda det lägsta priset utan De Brito et al. (2008) menar att 

de istället måste vara innovativa. Det kan ske antingen genom att fokusera på en så 

specifik marknad som teknologiska textilier eller en som efterfrågar produkter med låg 
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miljöpåverkan, eller att differentiera sig genom produktinnovation för att skapa något 

helt nytt. En av de största barriärerna till att nå ut till nya segment på marknaden är den 

kostnadsaspekt som innovation innebär. Branschen är i ständig förändring och i takt 

med det måste även produkter förändras. Dessa förändringar är ofta både tids- och 

kostnadskrävande, vare sig det gäller små förändringar, en ny design eller innovation.  

 

2.2.1 Produktutveckling Design 

Mital et al. (2008) menar att en lyckad produktutveckling grundar sig i en stor mängd 

bra idéer. Det är viktigt att dessa idéer består av genomförbara förslag och behövs som 

underlag för analys och utveckling innan processen påbörjas. Redan från processens 

start förklarar Bandinelli, Renaldi, Rossi och Terzi (2013) att erfarna designers är 

delaktiga. De Brito et al. (2008) trycker på att de måste besitta hög kunskap för att 

lyckas med innovation och teknologisk utveckling samt att de två främsta egenskaperna 

är mångsidighet och kreativitet. Vidare beskriver författarna att designers arbete 

förenklats tack vare den teknologiska utvecklingen, men DeLong et al. (2013) trycker 

på att det fortfarande är problematiskt. Klädindustrin pressas av sin egen överlevnad, 

konsumenternas behov och efterfrågan samt snabbt föränderliga trender. Ashby (2013) 

säger att för att en design ska kunna klassificeras som ansvarstagande måste 

slutprodukterna vara säkra och prisvärda samtidigt som de inte torrlägger jordens 

resurser eller släpper ut oönskade utsläpp. Detta innebär att designprocessen behöver 

vara under ständig bevakning för att skapa en ansvarstagande design. 

Hållbarhetskonceptet är teoretiskt bra, men från en designers perspektiv svårt att 

implementera i praktiken (De long et a., 2013). Parisi et al. (2015) påpekar att de beslut 

som fattas i designfasen påverkar hela tillverkningsprocessen och dess möjlighet att bli 

miljövänlig. De menar att om företag vill ändra på något i produktionsprocessen så bör 

det implementeras i designfasen för störst potential till att påverka resten av kedjan. 

Isaksson et al. (2015) fortsätter med att visa på vikten av att integrera hållbarhet tidigt i 

designprocessen för att kunna föra in ett hållbarhetsperspektiv och göra affärsmässiga 

fördelar utav det. De säger likväl att hållbar design kan skapa värde för intressenter och 

måste in i ett tidigt planeringsstadium för att företag ska lyckas på lång sikt. De Brito et 

al. (2008) trycker även på att en integration av de olika avdelningarna inom ett företag 

är kritiskt för att kunna lyckas med en hållbar produktion.  
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DeLong et al. (2013; i Agins, 1999) påpekar att den växande massproducerande 

marknaden hämmar individer att vara unika vilket leder till att de söker sig till andra 

marknader. Detta leder till problem hos designers som arbetar med grön design som ofta 

beskrivs som formlöst och att individer behöver kompromissa gällande kvalitet och stil 

vid köp av hållbara plagg. DeLong et al. (2013) talar om att bilden av ekologiskt mode 

är just brister i kvalitet och design, men att detta årtionde speglar en ny bild av hållbart 

mode som värnar om såväl sociala, ekonomiska och ekologiska bekymmer som 

uppkommit de senaste åren. Vidare hävdar DeLong et al. (2013) att även om ett företag 

arbetar med hållbarhet måste designers upprätthålla en estetiskt tilltalande design för att 

lyckas på lång sikt. De säger också att det finns ett ökat genuint behov av hållbara 

kläder men för att lyckas och vara framgångsrika behöver designers upprätthålla den 

estetiska önskan som finns hos människor. Designers behöver hitta ett sätt att uppnå 

hållbara kläder med en särskiljningsförmåga. Vidare menar DeLong et al. (2013) att 

designers måste värdera såväl hållbarhet som differentiering och trendmedvetenhet 

gällande designen av kläder, vilket inte alltid är självklart eftersom det inte går hand i 

hand. Klädindustrin präglas av konstant förändrade trender där nya kläder för låga 

priser, tack vare den digitala teknologin, finns tillgängliga dygnet runt. Detta öppnar 

upp för ständig konsumtion som blir resultatet av ett informationsflöde bestående av 

nya trender som tillgängliggörs världen över. Mugge, Schoormans och Schifferstein 

(2007) menar att den teknologiska utvecklingen har lett till att konsumenterna ställer 

högre krav på sina produkter och gärna byter ut dem när något nytt lanseras på 

marknaden. De fortsätter med att den ökade tillgängligheten och de snabba 

svängningarna i modebranschen lockar till snabba utbyten av produkter. Vidare hävdar 

de att ett snabbt utbyte av produkter har en negativ påverkan på miljön.  

 

Mugge et al. (2007) talar om ekologiska designstrategier som kan implementeras för att 

förlänga en produkts livstid och därmed reducera miljöpåverkan. Sådana strategier 

behandlar dels en reduktion av bristfälliga produkter genom ökad kvalitet, möjlighet till 

reparation och hållbarhetsgarantier; dels en förlängning av en produkts livstid genom 

förlängt värde för ägaren. De menar att möjligheten att förnya produkten genom att 

uppdatera, byta ut eller lägga till delar kan göra den mer estetiskt och funktionellt 

tilltalande, vilket i sin tur kan öka livslängden. Vissa trender är mer långsiktiga, medan 

andra uppnår hög popularitet lika snabbt som de blir omoderna. Bandinelli et al. (2013) 

menar att produktutvecklingsprocessen inom modeindustrin präglas av en hög, 
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säsongsbaserad efterfrågan. De beskriver att processen sker minst en gång varje säsong 

och att produkterna snabbt ska ut på marknaden. Även efter att produkten nått 

marknaden kan korrigeringar göras. Därför kan en klassisk design, enligt Mugge et al. 

(2007) vara en strategi som kan leda till att produkten överlever flera trendskiftningar. 

Slutligen beskriver författarna att livstiden kan förlängas om det skapas en emotionell 

koppling mellan produkt och ägare. Detta grundar sig i att produkten förknippas med 

minnen eller betydelser, vilket designers kan använda för att skapa differentierade 

produkter som tilltalar kunder på djupet. Då blir ägarna mer måna om att värna om 

produkten och reparerar den hellre än att avyttra den.  

 

Samtliga produkter når någon gång slutet av sin livstid och Mugge et al. (2007) 

argumenterar därför för vikten av en produktdesign som leder till låg miljöpåverkan vid 

avyttring. Ett sätt att förlänga produkternas livscykel är att omhänderta konsumenters 

förbrukade plagg genom återvinning och återanvändning och därmed förlänga dess 

livscykel (Niinimäki & Hassi, 2011; Mugge et al., 2007). Muthu, Li, Hu och Ze (2012) 

påvisar att det är viktigt att designers redan vid utformningen av kläder tänker på 

möjligheten till återanvändning och återvinning, vilket i sin tur kan leda till en minskad 

miljöpåverkan. Detta menar Ekström et al. (2012) ställer krav på konsumenternas 

engagemang medan Niinimäki och Hassi (2011) säger att det endast är en liten 

förändring i konsumenternas beteende som fortsatt tillåter dem att fortsätta konsumera. 

Därför menar författarna att det bara är ett sätt att flytta fokus från de verkliga 

problemen. Detta styrks av Mugge et al. (2007) som uppmuntrar designers till 

innovationer som minskar miljöpåverkan ytterligare.  

 

2.2.2 Produktutveckling Material  

Byggeth och Hochschorner (2005) beskriver att materialval vid tillverkning av 

produkter kan vara problematiskt för produktutvecklare. Att förutspå materialens 

miljöpåverkan är viktigt i arbetet mot hållbarhet, men av hög svårighet. Även om 

produktutvecklare är bekanta med ett material sedan tidigare består produkter ibland av 

ett flertal olika material vilket leder till komplikationer i analysarbetet. Sinclair (2015) 

beskriver att åtkomsten av detaljer i hållbara material, såsom knappar och utsmyckning, 

är begränsad och ibland även kostsam.  
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Vid utvecklingen av nya produkter menar Kotler (2011) att designers måste lägga en 

stor vikt vid valet av material, dess härkomst samt carbon footprints. När det gäller att 

välja material, säger Ashby (2013), att det handlar om att hitta den bästa kombinationen 

av designkrav och de egenskaper hos material som behövs för att göra den. Genom 

klädproduktionens teknologiska utveckling har det möjliggjorts för designers att arbeta 

med nya material. De Brito et al. (2008) talar om utvecklingen av just teknologiska 

textilier som tillåter företag att rikta sig till ett specifikt marknadssegment som 

efterfrågar kläder med hög funktion, teknologi och kvalitet. Detta gäller till exempel 

brandmännens arbetskläder som motstår hetta. Krav som kan finnas på sådana material 

säger författarna kan vara vara värme- och väderresistens samt styrka, samtidigt som 

målen är att produkterna ska vara så billiga som möjligt. Ett annat sätt att differentiera 

sig och bemöta ett visst marknadssegment är att använda hållbara textilier. 

Organisationer som är för hållbarhetsengagemang förespråkar användandet av 

ekologiska fibrer, inklusive bomull, vilket De Brito et al. (2008) hävdar ökar i 

användning. Att ha miljön i åtanke menar författarna kan vara ett sätt för företag att 

differentiera sig. De nämner att allt fler företag, såsom Nike, Marks & Spencer och 

H&M, arbetar för en mer naturlig textilproduktion. Marks & Spencer är ett företag som 

arbetar med såväl mångsidighet som kreativitet där de återvinner plastflaskor från deras 

matavdelning för att sedan omvandla det till ett råmaterial som används i deras 

polyestertextilier.   

 

Aakko och Koskennumri-Sivonen (2013) påpekar att när material väljs är estetiken en 

väsentlig del men att hållbarhetsaspekten likaså har en anmärkningsvärd roll. Fletcher 

(2014) påpekar att val av material spelar en stor roll för att få en förståelse över hur det 

kan bidra till bättre hållbarhetsarbete. Han menar att val av material är en viktig 

utgångspunkt för förändring och ligger i fokus gällande intresset för hållbarhetsproblem 

inom klädindustrin. Han påpekar likväl att det är viktigt att ha en bred kunskap om de 

olika hållbara materialvalen som finns för att lyckas stödja designers i sitt 

hållbarhetsarbete. Vid materialval påpekar Fletcher (2014) att det är organiska 

förnybara fibrer som dominerar på marknaden inom hållbarhetsinnovationer. Dock 

påpekar han att i dagens textila industri finns det en bred variation av material men att 

industrin domineras av en stor mängd liknande produkter med ett begränsat utbud av 

fibertyper. Han påvisar att bomull och polyester har varit dominerande på marknaden 

och föreslår att företag bör implementera en strategi där de istället väljer en variation av 
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material. Fletcher (2014) menar att det kan dämpa användandet av dessa fibrer vilket 

kan leda till att fler miljövänliga alternativ kan komma in på marknaden. Författaren 

nämner alternativa material som kan användas för att minska den stora användningen av 

bomull där lin, hampa och lyocell är alternativ som leder till en minskning av 

vattenresurser och bekämpningsmedel. Som alternativ till polyester kan företag använda 

sig av förnybara fibrer som ull och majsstärkelse som leder till minskning av till 

exempel olja.  

 

2.2.3 Miljöpåverkan 

Enligt Pedersen och Gwozdz (2014) handlar mode om miljöförstöring, farliga 

kemikalier, låga löner och barnarbete. Armstrong, Connell, Lang, Ruppert-Stroescu och 

Lehew (2016) påpekar att en av industrins största fallgropar är dess skadliga påverkan 

på miljön och Pedersen och Andersen (2015) menar vidare att modeindustrin är en av de 

största bidragsgivarna till problem inom miljömässig hållbarhet. Parisi et al. (2015) 

påpekar att förbrukningen av vatten och energi är textilindustrins främsta effekter. De 

har en stor påverkan på miljön som sker vilket inkluderar energianvändning, utsläpp av 

växthusgaser, vattenanvändning, utsläpp av farliga kemikalier och utsläpp som 

förknippas med produktionen som behandling av kemikalier, färgämnen och ytor. De 

påpekar dessutom ur en miljömässig hållbarhetssynvinkel att materialval blir allt 

viktigare. Pedersen och Gwozdz (2014; i Chapman, 2010) påpekar att kläder har en stor 

miljöpåverkan till skillnad från andra produkter och de säger även att dess påverkan 

skiljer sig mellan vilken typ av textilier som används. Parisi et al. (2015) säger att den 

textila tillverkningsprocessen kännetecknas av att vara en stor belastning på miljön 

genom att företag konsumerar stora mängder vatten, bränsle och olika kemikalier. 

Under de senaste åren beskriver Muthu (2015) att klädindustrin, med grund i  nya 

regler, är på väg mot en mer ekologisk produktion. Den teknologiska utvecklingen 

tillåter förbättringar under produktionen, vilket möjliggör en reduktion av utsläpp, 

kemikalier, vatten och energi, samtidigt som det minskar kostnaderna. Industrin har 

dock en lång väg kvar, menar Muthu (2015) som hävdar att förbrukningen av vatten och 

energi fortfarande är extremt hög. 

 

Parisi et al. (2015) påpekar att miljöförstöringen till stor del grundar sig 

i  färgningsprocessen. De menar att färgningsprocessen spelar en viktig roll vid 

skapandet av mervärde men att det samtidigt står för en betydande del av förbrukningen 
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av föroreningarna då en stor mängd energi, vatten och kemikalier krävs. Muthu (2015) 

menar att användning av kemikalier i textilproduktionen är nödvändigt eftersom det 

förbättrar kvalitet gällande såväl utseende och funktion. Dessutom minskar det 

orenheter på textilierna vilket leder till ett bättre resultat vid färgning. Kemikalierna har 

dock, enligt Muthu (2015), en negativ påverkan på miljön eftersom de i 

klädproduktionen används tillsammans med en stor mängd vatten och energi; de höjer 

dessutom kostnaderna.  

 

Klädindustrin innehåller en lång och komplicerad kedja där produktion, transport, 

konsumtion och avyttring utgör en betydande mängd av den koldioxid som släpps ut 

(Muthu, 2012).  De förklarar att kläder skapar koldioxidavtryck i varje fas av den textila 

livscykeln. De Brito et al. (2008) förklarar att lagstiftningen satt målsättningar för 

återvinning. De påpekar dock att  återvinning av produkter är ett bra sätt för att minska 

på de koldioxidavtryck som klädindustrin förorsakar, likväl som att återvinna så mycket 

det går i hela processen. Ett problem som de belyser med återvinning är dock att 

produkter oftast innehåller blandade material vilket också Aakko och Konskennurmi-

Sivonen (2013) påpekar.  

 

En ökad konsumtion leder inte bara till höga utsläpp av koldioxid, utan sätter också 

tryck på jordens färskvattenresurser. Parisi et al. (2015; i Kant, 2012) påpekar att stora 

mängder vatten behövs för textilförädling, färgning och tryckning. Färgning säger de 

dessutom bidrar till 15-20% av det totala spillvattenflödet samt att vatten behövs för att 

tvätta det färgade tyget och rengöra tryckmaskiner. Hoekstra och Chapagain (2007) 

förklarar att ett water footprint kan minskas genom en förändring i 

tillverkningsprocessen, där man kan utveckla tekniker som resulterar i en reducerad 

vattenförbrukning. För detta finns ny teknologi som författarna beskriver, där man tar 

till vara på regnvatten för kompletterande bevattning.  

 

2.2.4 LCA – Life Cycle Assessment 

Med grund i produktlivscykeln finns livscykelanalysen (LCA), som kan användas för 

att analysera en produkts miljöpåverkan genom att se till material- och 

energianvändning, och därigenom se hela produktens påverkan på miljön samt vilka 

delar som utgör den största miljöpåverkan. Bonn och Fischer (2011) menar att en LCA 

är nödvändig för företag som vill skapa en mer hållbar produktion. Ashby (2013) 
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hävdar att samtliga material som används till en produkt har en livscykel. Materialen är 

skapade av råmaterial som tillverkas till produkter som blir distribuerade och sedan 

använda. Vidare förklarar författaren att man genom analysen kan spåra varje fas som 

produkten har i sin livscykel och dokumentera vart materialen har varit, vad de har gjort 

och dess konsekvenser för miljön runtom. Bonn och Fischer (2011) menar att detta 

innebär samtliga steg från produktutveckling och råmaterial, genom hela tillverknings- 

och distributionsprocessen, fram till avyttring av såväl produkt som dess förpackning. 

Därefter beskriver Bonn och Fischer (2011) att det görs en bedömning av varje produkts 

totala miljöpåverkan inom varje steg i livscykeln för att motverka att risker och negativa 

effekter förflyttas mellan de olika stegen. Johannesson et al. (2013) menar att en LCA 

underlättar inför en produktutveckling eftersom man kan se var de mest omfattande 

förbättringarna kan göras. Avslutningsvis menar Bonn och Fischer (2011) att resultaten 

av en LCA kan leda till att produkten behöver designas om eller att 

produktionsanläggningar behöver utvecklas för att minimera skadlig påverkan på 

miljön.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer undersökningsmetod och ansats presenteras. Detta följs av urval 
av respondenter, tillvägagångssätt och avslutas med kvalitetsmått, etiska överväganden 
och metodkritik.  
 
 
3.1 Undersökningsmetod 

Metod innebär åtkomsten av ny kunskap genom insamling, organisering och tolkning av 

information för att lösa problem (Holme & Solvang, 1997). Författarna beskriver metod 

som ett redskap och menar att man skiljer på kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Widerberg (2002) förklarar att kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens 

egenskaper och karaktär, medan syftet med kvantitativ forskning är att fastställa 

fenomenets befintlighet och frekvens. Bryman och Bell (2005) menar att vid insamling 

och analys av data syftar en kvalitativ forskningsmetod till ord och används oftast för att 

generera teorier, medan en kvantitativ forskningsmetod lägger tyngd vid insamling av 

numerisk data för att pröva teorier.  

 

Då studien syftar till att undersöka användningen av ett fenomen kommer en kvalitativ 

undersökningsdesign att användas för att få en djupare förståelse för vår insamlade data. 

Bryman och Bell (2010) beskriver att kvalitativ forskningsteknik är inriktad på ord 

snarare än siffror och sägs vara tolkande. Olsson och Sörensen (2011) beskriver en 

kvalitativ metod som ett syfte att karaktärisera något samt att genom 

informationsinsamlingen upptäcka eller förstå om flertalet och olika mönster. Med 

kvalitativ metod vill man gestalta något och söka kategorier, beskrivningar eller 

modeller som beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden. Bryman och Bell 

(2005) menar vidare att fokus inom kvalitativ forskning syftar till individernas egna 

tolkningar och uppfattningar av den sociala verklighet de befinner sig i.  

  
3.2 Val av ansats 

När man ser till hur teori och forskning förhåller sig till varandra talar man om 

deduktiv, induktiv och abduktiv teori (Bryman & Bell, 2005). En deduktiv ansats 

beskriver Olsson och Sörensen (2011) är när man drar slutsatser om hur teorin förhåller 

sig till verkligheten. Författarna beskriver att den induktiva ansatsen innebär att 

upptäckter av verkligheten omvandlas till teorier. Bryman och Bell (2005) hävdar att 

teorin då är resultatet av de data som samlats in. Slutligen beskriver Olsson och 
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Sörensen (2011) den abduktiva ansatsen som en samverkan mellan de två. 

Beskrivningen av verkligheten tillsammans med befintlig teori är vad som präglar den 

abduktiva ansatsen.  

 

Bryman och Bell (2005) beskriver deduktiv teori som uppfattningen av förhållandet 

mellan teori och praktik. Därför har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats vid 

analys i denna studie. Fabian (1967) menar att resultatet blir som starkast när resultaten 

som framkommit under studien på ett logiskt vis kan kopplas till teorin. Författaren 

menar att ju starkare denna koppling är, desto starkare blir studien. 

 

3.3 Insamling av data 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att det finns ett flertal metoder som kan användas 

för att samla in information som hör till den kvalitativa ansatsen. De vanligaste är 

intervju, fokusgrupp, fallstudie, observation och skrivna berättelser/dokument/texter. 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor genomfördes intervjuer med utvalda 

personer som arbetar på klädföretag med kunskap inom CSR-, design- eller 

materialområdet. Holme och Solvang (1997) förklarar att styrkan i en kvalitativ intervju 

grundar sig i liknelsen vid en vardaglig situation där intervjuaren endast sätter ramarna 

för samtalet och låter respondenten själv styra samtalet. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att syftet med intervjuer är att nå kunskap om den värld som 

undersökningspersonen befinner sig i och Widerberg (2002) beskriver det som ett sätt 

att få fram muntliga uppgifter, berättelser och förståelser. Författaren säger dessutom att 

en intervju kan vara mer eller mindre genomtänkt i förhand, alternativt utvecklas frågor 

under intervjuns gång. Med intervjuer menar Patel och Davidson (2011) att det 

vanligtvis innebär att de är personliga med innebörden att intervjupersonerna träffar den 

person som ska intervjuas. Dock påpekar författarna att intervjuer även kan genomföras 

via ett telefonsamtal. Vid våra intervjusituationer skedde fyra personliga intervjuer, tre 

telefonintervjuer samt ett samtal via FaceTime med personer inom hållbarhetsområdet 

där vi båda deltog. Vid samtalet via FaceTime intervjuades tre personer samtidigt. Innan 

våra intervjuer ägde rum tog vi kontakt med våra respondenter antingen på mejl eller på 

telefon för att bestämma när detta skulle ske. Då våra personliga intervjuer ägde rum i 

Borås var det viktigt för oss att få alla intervjuer samma vecka för att underlätta arbetet. 

När vi föreslog datum till våra respondenter stötte vi inte på några hinder utan alla 

godkände ett av de datum vi föreslog. Det enda som var viktigt för oss var att få ha den 
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första intervjun med konsulten från Svensk handel. Vi ville börja med denna intervju för 

att få en ökad förståelse för branschen samt se om hon gav oss någon ny information, 

som kunde vara till hjälp för de framtida intervjuer vi skulle ha med personer som 

arbetar med hållbarhetsfrågor inom företag.  

 

Patel och Davidson (2011) påpekar att vid en intervju behöver personerna som 

intervjuar individer ge ut information innan intervjun kan äga rum och de kan börja 

svara på frågorna. De förklarar att de som intervjuar bör informera om syftet med den 

stundande intervjun samt klargöra bestämmelser om när och var intervjun ska ske. 

Författarna fortsätter och förklarar att vid intervjusituationer där en undersökning sker 

finns det en skillnad mellan intervjupersoners villighet att svara på frågor. De fortsätter 

och säger att förhållandet inte är detsamma vid en undersökning då personer som deltar 

i intervjun har blivit utvalda och kan ha svårt att förstå nyttan med att besvara frågor. 

Det är därför viktigt enligt författarna att engagera intervjupersonerna. Detta kan göras 

genom att förklara syftet med intervjun samt framhäva varför individens bidrag är 

viktigt. Innan våra intervjuer ägde rum skickade vi ut en intervjuguide till våra 

respondenter där syftet med vårt examensarbete förklarades och de frågor som skulle 

ställas vid intervjutillfället presenterades. Detta gjordes för att de skulle kunna förbereda 

sig för de frågor som skulle ställas och kunna svara så bra och informativt som möjligt. 

Detta ansåg vi även resulterade i en förståelse hos respondenten varför vi ville intervjua 

personen i fråga samt hur de kunde bidra med information till vårt arbete. Patel och 

Davidson (2011) påpekar att det är viktigt att presentera för intervjupersonen hur dennes 

bidrag till undersökningen kommer att användas. De säger tillika att intervjusituationen 

påverkas av den personliga relationen som sker mellan respondenten och de som 

intervjuar. De påpekar att det därför är viktigt att visa en förståelse och ett genuint 

intresse. För att få en bättre relation och visa tacksamhet mot våra respondenter gav vi 

de blommor vid intervjutillfället. Detta för att visa på en förståelse att respondentens 

avlagda tid till oss var uppskattad.  

 

Enligt Bryman och Bell (2010) medför intervjuer en stor flexibilitet vilket har resulterat 

i att det blivit en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning. Under 

arbetet med intervjufrågor säger Patel och Davidson (2011) att två aspekter måste tas i 

beaktande, vilken grad av standardisering som ska finnas, samt graden av strukturering. 

De påpekar att vi måste tänka på hur mycket ansvar vi vill lägga på intervjuaren när det 
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gäller hur frågorna ska besvaras och utformas, samt i vilken utsträckning frågorna är fria 

för intervjupersonen att tolka fritt. De förklarar tillika att lågt standardiserade intervjuer 

innebär att vi själva formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna till 

intervjupersonen i en lämplig ordning. Vid helt standardiserade intervjuer ställer vi 

identiska frågor till varje person som intervjuas. Vid olika grad av strukturering säger 

Patel och Davidson (2011) att det handlar om vilket utrymme för svar som 

intervjupersonerna ger till personen som intervjuas. En intervju som är helt strukturerad 

efterlämnar ett väldigt litet utrymme för intervjupersonen att svara inom och vilka svar 

som kommer kan delvis förutspås, detta i motsats till ostrukturerade intervjuer där 

intervjupersonerna lämnar maximalt utrymme att svara inom. De fortsätter och förklarar 

graden av strukturering beror på hur frågorna är formulerade. I våra intervjuer har vi 

valt att använda oss av öppna frågor som till exempel börjar med “hur resonerar ni 

kring..?, hur arbetar ni med…?” vilket lämnar svarsutrymmet fritt för våra 

intervjupersoner att svara obehindrat och vårt valda sätt karaktäriseras av en låg grad av 

strukturering. Våra intervjuer karaktäriserades dessutom av en standardiserad grund då 

ett flertal frågor i vår intervjuguide ställts till samtliga respondenter. Vidare fanns även 

en grad av låg standardisering då vi själva även formulerade frågor under intervjuns 

gång samt att vi valt att ställa frågor i den ordning som har fallit sig bäst under 

intervjun.    

 

Vad gäller begreppen strukturering och standardisering används även ett mer samlat 

begrepp för vår intervjuteknik, även kallat semistrukturerade intervjuer. Bryman och 

Bell (2010) använder detta begrepp och förklarar att en semistrukturerad intervju tillåter 

respondenten att fritt formulera sina svar. Semistrukturerade intervjuer har valts som 

insamlingsmetod då det enligt Barribal och While (1994) är en lämpad 

utforskningsmetod för att få uppfattningar och yttranden från våra respondenter om de 

komplexa frågor som vi har för att få klarhet och en tydligare förståelse. De säger 

dessutom att det är en lämpad metod då vi får varierande och personliga historier som vi 

inte hade fått från en standardiserad intervjuguide.      

 

I början av vår intervju ställdes alltid två frågor till våra respondenter, vi frågade om det 

gick bra att vi spelade in intervjun på mobiltelefonerna samt om vi fick använda deras 

namn i studien. Eftersom intervjuer bygger på frågor påpekar Patel och Davidson 

(2011) att det är viktigt att framföra om respondenten är anonym eller inte. De förklarar 
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likväl att om en respondent är anonym finns varken namn, nummer eller annan möjlig 

identifiering med. En av respondenterna valde att få vara anonym men godkände att 

henne titel skrevs ut, resterande godkände att deras namn presenterades i studien.   

 

När intervjun väl sker påvisar Patel och Davidson (2011) att det är vanligt med att börja 

med några neutrala frågor för att få fram de bakgrundsvariabler som behövs. De 

informerar även om att intervjuer vanligtvis avslutas med några neutrala frågor för att få 

utrymme för kommentarer kring frågorna eller för intervjupersonen att tillägga något. 

Våra intervjufrågor börjar med några neutrala frågor som “hur är det med dig?” och 

“förklara dina arbetsuppgifter?” detta för att få en lätt och tillmötesgående atmosfär i 

samtalet. Intervjuerna avslutates med ett resonemang kring samtalet vilket gav 

respondenterna möjlighet att vidare resonera kring frågorna. Patel och Davidson (2011) 

nämner en teknik som kan användas vid intervjuer som kallas för tratt-teknik. Denna 

teknik innebär att intervjupersonerna börjar med att ställa stora allmänna frågor där 

intervjupersonen har möjlighet att verbalisera sig som den vill och som sedan mynnar ut 

i mer specifika frågor och det är denna teknik som vi har använt oss av. Vi utformade 

två intervjuguider för att kunna skilja frågorna åt som ställdes till experter (bilaga 1a) 

och anställda hos klädföretag (bilaga 1b). Intervjuguiderna var formade på så vis att de 

började med generella frågor som öppnas upp för fri tolkning och spontana reaktioner. 

Skälet till detta var för att nå ett öppet klimat och en öppen kommunikation. Emellertid 

fokuserades frågorna allt mer för att få en riktning på dem samt vid följdfrågor.  

 

3.3.1 Urval 

Holme och Solvang (1997) hävdar att urvalet av undersökningspersoner är avgörande 

för undersökningens resultat. För att undvika att resultatet inte går att relatera till 

studiens utgångspunkt menar författarna att urvalet görs baserat på medvetet 

formulerade kriterier. Dessa kriterier har uppkommit för att samla in en så noggrann och 

detaljerad beskrivning som möjligt av ämnesområdena som i sin tur resulterar i en så 

stor sannolikhet som möjligt att kunna besvara forskningsfrågorna. 

 

Bryman och Bell (2005) talar om stickprov, representativt urval, slumpmässigt urval 

och icke-slumpmässigt urval när de beskriver urvalstekniker. Holme och Solvang 

(1997) beskriver att ett urval av respondenter inom kvalitativ forskning inte sker varken 

slumpmässigt eller tillfälligt. Icke slumpmässigt urval, menar Bryman och Bell (2005), 
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innebär att “vissa enheter i populationen har större chans än andra att komma med i 

urvalet eller stickprovet” (s. 111). Denna urvalsteknik ligger till grund för urvalet av 

våra respondenter. Ursprungligen sökte vi efter två empiriska nedslagsfält (Widerberg, 

2012), företag som arbetar med fast fashion och functional fashion. Därefter grundade 

sig våra sökningar i företag vi sedan tidigare var bekanta med, verksamma i Borås- och 

Göteborgsområdet, eftersom det där finns en stor mängd textilföretag. Vårt nästa steg 

var att välja ut företag baserat på deras mer eller mindre djupgående arbete med CSR 

samt tillverkning av egna produkter. Vidare valdes respondenter ut hos företaget baserat 

på arbetsuppgifter. För att besvara vår problemformulering krävs för det första, att 

respondenterna besitter kunskap inom ämnesområdena CSR, material- eller designval. 

För det andra krävs att respondenter arbetar för functional fashion- eller fast fashion-

företag som tillverkar sina egna produkter, alternativt besitter stor kunskap om detta.  

 

Holme och Solvang (1997) argumenterar för att söka en stor variationsbredd i urvalet 

för att samla in en så innehållsrik mängd data som möjligt. Detta på grund av att 

respondenterna kan uppleva fenomenet på olika sätt. Författarna beskriver att en 

intervju med en respondent som befinner sig inom området för det fenomen som 

studeras kallas respondentintervju. En sådan kommer genomföras då det är 

grundläggande i vår studie att respondenterna besitter kunskap om CSR och 

produktutveckling eftersom en okunskap om området inte gör det möjligt för dem att 

besvara våra frågor.  

 

Vidare talar Holme och Solvang (1997) om personer som besitter en högre kunskap och 

medvetenhet rörande ett specifikt ämne. Genom att genomföra en informantintervju kan 

man, enligt författarna, tala med en person som inte befinner sig inom det fenomen vi 

studerar men som ändå besitter stor kunskap inom området och som kan dela med sig av 

information som inte går att komma åt genom en respondentintervju. Utöver CSR-

ansvariga hos företagen kontaktade vi därför också dels en konsultorganisation för att ta 

del av expertutlåtanden från en opartisk person som gav oss en ytterligare bredd inom 

området. Kontakt togs även med en expert som arbetade aktivt när CSR uppkom och 

som även är en initiativtagare bakom en hållbarhetsorganisation. 

 

Urvalet har grundats utifrån val av fast fashion- och functional fashion-företag. Grunden 

till företagens indelning i de två kategorierna ligger i företagens modecyklar och 
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försäljningspris på produkterna. Med dessa avsikter har följande respondenter valts ut 

som presenteras nedan under den kategori de tillhör: 

 

Experter 

Maria Sandow: 

Efter en förfrågan via mejl till Svensk Handel om att få kontakt med en expert inom 

områdena CSR, produktutveckling och kläder fick vi kontakt med Maria Sandow den 

29 mars 2017. Hon arbetar som näringspolitisk expert med påverkansarbete gällande 

hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på CSR och supply chain inom modebranschen, och mer 

specifikt på kläder och skor. Intervjun ägde rum den 25 april 2017 klockan 13:00 via 

telefon på grund av att möjligheten att resa till Stockholm inte fanns. Vi befann oss i ett 

grupprum på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Två störningsmoment uppkom 

under intervjun. Dels bröts samtalet mitt under en fråga, vilket ledde till en kort 

förvirring som snabbt klarades upp, och dels öppnades dörren till vårt grupprum en 

gång under intervjun. Intervjun varade i 1 timme och 21 minuter och spelades in på en 

iPhone och en dator för att minimera risken för en misslyckad inspelning.  

 

Renée Andersson:  

Under intervjun med Maria Sandow tipsade hon om att kontakta Renée Andersson som 

länge arbetat med CSR inom textilbranschen. Hon är en av initiativtagarna bakom 

Sweden Textile Water Initiative och var tidigare Etik- och Miljöansvarig på Indiska. 

Renée Andersson kontaktades den 3 maj 2017 och klockan 15:15 den 8 maj 2017 

genomfördes en telefonintervju. Vi befann oss i ett grupprum på Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek och intervjun varade i 1 timme och 29 minuter. Inga störande 

moment uppkom. En iPhone och en dator användes för att spela in samtalet. 

 

Fast fashion 

Annika Mårtensson: 

Efter att ha varit i kontakt med en bekant som arbetar som revisor hos Ellos hänvisade 

hon oss den 29 mars 2017 till Annika Mårtensson. Annika arbetar som hållbarhetschef 

och affärsutvecklingsansvarig på företaget och ansvarar för hållbarhetsbitarna. Hennes 

uppgift är att sätta strategi, mål och uppföljning inom hållbarhetsarbetet. Hon sysslar 

även med hållbarhetsrapportering samt intern kommunikation och information. Vi bad 

om en personlig intervju och reste till företagets huvudkontor i Viared, Borås den 27 
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april 2017 klockan 10:00. Intervjun varade i 48 minuter och ägde rum i ett ljudisolerat 

konferensrum, därför uppkom inga störande moment. För inspelning användes två 

iPhones med två olika appar för att minimera risken för en misslyckad inspelning.  

 

Anonym Respondent: 

Genom en bekant fick vi kontakt med en inköpsassistent vid ett arbetsklädsföretag den 

21 april 2017, som i sin tur hänvisade oss till deras CSR och Environment Coordinator. 

Respondentens huvuduppgifter var att se till att arbetskläderna lever upp till uppsatta 

krav. Vi bad om en personlig intervju och för att kunna svara på frågorna så ärligt som 

möjligt bad respondenten om att få vara anonym. Vi möttes upp den 27 april 2017 

klockan 17:00 i ett grupprum vid biblioteket tillhörande Borås Högskola. Intervjun ägde 

rum efter att respondenten avslutat sin arbetsdag vilket gjorde att det fanns en 

överhängande trötthet i rummet.  Intervjun varade i 54 minuter och spelades in på två 

iPhones i två olika appar för att minimera risken för en misslyckad inspelning.  

 

Marie Millgård, Sophia Jacobsson, Johanna Westbom: 

Kontakt togs med företagets kundtjänst 19 april 2017 där examensarbetet presenterades 

och kontakt med designer efterfrågades. Förfrågan godkändes först den 8 maj 2017 och 

därför genomfördes intervjun via FaceTime klockan 11:00 den 12 maj 2017 med 

följande tre respondenter: Marie Millgård, designer för McKinley dam/herr, Sophia 

Jacobsson, designer för junior samt Johanna Westbom, hållbarhets- och 

kvalitetsansvarig med fokus på kemikalier. Under intervjun befann vi oss i ett grupprum 

på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och intervjun varade i 49 minuter. Ett 

störande moment uppkom under en kort stund då renovering pågick på deras 

arbetsplats.  

 

Functional fashion 

Erica Persson: 

Den 29 mars 2017 skickade vi ett mejl till Sandryds kundtjänst och efterfrågade lämplig 

person efter att ha presenterat studiens ämne. Detta mejl vidarebefordrades av 

kundtjänst till Erica Persson som arbetar som Buying & CSR manager. Erica hade ingen 

möjlighet att ställa upp på en personlig intervju, därför bokades en intervju via telefon 

in istället. Intervjun startade klockan 10:00 den 28 maj 2017 och pågick i 45 minuter 

och spelades in på en iPhone och en dator för att minimera risken för en misslyckad 
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inspelning. Vid vissa tillfällen uppkom en fördröjning i samtalet vilket vid några 

enstaka tillfällen resulterade i att vi talade i mun på varandra. Vi såg dock till att det var 

vi som avbröt våra frågor vid dessa tillfällen för att respondenten skulle få tala till 

punkt.  

 

Ulf Bourghardt: 

Genom ett telefonsamtal till Didriksons kundtjänst den 26 april 2017 beskrevs vårt 

arbete och vi blev tilldelade en mejladress till produkt-, inköps- och CSR-ansvarig. Ulf 

Bourghardt, som tidigare även arbetat som designer på företaget, ställde upp på intervju 

trots kort varsel. Intervjun ägde rum den 2 maj 2017 klockan 11:00 i ett kontor med 

stängd dörr vid deras huvudkontor i Viared, Borås. Inga störningsmoment uppkom. 

Intervjun pågick i 1 timma och 7 minuter och spelades in på två iPhones i två olika 

appar för att minimera risken för en misslyckad inspelning. 

 

Malin Fyhr: 

Kontakt togs med 8848 Altitudes kundtjänst den 19 april 2017 där examensarbetet 

presenterades. Därefter fick vi telefonnummer till Malin Fyhr som arbetar som Quality 

Coordinator. Hon godkände förfrågan om en personlig intervju och vi besökte 

huvudkontoret i Viared, Borås klockan 13:00 den 2 maj 2017. Vid vårt besök fanns 

inget tillgängligt konferensrum eller liknande, därför skedde intervjun i ett allmänt rum i 

närheten av entrén där ombyggnation pågick och hög musik spelades. Vidare placerades 

vi vid ett bord som vätte mot direkt solljus som gjorde det svårt att fokusera. Intervjun 

varade i 44 minuter och spelades in på två iPhones i två olika appar för att minimera 

risken för en misslyckad inspelning.  

 

3.4 Transkribering 

I en kvalitativ studie säger Oliver, Serovich och Mason (2005) att det nästan alltid 

förekommer någon form av transkribering. Lapadat (2000) beskriver syftet med 

transkribering som ett sätt att få ett tal som är ljudbaserat ner i en statisk och permanent 

form. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att det finns flera olika tekniska 

tillvägagångssätt att använda sig av vid bearbetning av intervjuer. Vi valde som tidigare 

nämnt att spela in på våra mobiltelefoner vilket medförde att vi behövde transkribera 

vårt material som vi fått från intervjuerna. Olsson och Sörensen (2011) påpekar likväl 

att oavsett på vilket sätt informationsmaterialet insamlas ska materialet alltid 
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transkriberas, vilket innebär att texten skrivs ned ordagrant. Sedan sker en bearbetning 

och selektion av informationsmaterialet som senare leder till mer koncist formulerade 

meningar som intervjupersonerna yttrat.   

 

Enligt Patel och Davidson (2011) innebär många kvalitativa studier att 

intervjupersonerna skriver ut de intervjuer som har ägt rum. De påpekar att under denna 

transkriptionsprocess sker det en mer eller mindre påverkan på underlaget. De menar 

att  det ofta försvinner saker som gester, betoningar, kroppsspråk och ironier vid 

transkriberingen av samtalet till text. Vidare säger de dessutom att det kan vara 

frestande för personen som transkriberar att fylla ut meningar som är ofullständiga samt 

att hoppa över pauser för att göra texten tydligare. Därför påpekar de att det är viktigt att 

de som transkriberar är medvetna om de val som görs vid hanteringen av samtalen samt 

reflekterar över hur detta senare kan påverka analysen. Ahrne och Svensson (2015) 

påpekar att transkribering kan göras på olika sätt för att skriva ut sitt material. Vi valde 

att skriva ut själva vilket de påpekar är tidsödande men fördelaktigt i det långa loppet.  

 

Bryman och Bell (2005) påpekar att den tidsödande processen som transkribering 

medför är ett problem. Likväl beskriver McLellan, MacQueen och Neidig (2003) att en 

transkribering inte sker helt utan problem. Att förvandla tal till ord är en utmaning 

eftersom undertoner uteblir, bakgrundsljud eller dålig ljudupptagning skapar störningar 

och otydliga meningar eller avslut av meningar skapar förvirring. Vidare påpekar de 

också att punktsättningen måste ske utan att innebörden av respondentens uttalande 

förändras. Dessutom trycker de på att ljudupptagningar ska transkriberas så detaljerat 

som möjligt för att generera i ett trovärdigt resultat. Därför menar McLellan et al. 

(2003) att samtliga ljud ska dokumenteras, inklusive bakgrundsljud, slang, felsägningar, 

suckar och skratt.  

 

Lapadat (2000) hävdar att innan transkriberingen kan börja står man inför ett beslut om 

hur sidan ska ordnas, hur diverse uttryck ska  representeras samt om störande ljud ska 

antecknas. Fejes och Thornberg (2015) påpekar dessutom att det är viktigt att alla de 

detaljer som kan anses vara betydelselösa tas med vid transkribering, då de påpekar att 

det är viktigt att både ta med vad som sägs och hur det sägs. Innan vi började 

transkribera kom vi överens om hur dokumentet skulle utformas. För att vi enkelt i 

efterhand skulle kunna urskilja ett utmärkande beteende använde vi oss av parenteser 



  
 

34 

där beteendet beskrevs. Detta för att veta på ett tydligare sätt hur personen sade det eller 

om ett skratt, en suck eller osäkerhet förekom vid svaret. Vi använde oss även av 

versaler vid ett par tillfällen när intervjupersonen uttryckte sig exalterat, detta för att få 

en rik förståelse för detaljerna. Av våra 8 stycken intervjuer som gjordes var samtliga 

ljudupptagningar som vi samlat in efter intervjuerna av god kvalitet, förutom en. Detta 

förorsakade störningar under transkriberingens gång vilket resulterade i att bearbetandet 

av materialet tog längre tid.     

 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering är en process enligt Bryman och Bell (2010) som används för att 

beskriva de tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning av begrepp. 

Lynham (2002) beskriver att den genomförs för att bekräfta och testa en teori i sitt 

verkliga sammanhang. Vidare förklarar författaren att syftet med en operationalisering 

är att bygga en brygga mellan teori och praktik. Bell och Waters (2016) menar att detta 

görs genom att koppla samman de begrepp som används i teorin med de indikatorer 

som uppkommer i undersökningen. Att applicera och empiriskt bekräfta det teoretiska 

ramverket i den verklighet fenomenet befinner sig, beskriver Lynham (2002), skapar 

tillit och förtroende. För att uppnå detta måste det teoretiska ramverket först omvandlas 

till observerbara komponenter (Lynham, 2002).  

 

Bryman och Bell (2010) beskriver att en omvandling av ett teoretiskt begrepp till en 

enkät- eller intervjufråga är vad som klassificeras som operationalisering. Detta har vi 

gjort genom skapandet av två intervjuguider där huvudfrågorna som våra intervjuer 

kommer baseras på är tydligt formulerade. Intervjuguiderna är separat utformade för 

experter (bilaga 1a) och anställda hos klädföretag (bilaga 1b) och beskriver även såväl 

det bakomliggande syftet som finns med vardera fråga, som referenser till den teori vi 

vill testa. Intervjuguiden ligger till grund för vår operationalisering som utgår ifrån de 

fenomen studien ämnar att utforska - CSR och produktutveckling. Utgångsfrågorna är 

generellt formulerade för att ge frihet åt respondentens egen tolkning (Patel & 

Davidson, 2011). Under intervjuns gång smalnas de sedan av för att specifikt riktas in 

på det huvudfokus studien har - val av material och design i klädindustrin. 

Operationaliseringsmodellen presenteras i bilaga 2.  
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3.6 Hermeneutiskt synsätt 

Hermeneutik innebär enligt Starrin och Svensson (1994) och Bryman och Bell (2013) 

tolkningen av ett budskap i form av handlingar eller utsagor. Starrin och Svensson 

(1994) menar att det är en vetenskaplig metod som används för att samla kunskap om 

innebörder och intentioner från människor och företeelser i sitt sociala sammanhang, där 

forskaren, enligt Patel och Davidson (2011), måste vara öppen och lyssna och samtidigt 

vara subjektiv. Det handlar om att forskaren ska få en förståelse för budskapets mening 

utifrån samma synsätt som skaparen av budskapet, vilket innebär att en förståelse måste 

finnas för bakomliggande historik och socialt sammanhang (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna förklarar att en kvalitativ dataanalys, genom en känslighet och förståelse för 

den verklighet i vilken budskapet producerades, kan innebära ett hermeneutiskt synsätt.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att till skillnad från positivismen som ofta inneburit 

kvantitativa analyser, står hermeneutiken för kvalitativa analyser. Författarna visar på 

att synsättet först innebär en förståelse för människors budskap genom bakomliggande 

intentioner och avsikter som kommer till uttryck genom vad de säger och hur de 

handlar. Näst handlar det om att tolka vad de har förstått utifrån dessa uttryck i sitt 

sociala sammanhang. Hermeneutikens främsta uppgift är att se helheten av det budskap 

som studeras för att sedan ställa den i relation till delarna. Delarna ställs sedan i relation 

till helheten och upprepas till förståelsen blivit så fullständig som möjligt. Den 

hermeneutiska forskaren agerar subjektivt i sin tolkning utifrån sin egen förförståelse, 

vilket Patel och Davidson (2011) hävdar är en fördel snarare än en nackdel eftersom 

forskaren kan använda det som ett verktyg i toklandet av budskapet. Det innebär att 

forskaren som subjekt också kan ställa sig i relation till forskningsobjektet och pendla 

mellan de olika synsätten.  

 

Genom att först studera ämnet för att skapa en förförståelse och sedan tolka budskapet i 

intervjuerna utifrån det sätt vi tror att respondenterna ämnat, så används i denna studie 

ett hermeneutiskt synsätt. Intervjuerna transkriberades ordagrant och som Patel och 

Davidson (2011) beskriver lästes hela intervjun igenom för att skapa en bild av 

helheten, för att sedan skapa en förståelse för vardera del utav intervjun. Genom ett 

pendlande sattes de i relation till varandra tillsammand med den förförståelse vi skapat 

oss.  
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3.7 Kvalitetsmått 

Bryman och  Bell (2005) samt Fejes och Thornberg (2015) hävdar att reliabilitet och 

validitet är av stor betydelse för kvantitativa studier där den har sin hemvist, eftersom 

reliabilitet handlar om replikering av en undersökning och validitet berör mätning. Dock 

påpekar de att relevansen för dessa begrepp inom kvalitativ forskning är omdiskuterad, 

främst eftersom kvalitativ forskning syftar till att tolka data i en social miljö snarare än 

att mäta dem. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att forskare är tveksamma och 

kritiska till att använda begreppet validitet och menar att andra begrepp inom kvalitativ 

forskning passar bättre där de nämner rigorositet, trovärdighet och tillförlitlighet. Vidare 

förklarar de att dessa begrepp handlar om hur noggrann och systematisk forskarna har 

varit under processen samt hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som en följd av 

tillvägagångssätten. Detta i sin tur menar de mynnar ut i det generella begreppet kvalitet 

som innehåller ett innovativt tänkande med en kritisk analys. Trost (2010) säger tillika 

att idéerna om reliabilitet och validitet har sitt ursprung från den kvantitativa metodiken 

och att inom den kvalitativa blir dessa begrepp annorlunda. Maxwell (2012) beskriver 

likväl att det är en pågående debatt om huruvida begreppet validitet ska användas inom 

kvalitativa studier. Han fortsätter och säger att många forskare har övergivit begreppet 

och istället använt sig av andra som anses vara mer passande för den kvalitativa studien. 

De nämner begreppen trovärdighet, äkthet och kvalitet. Då vi har en kvalitativ studie 

kommer vi att utgå från dessa för att visa på studiens kvalitet och trovärdighet. 

 

3.7.1 Trovärdighet, Äkthet och Kvalitet 

Teorell och Svensson (2013) säger att vetenskapligt sökande handlar om att veta och 

grundar sig i empiriska belägg och vetenskaplig kunskap. De påpekar dessutom att den 

empiriska forskningens grundläggande krav är att man ska kunna belägga sina 

påstående med källmaterial. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att forskningen som 

gjorts måste vara trovärdig för att få en genomslagskraft och trovärdighet säger de är 

speciellt viktigt för just den kvalitativa forskningen. Vidare hävdar Bryman och Bell 

(2005) att det finns fyra delkriterier inom trovärdighet och de benämns tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta. Vidare beskriver de 

överförbarhet som handlar om att det är viktigt att redogöra fylliga detaljer så att andra 

personer kan bedöma hur överförbara resultaten är. Det är vanligt enligt författarna att 

kvalitativ forskning fokuserar på unika detaljer samt betydelser. Det är därför viktigt att 

ha en tät beskrivning som resulterar i att redogörelsen även kan användas i andra 
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miljöer. Det är dessutom viktigt att redogöra fullständiga och tillgängliga beskrivningar 

av alla faser i forskningsprocessen för att avgöra om forskningen är pålitlig eller inte. 

Detta för att kunna avgöra om slutsatserna är berättigade (Bryman och Bell, 2005). Att 

kunna styrka och konfirmera menar Bryman och Bell (2005) är viktigt för att veta att 

forskarna inte har påverkat materialet med personliga värderingar och teoretisk 

inriktning. Författarna förklarar att när allt kommer omkring så är det trovärdigheten i 

beskrivningen som forskarna kommer fram till som avgör hur acceptabel den anses 

vara. Att skapa en tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2005) säkerställer att 

forskningen har utförts som den ska enligt alla regler för att anses acceptabel i andras 

ögon. De menar att man dessutom rapporterar resultaten till respondenterna för 

bekräftelse att det som sagts stämmer. Eftersom vi har haft 8 intervjutillfällen med 

sammanlagt 11 respondenter där samtliga spelades in bidrar detta till att tillförlitligheten 

ökar. Vi har även valt att transkribera allt material vilket leder till att studiens 

trovärdighet dessutom ökar.   

 

Ahrne och Svensson (2015) förklarar att trovärdighet hos forskning är när forskarna kan 

visa för läsaren att den är systematisk, noggrann och principfast gjord. Vidare menar de 

att allt i slutändan handlar om att läsaren ska tro på det som presenteras och vara 

trovärdig. Trost (2012) säger att trovärdigheten är en av de kvalitativa studiernas största 

problem då forskaren måste kunna visa på att den data och analyser som presenteras är 

trovärdiga. Ahrne och Svensson (2015) menar att när en uppsats ska läsas kan man inte 

med säkerhet veta att forskaren har gjort det han eller hon påstår och därmed veta att det 

som står skrivet är sant. Därmed menar författarna att läsaren måste förlita sig på att det 

som står stämmer och genomförts på det sätter som står skrivet. Vidare påpekar 

författarna att om forskarna förmår att övertyga om att resultaten är trovärdiga så har 

man till en viss del lyckats.  

 

Teorell och Svensson (2013) förklarar att äkthet handlar om att huruvida man kan 

försäkra sig om att verkligheten är autentisk och att oäkta källor inte finns med. I 

slutändan påpekar Ahrne och Svensson (2015) att kvaliteten handlar om att vara 

transparent, detta för att ge läsaren en förståelse för de antaganden som gjorts, hur 

studien och analysen har genomförts samt de svagheter som identifierats. Bland våra 

respondenter var det majoriteten som bad att i efterhand få läsa och kontrollera det som 

skrevs för att se att det uppfattades korrekt. Vi valde dessutom att skicka ut materialet 
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till samtliga respondenter för att se att vi fått rätt uppfattning och förstått allting på rätt 

sätt. Detta för att få en försäkring om att vi tolkat svaren korrekt vilket ökar 

trovärdigheten i vår studie. Ahrne och Svensson (2015) menar dessutom att en 

återkoppling på det innehållet som forskarna har spelat in resulterar i ökad trovärdighet 

om samtliga som ingår i studien känner igen sig i beskrivningarna.  

 

3.8 Etiska överväganden 

Fejes och Thornberg (2015) förklarar att forskaren ska iaktta en god forskningsetik där 

data inte ska förvanskas. Wallén (1996) beskriver att det finns en nära koppling mellan 

etik och god kvalitet och han säger även att etik handlar om läran om det goda och hur 

man bör handla. Han fortsätter och förklarar att inom kvalitativa studier finns inga klara 

metodregler vilket leder till att problem, värderingar och självkännedom har en större 

betydelse än i andra sammanhang. Vidare berättar Wallén (1996) att man ska redovisa 

vad som har sagts från andra och tydligt visa på vad som är ens egna ord genom en väl 

strukturerad referenshantering.  

 

Målet med forskningen menar Patel och Davidson (2011) är att ta fram information av 

högsta möjliga trovärdighet samtidigt som den är viktig för samhällets utveckling och 

individerna i det. Författarna beskriver att forskningen därför måste bestå av väsentliga 

frågor och samtidigt uppehålla hög kvalitet. Vidare förklarar författarna att detta innebär 

att individernas säkerhet måste vägas mot den allmänna nyttan och att individerna inte 

får skadas eller kränkas på något vis. Ur denna grund beskriver Bryman och Bell (2013) 

och Patel och Davidson (2011) att vetenskapsrådet utformat följande krav på etiska 

principer som appliceras på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett femte krav som Bryman och Bell (2013) 

tillägger är falska förespeglingar. De krav som är utformade handlar om att forskarna 

ska informera om syftet med undersökningen, det ska finnas en fri vilja att deltaga, 

respondenternas uppgifter ska behandlas med konfidentialitet, materialet får endast 

användas för forskningsändamålet och forskarna ska inte ge falsk eller vilseledande 

information om undersökningen. Likväl beskriver Kvale och Brinkmann (2014) etiska 

riktlinjer där de även tar upp forskarens roll som ytterligare en etisk princip. De 

förklarar att forskarens integritet är avgörande för kvaliteten i de etiska besluten som 

fattas. De påpekar att i intervjuandet förstärks integriteten hos forskaren då kunskapen 

erhålls från forskaren själv. Forskaren bör ha hög vetenskaplig kvalitet så att resultatet 
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blir korrekt och representativt och att samtliga procedurer är genomskinliga (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Jacobsen (2002) påpekar dessutom att det viktigaste kravet är att 

forskningen ska vara öppen och att resultatet ska vara överraskande. Han understryker 

att forskaren har en oberoende roll där resultaten inte ska förhindras av önskade resultat. 

 

3.9 Metodkritik 

Jacobsen (2002) påpekar att det finns både för- och nackdelar med en kvalitativ metod. 

Han förklarar att en nackdel med kvalitativ metod är att den tar lång tid och är 

resurskrävande där man oftast får nöja sig med få respondenter. Han menar att det kan 

leda till frågeställningen om representativiteten hos de vi frågar stämmer för andra än de 

själva. I denna studie har tio respondenter intervjuats vilket resulterar i att en 

generalisering inte kommer kunna användas utan vi kommer endast kunna ge en 

indikation över hur det är. För att vi ska kunna generalisera behövs det fler respondenter 

för att se om resultaten hade blivit densamma. Ytterligare en svaghet som Jacobsen 

(200) nämner är att informationen som insamlas är svår att tolka och mycket komplex. 

Han menar att det är lätt att forskare tar bort information då kvalitativa undersökningar 

innehåller mycket detaljer och nyanser där det lätt resulterar i att man ser vissa saker 

och bortser från andra. En annan nackdel  är att kvalitativa metoder utgör en risk i att 

man mäter något som intervjupersonerna själva har åstadkommit, detta kan vara genom 

frågor som leder till ouppriktiga svar. Likväl kan ett problem vara att ny information 

ständigt uppkommer under intervjuns gång och leder till att undersökningen blir en helt 

annan än vad det var tänkt från början.     

 

Kylén (2004) förklarar att den vanligaste källkritiken bedöms utifrån om informationen 

kommer från primära eller sekundära källor samt om insamlingen har givit oss relevanta 

källor. Booth, Colomb och Williams (2004) påpekar dessutom att man ska vara kritisk i 

sitt läsande och kontrollera primärdata som omnämns i sekundära källor. I vår studie 

grundas arbetet av överhängande primära källor i våra inledande avsnitt men med 

sekundära inslag. Detta för att få en förståelse och en grund för ämnet som vi ska 

studera. Booth et al. (2004) påpekar att vid sökandet av relevanta källor ska man alltid 

fundera över om källan anses tillförlitlig och Kylén (2004) förklarar dessutom att 

svårigheter i att få tag i källor kan hindra forskare att välja mindre tillförlitliga källor. I 

vårt sökande har vi valt att främst använda oss av vetenskapliga artiklar för att vara 

säkra på tillförlitligheten. Ett problem har dock varit att få tag i vetenskapliga artiklar 
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som är publicerade i de största tidskrifterna och som kan anses vara tyngre än de vi 

hittat. Vi har även använt oss av böcker och rapporter där vi har varit selektiva i vad för 

böcker och rapporter som vi har använt oss av. Kriterierna för de rapporter som använts 

har varit att de ska vara nyligen utgivna för att veta att informationen är relevant och 

statistiken har varit uppdaterad. De böcker som använts har varit böcker där vi genom 

eget sunt förnuft valt om de anses tillförlitliga eller inte.  
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4. Resultat och Diskussion 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet följt av en diskussion av samband 
och skiljaktigheter mellan empiri och teoretisk referensram. Materialet presenteras 
tematiskt och följer samma rubriker som tidigare avsnitt. Kapitlet inleds med att åter 
presentera respondenterna som bidragit med det empiriska materialet.  
 
 
Det empiriska materialet som presenteras består av de data som samlats in från 

respondenterna. Då respondenterna är verksamma inom klädbranschen görs samtliga 

uttalanden med hänsyn till branschen och är genomgående för hela avsnittet. För att 

skapa en tydlighet i avsnittet presenteras respondenterna åter:  

 

Experter: 

• Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel 

(Telefonintervju, 2017-04-25, 81 minuter) 

• Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt 

tidigare Etik- och Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08, 89 

minuter) 

Fast fashion: 

• Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos 

(Personlig intervju, 2017-04-27, Borås, 48 minuter) 

• Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag 

(Personlig intervju, 2017-04-27, Borås, 54 minuter) 

• Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12, 49 

minuter) 

• Sophia Jacobsson, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12, 49 

minuter) 

• Johanna Westbom, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig, Intersport (FaceTime-

intervju, 2017-05-12, 49 minuter) 

Functional fashion: 

• Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-

28, 45 minuter) 

• Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig 

intervju, 2017-05-02, Borås, 67 minuter) 

• Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02, 

Borås, 44 minuter) 
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4.1 Corporate Social Responsibility  

4.1.1 CSR i företagsverksamheten 

Samtliga av våra respondenter visar på olika definitioner av CSR och Renée Andersson1 

förklarar att CSR är en stor fråga som innefattar väldigt mycket. Maria Sandow2 menar 

att CSR har använts när man talat om att ha koll på sina leverantörer och 

leverantörskedjan och att begreppet hållbarhet används i en mer vidare bemärkelse. 

Annika Mårtensson3 säger att de  använder sig av begreppet CSR när det gäller att ha 

koll på produktion men att de pratar mer om hållbarhet då det är ett ännu bredare 

begrepp. Erica Persson4 säger att CSR är ett begrepp som hon tror kommer att behöva 

delas upp mellan den miljömässiga delen och den sociala delen. Hon anser att vi 

behöver döpa om det till “sustainable” istället för bara CSR. Marie Millgård5 beskriver 

att de inte arbetar med CSR, utan CR. Hon beskriver att de har omvärderat begreppet 

lite där både det sociala ansvaret och den miljömässiga ansvaret är två skilda saker. 

Anonym Respondent6 skiljer sig anmärkningsvärt när det gäller definitionen av CSR där 

respondenten menar på att de inte har definierat CSR. Respondenten själv definierar 

dock CSR som att man gör lite mer än vad man behöver gällande miljömässig och 

social hållbarhet. Vidare menar respondenten att det handlar om att vilja göra skillnad 

och påpekar även att begreppet hållbarhet är bättre och lättare att ta till sig än CSR.  

 

Vad som är gemensamt för samtliga respondenter är att de alla på något sätt arbetar med 

CSR-frågor och försöker ta sitt ansvar. Maria Sandow menar att 3 av 4 företag säger att 

de idag aktivt arbetar med CSR. Respondenten påpekar att hon tidigare kunnat peka ut 

ett antal företag som inte alls jobbade med CSR, men att alla företag numera mer eller 

mindre befinner sig på banan. På ett liknande sätt påpekar Renée Andersson att alla 

företag idag på något sätt arbetar med CSR. Maria Sandow beskriver även att de företag 

som kommit undan kritiken ofta är mellanstora kedjor som är väletablerade och går bra, 

eftersom kritiken oftast är riktad mot de större kedjorna. Maria Sandow trycker dock på 

                                                
1 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
2 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
3 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
4 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
5 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
6 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
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att kritiken är något positiv eftersom det uppmuntrar företag att förbättra sig inom 

området. Renée Andersson7 påpekar dock att om företag som inte arbetar seriöst med 

CSR, men säger att de gör det, lever farligt. Hon säger:  

 

“Det är jättefarligt för vilken journalist som helst, och även vi privatpersoner kan ju 

skrapa på ytan och fråga, vad betyder det här? Stämmer det här? Har ni den här 

kontrollen? Vissa skriver ju att de har full kontroll men det kan man inte ha. Det var jag 

jättenoga med att alltid säga: jag kontrollerar regelbundet, jag ser förbättringar, men 

jag har inte full koll. Det är många led i produktionskedjan, och den som säger eller 

tror att man har koll hela vägen, - det har man inte” 

 – Renée Andersson (Telefon intervju, 2017-05-08) 

 

På ett liknande sätt påpekar Ulf Bourghardt8 att de aldrig vågar säga att de är 100% 

säkra på saker och ting utan att de gör så gott de kan. Han uttrycker tillika: “Du kan 

aldrig vara 100% säker på några frågor för då ljuger du” (Personlig intervju, 2017-05-

02). Marie Millgård9 känner igen sig och beskriver att de inte har velat berätta så 

mycket om vad de gör då de känner att det finns en rädsla för att få frågor och blir 

granskade. De menar att vara transparenta resulterar i en risk att de har sagt för mycket 

och inte har tillräckligt med belägg för allt. Dessutom menar hon att detta även kan vara 

en anledning till att företag är försiktiga med att berätta hur de arbetar med CSR och det 

hindrar dem att vara transparenta utåt. Även Erica Persson10 känner igen denna kritik 

och förklarar att fast fashion-företag är betydligt mer utsatta än de själva. Respondenten 

menar att kritiken ofta är oförtjänt då de företag den riktas mot är de som arbetar allra 

hårdast med hållbar utveckling. Vidare påpekar Erika Persson att de fortfarande kan 

ligga lite i skymundan och lära sig från de stora företagen, vilket hon arbetar med 

genom nätverkande, men att detaljhandeln behöver följa och att det är nästa steg. Övriga 

respondenter medger att de är medvetna om att branschen måste få in ett mer hållbart 

tänk i sitt arbete, men det finns tydliga skillnader i deras omfattning och fokusområden. 

Erica Persson säger att deras CSR-fokus har blivit allt större i deras dagliga verksamhet 

och att de hela tiden har i tanken att det ska bli mer integrerat i hela deras arbete. Hon 

                                                
7 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
8 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
9 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12, 49 minuter) 
10 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28, 45 minuter) 
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säger dessutom att de drivs mer av omvärlden än av deras kunder. Hon påpekar att de 

numera har det väldigt högt på agendan och att deras målsättning de närmaste tre åren, 

är att bli branschledande. Vidare säger Erika Persson11 att deras mål är att kunna erbjuda 

50% av sitt sortiment med någon form av certifiering, att ett plagg inom varje 

produktgrupp ska erbjuda ett hållbart alternativ samt att göra organisationen mer 

transparent. Hon förklarar även att de har ett mål riktat mot sina kunder. Det målet 

handlar om att lära sina kunder mer om de krav som de ska ställa på företaget så att 

även de kan göra rätt val. I enlighet med Erica Persson beskriver Annika Mårtensson12 

att de har tydliga mål inom sitt CSR-arbete. Mål som hon beskriver är att införskaffa 

100% hållbar bomull år 2020, minska sina avfall och återvinna mer samt att de ska 

minska sina koldioxidutsläpp med 20% i förhållande till försäljning. Hon fortsätter och 

säger att de även har en plan att börja ranka huruvida en produkt är hållbar eller inte för 

att lättare veta vilka produkter som ska köpas in.  

 

Ulf Bourghardt nämner att CSR ligger i deras företagsfilosofi och i sin företagspolicy 

där de försöker ta ett ansvar. Han påpekar likväl att detta inte är något som har funnits 

från första början utan har kommit successivt genom åren. Ulf Bourghardt13 menar att 

ansvarsfrågan blir allt viktigare för konsumenterna samt att de även vill ta ett ansvar där 

han uttrycker: “Vad gör vi inte för att påverka det lilla vi kan? Vi gör inte så mycket, 

men det vi gör får så stora konsekvenser” (Personlig intervju, 2017-05-02). Han 

beskriver att de arbetar med att vara väldigt transparenta och väldigt ärliga med sina 

CSR-frågor vilket har resulterat i att många av deras kunder ser de som ett företag som 

är långt fram i sin utveckling inom CSR. Han påpekar dock att de inte har satt några 

kvantitativa mål utan att de istället tittar på de insatser som deras arbete medför. 

Respondenten fortsätter och påpekar att deras CSR-arbete har ett stort fokus på att spara 

vatten och att de 2016 sparade 2 500 000 liter vatten. Han menar att de arbetar med 

perspektivet att de då bidrog med att hjälpa 1 miljon människor för en dag, räknat att 

varje person behöver 2,5 liter per dag för att överleva.  

 

När Malin Fyhr 14berättar om deras mål beskriver hon det mer på ett övergripande sätt. 

Hon beskriver att det ska finnas bra villkor i fabriken och i produktionen rörande miljö- 

                                                
11 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
12 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
13 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
14 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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och kemikaliefrågor. Hon säger likväl att de även jobbar med trogna leverantörer för att 

veta att de är certifierade. Anonym Respondent15 understryker, till skillnad från 

resterande, att de endast är i startgropen i sitt CSR-arbete där policys just nu utvecklas 

tillsammans med en konsult. Respondenten förklarar att de arbetar med att deras 

produkter inte ska vara skadliga men att de endast tittar på att de ska vara inom 

lagkraven. Vidare säger respondenten att de även tittar på återvunnen polyester samt att 

produkten inte ska skada människan. Respondenten fortsätter och beskriver att inom 

miljöaspekterna på tygnivå så gör de inget mer än det som ligger inom lagkraven.     

 

Diskussion  

De Medeiros et al. (2014) och Grafström et al. (2015) argumenterar för att CSR på 

senare år har fått ett större fokus vilket syns tydligt inom näringslivet. Vidare menar 

Bauer (2008) att  förståelsen för CSR har förändrats och att verksamheter numera 

anpassar sig genom att ta ett större socialt ansvar. Dessa argument knyter tydligt an till 

Maria Sandows uttalande om att hon inte längre kan peka ut företag som inte arbetar 

inom området. Från intervjuerna kan en ökad medvetenhet utläsas där respondenterna 

förklarar att inte bara de själva, utan hela branschen, måste börja arbeta mer med CSR. 

Öberseder et al. (2011) och Garriga och Melé (2004) säger att CSR är ett svårfångat 

begrepp som är allmänt och komplext vilket gör att det är svårt att få en klar förståelse 

för vad företagsansvaret faktiskt betyder. De hävdar i enlighet med Bevan et al. (2012) 

och Van Marrewijk (2003) som säger att det finns många olika definitioner på CSR. 

Utifrån respondenternas svar ser vi att CSR är ett brett begrepp där uppfattningen om 

dess betydelse skiljer sig. Vi kan även se att begreppen skiljer sig emellan där CSR, CR, 

hållbarhet och “sustainability” omnämns. Vi kan likväl utläsa att det finns en 

överenskommelse bland flertalet respondenter om att begreppet CSR behöver delas upp 

och omdefinieras för att få en tydligare innebörd. Detta kan grunda sig i det spridda 

ansvar som CSR innefattar vilket leder till att det behövs en tydligare separation mellan 

miljö och sociala frågor.  

 

Det visar sig i respondenternas svar att deras omfattning i CSR-arbetet skiljer sig där 

målen avviker mellan de olika respondenterna, vilket kan bero på komplexiteten om vad 

                                                                                                                                          
 
15 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 
2017-04-27) 
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ett ansvar inom CSR faktiskt innebär. Grafström et al. (2015) menar på att även om det 

finns skilda begrepp om vad CSR betyder så finns det en gemensam vilja att ta ett större 

ansvar. Detta kan urskiljas genomgående bland alla respondenter, där det finns tydliga 

målsättningar som är inriktade mot att ta ett större socialt ansvar. Vi kan utläsa att fast 

fashion-företagen går ner på detaljnivå där deras fokus ligger på materialval, 

certifieringar och återvinning. Respondenterna från functional fashion-företagen har en 

målsättning som fokuserar mer på helheten där de arbetar med fabrikers villkor, 

produktionsfrågor och att skapa ett mer transparent företag. Paetzold (2010) beskriver 

att företag blivit mer transparenta för omgivningen då fokus har förflyttats från ledare 

inom organisationen till organisationens åtgärder. Utifrån respondenternas svar går det 

att utläsa att denna teori endast delvis stämmer. Att respondenterna från functional 

fashion-företagen har ett tydligt fokus på transparens kan bero på att kritiken inte har 

varit lika riktad mot de som mot fast fashion-företagen. Detta kan bottna i att de inte 

upplevt den utsatthet som fast fashion-företagen har varit med om vilket leder till en 

mindre rädsla för att visa upp vad de gör. Borglund et al. (2012) påpekar att ett 

ansvarstagande kan leda till en accepterad bild av företaget och Sanzo et al. (2012) 

argumenterar för att det även kan skapa konkurrensfördelar. Fast fashion-företagen står 

därför inför ett dilemma gällande transparens, eftersom de granskas närmare och därför 

måste försäkra sig om att ingenting förskönas gentemot  verkligheten. Vi kan urskilja att 

respondenterna från dessa företag känner en fruktan mot att hamna i blåsväder eftersom 

det finns en sådan uppmärksamhet kring ämnet.  

 

4.1.2 Grad av integration i företaget 

Maria Sandow16 beskriver att det blir allt vanligare att företag inför en CSR-avdelning 

istället för att lägga den uppgiften på marknad, för att kommunicera ut i media. Av 

samtliga respondenters företag är det endast Didriksons och Indiska som har 100% 

renodlade tjänster som CSR-ansvariga. Hos resterande respondenter fungerar den i 

kombination med en annan funktion hos företaget. Erica Persson17 säger att det är ett 

problem och att hon har som vision att kunna jobba mer med det i framtiden. Hon säger 

att hon ofta får backa tillbaka på grund av andra saker, men hon förklarar att 

målsättningen är att kunna fokusera mer på de här frågorna. Arbetet kring hur CSR är 

integrerat skiljer sig bland våra respondenter och vi ser främst att de största skillnaderna 

                                                
16 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25, 81 
minuter) 
17 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28, 45 minuter) 
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är hos Didriksons och Anonymt Arbetsklädsföretag. Ulf Bourghardt18 förklarar att CSR 

är integrerat i varje kategori där var och en har ett ansvar i dessa frågor. Anonym 

Respondent19 säger dock att de inte alls har ett integrerat hållbarhetsarbete i de olika 

avdelningarna. Respondenten menar att innan hela företaget har bestämt sig för att 

arbeta mer hållbart fokuserar varje avdelning mer på att utföra sin främsta uppgift och 

mål.  

 

Bortsett från Ulf Bourghardt20 säger samtliga respondenter från företagen att det är svårt 

att få ett integrerat CSR-arbete i samtliga delar av organisationen, där alla arbetar mot 

samma mål. Samtliga menar på att det behövs mottagas av högsta ledningen för att 

lyckas med utmaningen. Maria Sandow21 och Renée Andersson22 menar också att CSR 

måste vara förankrat hos ledningen och komma uppifrån, för att framgångsrikt kunna 

integreras i företaget. Att bara anställa en hållbarhetsexpert, menar Maria Sandow, är 

därför ingen bra lösning eftersom besluten som måste fattas kan vara kostsamma och 

obekväma om man inte har ledningens stöd. Maria Sandow trycker även på att 

hållbarhetstänket helst ska finnas överallt inom företaget, vilket även Annika 

Mårtensson23 samstämmer i. Vidare, beskriver Annika Mårtensson, att det handlar 

mycket om att kommunicera och informera internt om de mål som sätts och hur det går. 

Samtliga respondenter är överens om att arbetet måste komma uppifrån och integreras i 

hela företaget. Renée Andersson förklarar att beslut om att jobba med ansvarstagande 

måste vara antaget från högsta ledningen. Vidare förklarar hon att det är det absolut 

viktigaste för att det ska tas på allvar. Hon menar att det inte fungerar att företag har 

några få medarbetare som är intresserade av hållbarhetsfrågor och därför arbetar  med 

det för att kunna säga att man gör något. Anonym Respondent instämmer i att ansvaret 

främst ligger på ledningen, men förklarar samtidigt att ledningens fokus inte ligger på 

CSR och att det därför inte finns med i deras grundstrategi. Respondenten förklarar att 

detta är problematiskt, för att även om inköp och produktutveckling är informerade om 

CSR-tänk så tycker de att det är jobbigt eftersom det påverkar deras främsta 

                                                
18 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
19 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
20 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
21 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
22 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
23 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
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arbetsuppgifter. Anonym Respondent24 påpekar dessutom att detta leder till att tänket 

inte finns hos medarbetarna där respondenten exemplifierar:  

 

“Vår marknadsavdelning kan ju köpa in sån här typ säljprodukter som kolor, 

kaffekoppar och sånt där de inte tänker alls, vi har ju jätterutiner att allt ska testas men 

sen köper de in pappersmuggar som inte gick att dricka ur för det stank kemikalier ur 

dem. Då tänker man, vad har ni gjort här? Nej vadå, vi köpte bara. Det är klart, de 

tänker inte som vi, men det måste in på alla håll, sälj framförallt. Jag hoppas ju att de 

känner av trycket utifrån att det är fokus så att de inte bara kan sälja, sälja, sälja”  

- Anonym Respondent (Personlig intervju, 2017-04-27). 

 

Likväl beskriver Erica Persson25 att företag måste inse hävstångsproblematiken. Hon 

menar att företag inte endast kan ta in en CSR-ansvarig som ska ändra på fabrikerna 

samtidigt som en annan avdelning kräver snabbare processer och billiga priser. Hon 

menar att detta inte går hand i hand och att de måste arbeta mer tillsammans för att 

lyckas med CSR-arbetet. Erica Persson exemplifierar:  

 

“Vi inköpare är lika skyldiga som fabrikerna är. Vi trycker in ordrar kanske för sent, vi 

ändrar ordrar vilket gör att de får hålla på att ändra sin produktionslinjer. Så vi kan 

göra ett jättejobb i våra rutiner. Som inköpare kan du göra otroligt mycket men då 

måste du också förstå hela gången, så det är absolut en kunskap som alla inköpare 

måste få med sig in”. – Erica Persson (Telefonintervju, 2017-04-28) 

 

De främsta svårigheterna med att få igång ett fungerande CSR-arbete, menar Maria 

Sandow26, är resurs- och kunskapsbrist. Hon menar att det kan kännas för stort att ta sig 

an när man inte vet i vilken ände man ska börja i. Annika Mårtensson27 understryker att 

det är en förutsättning att utbilda för att organisationerna ska bli bättre på hållbarhet och 

berättar: “det är inte jag som får saker gjorda utan det är ju de som mer operationellt 

jobbar med respektive fråga” (Personlig intervju, 2017-04-27). Vidare påpekar hon att 

det handlar om att produktorganisationen måste få kunskap i vad de ska köpa och inte 
                                                
24 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
25 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
26 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
27 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
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köpa. Erica Persson28 menar tillika att kunskap måste komma in bland medarbetarna. 

Hon påpekar att kunskap hos inköparna kan leda till stora förbättringar i CSR-arbetet. 

Ulf Bourghardt29 påpekar att det alltid blir en diskussion när det gäller CSR-frågor då de 

alltid är svåra att ta på och att det alltid ska konkretiseras med kronor och ören. Men han 

säger att detta är något som har förbättrats efter att de har omorganiserat och integrerat 

CSR mer i företaget. Han berättar att han har fått fyra medarbetare som jobbar specifikt 

med de här frågorna på olika avdelningar vilket har gjort att implementeringen av CSR 

har blivit bättre. Annika Mårtensson30 håller med om att det ibland blir en diskussion 

med marginalerna kontra hållbarhet där hon menar att de måste satsa på rätt saker. När 

man köper hållbart menar respondenten att det är viktigt att göra en affär av det vilket 

man kan göra genom att kommunicera ut det till kunderna. Marie Millgård31 påpekar 

också att kostnader och priser ligger i fokus. Hon menar på att det kan vara svårt att 

arbeta hållbart då det i slutändan alltid handlar om att de måste nå samma priser.  

 

Diskussion 

Även om det skiljer sig mellan företag hävdar Grafström et al. (2015) att det blir allt 

vanligare att utse en tjänst med särskilt CSR-ansvar. Bland respondenterna kan vi utläsa 

att det finns CSR-tjänster i samtliga företag, men i de flesta fall i kombination med 

andra huvuduppgifter vilket leder till att CSR-arbetet brister. Detta kan bero på att det 

inte finns stöd hos högsta ledningen vilket leder till att integreringen av CSR i företaget 

inte blir enhetligt. 

 

Precis som Sanzo et al. (2012) menar samtliga respondenter att CSR är en svår 

utmaning då det påverkar alla medarbetares arbetssätt i organisationen. De Brito et al. 

(2008) menar att en integration av de olika avdelningarna inom ett företag är kritiskt för 

att kunna lyckas med en hållbar produktion. Samtliga av våra respondenter visar på en 

tydlig överenskommelse om att högsta ledningen måste vara ansvariga för att CSR-

arbetet ska bli implementerat i företaget, samt för att det ska lyckas integreras i alla 

delar i organisationen. Vad som tydligt kan utläsas från intervjuerna är att de företag 

som har renodlade CSR-tjänster visar på en bättre integrering av CSR. Detta kan bero 

                                                
28 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
29 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
30 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
31 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
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på att varje avdelning får ett ansvar och tydligt vet vad de ska göra. Detta syns ha en 

koppling till om ledningen har bestämt sig för att arbeta med CSR eller inte. Detta 

stämmer överens med vad Grafström et al. (2015) uttrycker om att arbetet skiljer sig 

beroende på ledningens prioritet rörande CSR. Niinimäki och Hassi (2011) påpekar 

likväl att hållbarhet i affärsmodeller behövs för att lyckas med en ansvarstagande 

verksamhet. Detta visar sig i de företag som har en enig organisation om att arbeta mer 

hållbart där de lyckas bättre med att integrera CSR och nå ut till de olika avdelningarna, 

vilket resulterar i att CSR-arbetet finns överallt i företaget och tas mer på allvar. Det 

framgår även att det finns företag med stöd från ledningen att arbeta med CSR, men 

som inte har renodlade CSR-tjänster bland medarbetarna. Detta kan bottna i resursbrist 

men visar även på att integrationen av CSR inte lyckas i samma utsträckning och leder 

till att avdelningarna har ett större fokus på sina egna uppgifter och mål.  

 

Det finns en enighet bland respondenterna att en av de största anledningarna till att 

företag inte lyckas integrera CSR i hela organisationen visar sig vara kunskapsbrist 

bland medarbetarna. Mital et al. (2008) instämmer och hävdar att innovation som brister 

i kunskapsområdet kommer leda till misslyckande. Det framgår att en konsekvens av 

kunskapsbristen leder till att de olika avdelningarna strävar åt olika håll vilket resulterar 

i att CSR-arbetet hämmas. Detta stämmer överens med Bhamra et al. (1998) som säger 

att bristande kommunikation mellan avdelningarna ställer till problem när arbetet sköts 

enskilt.   

 

Johannesson et al. (2013) menar att företagens främsta målsättningar tidigare låg vid att 

gå med ekonomisk vinst, men Grafström et al. (2015) och Borglund et al. (2012) 

förklarar att företagets roll och ansvar har förändrats och fortfarande är under pågående 

förändring. Att företag endast kan överleva genom att gå med vinst är ofrånkomligt, 

men vi har tydligt kunnat utläsa att en hel rad hållbarhetsaspekter också utgör en 

utmärkande del av företagens strävan. Den ekonomiska vinstaspekten är tydligast hos 

fast fashion-företagen, vilket kan grunda sig i de låga prissättningarna och deras strävan 

efter att hamna på plussidan. Functional fashion-företagen har ett lite annorlunda 

resonemang om vilket mål som faktiskt kommer främst. Detta kan bero på att deras 

kunder ofta använder plaggen i naturen och därför vill reducera dess påverkan, 

samtidigt som deras kunder inte är lika priskänsliga.  
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4.1.3 Drivkrafter bakom CSR 

Samtliga respondenter påpekar att en av drivkrafterna till att utveckla mer miljövänligt 

är för att de delvis måste. Åtstramningar som har skett i lagstiftningen är en anledning 

och en annan är att alla har kommit till insikt att man måste göra någonting för att bidra 

till en mer hållbar utveckling. Samtliga säger tillika att de har en vilja att vara ett bra 

företag och bidra till miljön. 

 

Marie Millgård32 påpekar att medvetenheten hos deras kunder gällande miljövänliga 

produkter ökar och att konsumenten allt mer kommer kräva alternativa plagg som är 

miljövänliga. Annika Mårtensson33 påpekar likväl att om man ska vara med om 10 år så 

måste de jobba med hållbara produkter. Hon menar att de ser att kunderna ändrar sig 

och kommer att bli allt mer medvetna. Annika Mårtensson uttrycker: “om man inte är 

med i hållbarhetsresan så kommer man inte sälja produkter om några år tror vi” 

(Personlig intervju, 2017-04-27). Ulf Bourghardt34 säger på samma sätt att kunderna 

som handlar ekologiskt ökar och om man då inte är med och bidrar i hållbarhetsarbetet 

så kommer man inte sälja produkter. Han menar att konsumenterna har blivit mycker 

mer källkritiska och med de redskap som finns idag kan det leda till konsekvenser och 

bli utslagsgivande. Ulf Bourghardt berättar: “dagens unga människor är väldigt mycket 

pålästa, väldigt väldigt med tanke på dagens informationssamhälle som finns” 

(Personlig intervju, 2017-05-02). Respondenten menar dessutom att konsumenterna ser 

produkten som en liten del i det hela och priset likaså. Han menar att det är allt 

runtomkring som är viktigt vid ett köpbeslut. Malin Fyhr35 tror också att hållbarhet är 

viktigt hos sina konsumenter. Hon påpekar dock att hon tror det är viktigt dels för att 

deras produkter ska användas i naturen vilket leder till att konsumenterna bryr sig mer.  

 

Annika Mårtensson är dock en av de tre respondenterna som även ser en annan bild av 

konsumenterna. Hon menar att konsumenterna säger att de vill handla mer hållbart och 

att det är viktigt, men att de inte gör det. Annika Mårtensson beskriver också att 

konsumenter tycker att hållbarhet är viktigt, men att pris och kvalitet rankas högre. Hon 

menar att många kunder säger att de är beredda att betala mer men att de i själva verket 

                                                
32 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
33 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
34 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
35 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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inte gör det. Om produkterna är ekologiska eller inte, säger även Maria Sandow36, är 

inte det första konsumenterna tittar på och söker efter, utan hon menar att de mer ser det 

som en bonus. Hon säger dessutom att kunskapen har blivit sämre och att människor 

förr fick med sig mer hemifrån och från skolor. Vidare säger hon att den kunskapen har 

sjunkit undan en del men att det samtidigt finns ett nyvaknat intresse där det ställs mer 

frågor. Erica Persson37 nämner att de känner ett visst tryck från kunderna. Hon förklarar 

att i deras bransch ber de om certifikat och får de det så är de nöjda. Hon berättar: “de 

vill bara ha något stämplat papper där mitt namn står och CSR liksom” 

(Telefonintervju, 2017-04-28). Vidare uttrycker hon att hon får uppfattningen att 

kunderna har svårt att förstå vilket hon tycker är tråkigt.       

 

Diskussion 

Bauer (2008), Borglund et al. (2012) och Öberseder et al. (2011) beskriver att företag 

idag utvärderas i vilket socialt ansvar som tas och att konsumenter uppmärksammar 

oansvariga beteenden. Likväl påvisar Fraj och Martinez (2006) att konsumenterna blir 

mer miljömedvetna och att antalet växer. Även Johannesson et al. (2013) menar att 

konsumenterna blir allt mer utbildade och ställer högre krav vilket leder till högre 

påtryckningar på marknaden. Detta kan även tydligt utläsas från intervjuerna där alla 

anser att det sker en förändring i konsumenternas beteende och att de blir allt mer 

miljömedvetna. Bosch-Badia et al. (2015) menar att det dessutom finns en förväntan av 

samhället att företag ska uppfylla miljökrav. Samtliga respondenter menar på att de 

måste arbeta med CSR-frågor för att vara ett lönsamt företag i framtiden, vilket stämmer 

överens med Moser (2015) som menar på att konsumenternas beteende visar sig i deras 

köpbeslut. Även Kotler (2011) säger att miljömedvetna konsumenter kan tänka sig att 

betala ett högre pris för hållbara produkter. Detta syns tydligt hos flertalet respondenter 

som säger att kunderna handlar mer ekologiskt och att det ständigt ökar där låga priser 

inte är det viktigaste. De Brito et al. (2008) och Öberseder et al. (2011) säger dock att 

det finns en skillnad mellan konsumenternas attityd och beteende. Liknande argument 

kommer från våra respondenter som arbetar hos fast fashion-företag som menar på att 

det finns en attityd hos konsumenterna som säger att de vill handla hållbart men att de 

inte gör det, istället är priset det mest avgörande. Detta stämmer överens med Gam et al. 

(2010) som förklarar att priset, snarare än hållbarheten, är mest avgörande vid köp av 

                                                
36 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
37 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
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produkter. Detta kan komma sig av att fast fashion-företagen pressas av låga priser och 

att det finns en förväntan hos konsumenterna att handla billigt. Respondenterna från 

functional fashion-företagen argumenterar tvärtemot för att priset inte är det viktigaste 

som konsumenterna tittar på. Detta kan grunda sig i att konsumenterna efterfrågar högre 

kvalitet och prestation i denna typen av plagg där det även finns en villighet  att betala 

mer.   

 

4.2 Produktutveckling 

4.2.1 Designval  

Renée Andersson38 påpekar att om man vill lyckas skapa ett hållbart plagg börjar valet 

redan på designbordet. Vidare säger hon att det är på designstadiet som de ritar och 

bestämmer hur kläderna ser ut och i vilket material det ska göras i. Renée Andersson 

förtydligar: “det är där den stora resan börjar” (Telefonintervju, 2017-05-08). Vidare 

förklarar hon att Indiska inte hade de resurser som krävdes och hon ansåg att det var 

svårt att få deras designers att inse vad som behövdes göra. Malin Fyhr39 påpekar också 

att deras designers inte har något särskilt CSR-tänk men att de samtidigt är fullt 

medvetna om det. Marie Millgård40 och Sophia Jacobsson41 säger tillika att de inte har 

någon utbildning inom CSR, men håller med om att det ligger ett ansvar på designers att 

tänka igenom hur man väljer att skapa ett plagg. Vidare förklarar Marie Millgård att de 

skulle kunna fokusera mer på ändamålet och på hållbarhetsaspekten än vad de gör idag. 

Hon beskriver att designers kan utveckla produkter på ett smartare sätt för att förlänga 

plaggets livslängd. Hon menar att man kan ta i beaktande hur man gör plagget och 

skapa en design som ger möjlighet till att lättare byta ut detaljer och laga dem. Johanna 

Westbom42 påpekar att den bästa designen utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att skapa 

plagg där allt går sönder samtidigt. Hon menar på att det svåra för designers är att få 

ihop en bra kombination av material som stödjer miljöaspekterna. 

 

Samtliga av våra respondenter är eniga om att estetik och hållbarhet inte längre är två 

skilda saker och att det är enkelt att få snygga plagg som samtidigt är hållbara. Erica 

                                                
38 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
39 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
40 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
41 Sophia Jacobsson, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
42 Johanna Westbom, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
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Persson43 påpekar att det inte är svårt att skapa estetiskt tilltalande plagg som samtidigt 

är hållbara, men att det  kan vara svårt att hitta rätt tyger som är trendiga. Vidare menar 

Erika Persson att det finns utmaningar att möta vid designval. Hon menar att 

målsättningen är att tänka mer hållbart men att det samtidigt är lätt att fastna i gamla 

mönster. Respondenten fortsätter och förklarar att designers kan stöta på problem när de 

vill ha särskilda kompositioner eller att ett plagg lätt kan bli för dyrt vid val av ett mer 

hållbart material. Men hon understryker att det egentligen inte finns något som hindrar 

dem från att designa ett mer miljövänligt alternativ. Ulf Bourghardt44 påpekar dock att 

det finns en begränsning vid val av vissa material och hur de kan designa dem. Han 

exemplifierar materialet galon som är ett bra material ur miljösynpunkt men där det 

finns en begränsning i hur man syr och tejpar. Detta menar han leder till att man inte 

kan påverka designen i alla aspekter utan att det ibland blir en avvägning huruvida 

design eller funktion går först. Han väljer dock att berätta om en design de använder sig 

av på alla barnplagg kallad “extended size” som innebär att man kan sprätta upp ärmar 

och ben vilket förstorar plagget en storlek och förlänger livslängden. Han förklarar att 

det kan minska försäljningen av den enskilda produkten, men att det lönar sig i längden 

eftersom det stärker varumärket.  

 

En grundläggande utbildning, påpekar Annika Mårtensson45, är en förutsättning för att 

få in ett mer naturligt tänk hos designers att arbeta mer med hållbarhet. Vidare beskriver 

hon att det till exempel handlar om att få kunskap om hur man designar för att minimera 

spill i produktion och val av material av kedjor och knappar. Maria Sandow46 tar upp att 

designers skulle kunna arbeta mer med hållbarhet än vad de gör idag. Dessutom påpekar 

respondenten att designers behöver få mer kunskap för att förstå tillverkningsprocessen 

på ett bättre sätt. Hon förklarar att det kan handla om vilka färgkombinationer de väljer 

eller vilka materialval som tas. Problematiken, påpekar hon dock, är att det finns 

designers som enbart är intresserade av det konstnärliga skapandet vilket leder till att 

hållbarhetsarbetet hamnar i skymundan.  

 

                                                
43 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
44 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
45 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
46 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
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Annika Mårtensson47 påpekar dessutom att det finns en hållbarhetsaspekt i hur trendigt 

de väljer att göra det och vilket material det görs i. Hon menar att detta kan avgöra hur 

länge kunden behåller plagget och att livslängden även är en hållbarhetsaspekt. Likväl, 

nämner Malin Fyhr48, att de försöker att välja mer slitstarka material i designen för att få 

en längre livstid på plaggen och därmed minska på slit och släng mentaliteten. 

Respondenten beskriver att de använder sig av en metod där de har en bred kollektion 

som uttrycker en tidlöshet. Men hon förklarar att de även har några nyckelplagg där de 

fokuserar mer på nya trendiga färger och modeller för att möta de trendkänsliga 

konsumenterna. Liknande uttalande får vi av Ulf Bourghardt49 som berättar att de 

arbetar mycket med minimalistisk design för att plaggen ska hålla längre. Färgerna på 

deras produkter följer därför inte tillfälliga trendsvängningar utan företaget strävar efter 

en design där plaggen ska hålla mycket längre än så. Han uttrycker dock att det finns 

konsumenter som inte accepterar det och uttrycker att det är ett affärsmässigt dilemma 

eftersom konsumenterna ofta efterfrågar nya trender. Han påpekar emellertid att det ofta 

blir en diskussion då man måste skapa något nytt för att vara intressant på marknaden 

och samtidigt försöka arbeta hållbart.  

 

Återvinning och återanvändning 

Samtliga respondenter argumenterar för att återvinning av material är ett stort problem. 

Vidare menar samtliga att 100% renodlat material egentligen går att återvinna men att 

teknikerna och processerna inte finns som gör det möjligt. Anonym Respondent50 säger 

att ett plagg som är 100% gjort av bomull troligtvis går att återvinna men så fort 

blandmaterial tillkommer måste det separeras och det är ett problem. Respondenten 

beskriver:   

 

“Och att återvinna är ju en stor puck, det är inte många som vet hur man ska återvinna 

mer komplicerade textilier. Det finns inte ens en lösning på det liksom. Så det är, där 

måste utvecklingen gå framåt.” – Anonym Respondent (Personlig intervju, 2017-04-27) 

 

                                                
47 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
48 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
49 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
50 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
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Dessutom ser Marie Millgård51 och Erica Persson52 en problematik med återvinning där 

de förklarar att de skulle kunna återvinna sina plagg som är gjorda av 100% polyester 

men att processerna inte är klara för hur de ska gå tillväga. Marie Millgård påpekar 

dessutom att processen kräver enorma natur- och energiresurser, vilket innebär att man 

måste komma upp i högre kvantiteter än man gör idag för att det ska löna sig både 

ekonomiskt och miljömässigt. Vidare menar hon att processen kräver enorma natur- och 

energiresurser. Annika Mårtensson53 påpekar att textilbranschen måste gå mot 

användning av mer återvunna material och att återvinna. Hon säger: “Nånstans dit vi 

måste komma är ju kring återvinning och kring återvunna material” (Personlig intervju, 

2017-04-27). Maria Sandow54 beskriver att miljötänket idag handlar mycket om att 

försöka hitta material som går att återvinna. Hon beskriver att det kan bli ekonomiskt 

gynnsamt i längden eftersom det är billigare att återanvända en fiber än att processa om 

den. Maria Sandow trycker på att just återvinning och återanvändning kommer 

expandera i framtiden. Hon menar att vi inte har råd att kasta bort textilier som vi gör 

idag, utan att man måste finna sätt att göra det mer cirkulärt. Att man ska kunna hyra 

plagg, samla in, sortera och separera. Hon förklarar dock att det är mer komplicerat än 

vad det låter och att det hänger på teknologisk utveckling samt en förändring i 

konsumentbeteende. Hon beskriver att second hand-modet har ökat och att människor är 

väldigt duktiga på att ge bort, men mindre bra på att handla begagnade kläder. Ulf 

Bourghardt55 argumenterar för att klädindustrin kommer att behöva börja återanskaffa 

och skrota på ett regelmässigt sätt där varenda ingrediens i plagget identidieras. Han 

påpekar dock att de inte i nuläget har något bra system för att lyckas separera alla delar 

och återanvända hela plagget. Marie Millgård argumenterar också för att det är viktigt 

att få in en cykel av återvinning. Vidare påpekar hon att det är en utmaning att plocka 

tillbaka materialen och återvinna och att de i dagsläget inte heller har något system för 

detta.  

 

Samtliga respondenter verksamma inom functional fashion beklagar sig över att det 

idag inte är möjligt att återvinna deras funktionella kläder. Detta beror på att den absolut 

största delen av plaggen de säljer är designade med blandmaterial och att tekniken som 
                                                
51 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
52 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
53 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
54 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
55 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
 



  
 

57 

finns idag inte är tillräckligt utvecklad för att möjliggöra återvinning. De menar likväl 

att det är oundvikligt för de att designa funktionella plagg utan att blanda material för att 

uppnå den kvalitet som konsumenterna kräver.  

 

Det finns en önskan hos samtliga respondenter att återvinna alla material men samtidigt 

beskriver de att tekniken inte kommit tillräckligt långt idag för att detta ska vara möjligt. 

Däremot har några av respondenterna lyft fram ett annorlunda arbete genom att 

förvandla avfall till användbara material. Tre av respondenterna talar om 

materialåteranvändning genom hög kreativitet. Erica Persson56 berättar att de tagit fram 

en funktionströja i återvunnen polyester från PET-flaskor. Malin Fyhr57 beskriver att de 

tillverkat en gympapåse från överblivet material för att undvika att kassera ett fullt 

fungerande tyg. Maria Sandow58 berättar att ett friluftsföretag kallat Lilla Klättermusen 

tillverkade ryggsäckar av återvunnen plast från fiskegarn som de hittat i havet. 

 

Erica Persson beskriver att de har börjat fundera på ett sätt att återanvända sina plagg. 

Hon nämner att deras plagg som används vid speciella tillfällen som vid event eller till 

ett lopp skulle kunna hyras istället för att köpas. Detta för att minska konsumtionen av 

denna sorts plagg som används en gång. Annika Mårtensson59 visar på ett helhetstänk 

med en idé om att minska avfallet på huvudkontoret genom återvinning för att minska 

sitt brännbara avfall. Malin Fyhr nämner även att de lagar plagg som går sönder eller 

skickar dragkedjor och andra detaljer som kan gå sönder, för att konsumenten ska kunna 

behålla plagget längre. Detta påpekar hon är viktigt för att kunden även ska känna att 

det är värt att köpa en lite dyrare vara. Slutligen påpekar Marie Millgård60 och Johanna 

Westbom61 att konsumentbeteendet likväl behöver förändras för att lyckas med en 

cirkularitet där plaggen förvaltas, lagas och lämnas vidare.  

 

Diskussion 

Bon och Fisher (2011) och Mital et al. (2008) förklarar att många bra ideér och förslag 

behövs för att lyckas med sin produktutveckling. Bandinelli et al. (2013) menar att 

                                                
56 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
57 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
58 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
59 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
60 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
61 Johanna Westbom, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
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redan vid processens start är erfarna designers delaktiga. Detta stämmer överens med 

våra respondenter som anser att designers har ett stort ansvar och en möjlighet att skapa 

hållbara plagg. Vidare menar Isaksson et al. (2015) att hållbarhet måste integreras tidigt 

i designprocessen för att skapa ett hållbarhetsperspektiv och affärsmässiga fördelar samt 

värdeskapande för intressenter. Även Parisi et al. (2015) säger att de beslut som fattas i 

designfasen påverkar hela tillverkningsprocessen och att om något ska ändras så bör det 

implementeras i designfasen för störst potential att påverka. Att vara kunnig och bjuda 

in designers mer i CSR-arbetet är något som saknas hos många av respondenterna vilket 

kan komma sig av avsaknaden av att stödet inte finns från högsta ledningen, vilket leder 

till att CSR-arbetet inte når designers. En omdefiniering av CSR kan även leda till en 

tydligare kommunikation om vad som kan göras och bjuder in designers att förstå mer 

vad de kan göra. Vi kan utläsa ett tydligt intresse att lära sig mer om CSR hos designers 

och det understryks att utbildning behövs men att det i dagsläget saknas. De Brito et al. 

(2008) trycker dessutom på att designers måste besitta hög kunskap för att lyckas i sitt 

arbete. 

 

Från respondenterna kan även en konflikt urskiljas mellan det konstnärliga att skapa 

trendiga plagg och den hållbara utvecklingen. Denna konflikt påpekas även av DeLong 

et al. (2013) som förklarar att designers måste värdera hållbarhet, differentiering och 

trendmedvetenhet i designen vilket i vissa fall kan vara motsägelsefullt. Parisi et al. 

(2015) förklarar att det är viktigt att en hållbar produkt är lika konkurrenskraftig på 

marknaden som en produkt som är mindre hållbar. Tidd och Bodley (2002) menar att en 

differentierad produkt som möter konsumenternas efterfrågan krävs för att uppnå 

framgång. Författarna menar vidare att det därför behövs en förståelse för marknaden 

och även tydliga riktlinjer bör finnas gällande produktens funktioner och vilka den är till 

för. Det går att utläsa en tydlig medvetenhet hos respondenterna gällande att hållbara 

plagg även behöver vara trendiga och avsedda för ändamålet för att lyckas, samtidigt 

som de i vissa fall upplever arbetet problematiskt. Ett flertal respondenter beskriver att 

design- och materialval kan variera beroende på vad och vem plagget är avsedd för. I 

vissa fall behöver barnplagg vara mer slitstarka än vuxenplagg och i andra fall kan det 

vara av säkerhetsskäl som funktionaliteten prioriteras högre än design och hållbarhet. 

DeLong et al. (2013) förklarar att klädindustrin pressas av konsumenters behov och 

efterfrågan, snabbt föränderliga trender och dess egna överlevnad. Ashby (2013) säger 

att design ska klassificeras som ansvarstagande, vara säker och prisvärd samtidigt som 
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den inte torrlägger jordens resurser eller släpper ut farliga utsläpp. De Long et al. (2013) 

säger att hållbarhet är bra men svårt att implementera i praktiken för designers. Samtliga 

respondenter menar dock på att hållbarhet och estetik kan gå hand i hand men att priser, 

materialval och designval begränsar dem när de vill arbeta med hållbarhet. Detta kan 

leda till att det blir en avvägning mellan design och funktion om man vill uppnå 

miljövänliga plagg. Avvägningen kan dock skilja sig mellan functional fashion-

företagen som pressas mer av att leverera plagg som presterar, till skillnad från fast 

fashion-företagen som pressas mer av trender och låga priser. Detta kan grunda sig i 

skillnaden i arbetet med hållbar design mellan företagen där functional fashion-

företagen arbetar mycket med att förlänga livslängden hos plaggen medan fast fashion-

företagen istället har ett fokus på miljövänliga material.   

 

DeLong et al. (2013) hävdar att bilden som finns av ekologiskt mode är att det brister i 

kvalitet, stil och design men att detta håller på att förändras. Författarna menar vidare att 

designers måste upprätthålla en estetiskt tilltalande design för att lyckas. Kotler (2011) 

menar  att designers måste lägga en stor vikt vid valet av material när de utvecklar nya 

produkter och Ashby (2013) förtydligar att det handlar om att hitta den bästa 

kombinationen av designkrav och de egenskaper hos material som behövs för att göra 

den. Samtliga av våra respondenter understryker att hållbara plagg kan bli lika estetiskt 

tilltalande men att det samtidigt finns utmaningar att möta vid designval. Vi kan urskilja 

att det finns ett aktivt arbete där de försöker ta in hållbarhetsaspekter i designprocessen 

på olika sätt. Det påpekas dock av respondenterna att de upplever att många 

konsumenter kräver trendiga plagg vilket försvårar hållbarhetsarbetet. DeLong et al. 

(2013) förklarar att konsumenter drivs av konstant förnyelse och att det finns en ständig 

längtan efter förändring och identitetsskapande. Även Mugge et al. (2005) hävdar att 

konsumenter gärna byter ut produkter när något nytt lanserats vilket leder till snabba 

utbyten och en negativ miljöpåverkan, men att en klassisk design är ett sätt för att skapa 

en produkt som överlever skiftningar i trender. Dessa tankesätt går att utläsa av våra 

respondenter som berättar att stora delar av deras sortiment består av tidlösa plagg, men 

att de samtidigt resonerar kring att skapa ett antal nyckelplagg för att bemöta de trender 

som efterfrågas av marknaden. Dock påpekar DeLong et al. (2013; i Agins, 1999) att 

individer saknar unika plagg vilket ställer till problem för designers som arbetar med 

gröna plagg som beskrivs som formlösa. De menar även att man måste kompromissa 

med kvalitet och stil vid köp av hållbara plagg.  
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Mugge et al. (2005) beskriver att en produkts livslängd kan förlängas genom 

designstrategier som ökad kvalitet, hållbarhetsgarantier, reparation och genom 

emotionella kopplingar till kunden. Detta stämmer överens med vad respondenterna 

säger där det finns en samstämmig röst om att designval har en stor påverkan på 

produktens slutgiltiga hållbarhet. Samtliga respondenter visar även på att det finns olika 

sätt i designstadiet att göra ett mer hållbart plagg. Mugge et al. (2005) menar att man 

bör använda sig av en produktdesign som leder till låg miljöpåverkan vid avyttring. 

Muthu et al. (2012) förklarar vidare att återvinning av produkter minskar 

koldioxidutsläppen. Vidare säger Niinimäki och Hassi (2011) och Mugge et al. (2005) 

att en produkts livscykel kan förlängas genom återvinning och återanvändning av 

förbrukade plagg vilket stämmer överens med respondenternas argument om att börja 

återvinna. De Brito et al. (2008) menar på att det även finns en viss önskan hos 

konsumenter att köpa ekologiskt mode och återvinna det. Respondenterna resonerar 

kring att återvinning behövs och samtidigt är gynnsamt för branschen. Bland samtliga 

respondenter kan vi även urskilja en överenskommen frågeställning kring hur 

återvinningen ska gå till. Bland respondenterna hos functional fashion-företagen 

påpekas att deras produkter ofta är gjorda av blandade material vilket försvårar arbetet 

och leder till att inget arbete görs. Detta stöttas av Muthu et al. (2012) som menar att 

blandmaterial ställer till stora problem vid återvinning. Fast fashion-företagen påpekar 

istället att de skulle kunna återvinna sina plagg som är renodlade men understryker att 

kunskapen kring processerna och tekniken saknas.  

 

Mugge et al. (2005) säger att möjligheter att förnya produkten genom att uppdatera, 

byta ut eller lägga till delar kan göra den mer estetiskt eller funktionellt tilltalande, 

vilket förlänger plaggets livslängd. Vidare förklarar De Brito et al. (2008) att 

mångsidighet och kreativitet är de främsta egenskaperna för att lyckas med hållbar 

produktutveckling. Vi kan utläsa att ett flertal av respondenterna besitter dessa 

färdigheter och att det även kan leda till ekonomisk lönsamhet. Att återvinna material 

och återanvända plagg utgör möjligheten att utnyttja material som annars skulle gå till 

spillo. Dessutom kan ett kreativt arbete leda till ett starkare varumärke. Vi kan se 

likheter mellan respondenternas och världsledande Marks & Spencers hållbarhetsarbete, 

som beskrivs av De Brito et al. (2008), där de tillverkar polyester från plastflaskor från 

deras matavdelning, vilket tyder på att respondenterna har ett miljöinriktat framtidstänk 
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och ser återvinning som ett bidrag till produktutvecklingen. Dessutom visar 

respondenter på arbete med förlängning av livslängden på plagg genom designen för att 

de ska bli mer hållbara och kunna uppdateras och förbättras.   

 

4.2.2 Materialval 

Samtliga respondenter instämmer i att materialval är den största faktorn i 

miljösynpunkt. Maria Sandow62 menar att hon ser en utveckling gällande hållbara 

materialval idag. Better Cotton Initiative (BCI) förklarar hon är ett projekt där flera av 

världens största textilföretag gått ihop för att förbättra bomullsodlingen. Helt ekologisk 

bomull, förklarar hon, är både svårt och kostsamt även om det är ett bra sätt att förbättra 

odlingen. Vidare förtydligar respondenten att det är många företag som arbetar med 

ekologisk bomull. Ett annat material som ökar i användning, som till viss del ersatt 

bomullen, menar Maria Sandow är viskos. Hon förklarar att det är utvunnet ur träfiber 

och att det anses som ett, för miljön, skonsamt material om tillverkaren använt en 

miljömässig process. Renée Andersson63 talar om att bambu är ett annat material som 

snabbt blev populärt i funktionsplagg eftersom det suger åt sig fukt och inte luktar svett, 

men att både odling och processerna för att ta fram bambu kan vara skadliga för miljön 

och då är det inte längre ett hållbart alternativ. Respondenten berättar vidare att det idag 

pågår extremt mycket forskning kring att ta fram nedbrytbara och återanvändbara trådar 

och fibrer men att de ännu inte lyckas uppnå den kvalitet som efterfrågas idag. Att 

använda sig av just återvinningsbara material är också ett miljövänligt alternativ och 

Maria Sandow påpekar att detta går att göra med såväl ren bomull som polyester och 

ull. Den enda nackdelen, som både Maria Sandow, Ulf Bourghardt64 och Annika 

Mårtensson65 trycker på, är att fibern blir kortare för varje gång och därmed inte lika 

slitstark.  

 

På Ellos förklarar Annika Mårtensson att de arbetar med såväl ekologisk bomull som 

BCI och återvunnen bomull. Vidare förklarar hon, med stöd från Maria Sandow, att 

ekologisk bomull är bra eftersom det är odlat utan kemikalier och bekämpningsmedel, 

det är inte heller genmodifierat. Annika Mårtensson identifierar dock ett problem i att 
                                                
62 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
63 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
64 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
65 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
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ekologisk bomull innebär mindre bomull per kvadratmeter. Därför förklarar 

respondenten att BCI växte fram, för att genom att utbilda bönderna, kunna minska 

vatten- och kemikalieanvändningen samtidigt som man kunde ställa krav på de sociala 

aspekterna. Respondenten menar att BCI är anledningen till att bomullstillverkningen 

kunnat fortsätta som tidigare, eftersom ekologisk bomull inte hade räckt till 

världsproduktionen. Även om ekologisk bomull är ett mer miljömässigt hållbart 

alternativ förklarar hon dock att de fokuserar mest på hållbara material där det är 

ekonomiskt gynnsamt, såsom i barnkläder till skillnad från herrkläder eftersom de inte 

bryr sig så mycket. Den ekonomiska aspekten syns även hos Intersport då Sophia 

Jacobsson66 berättar att de börjat arbeta med ekologisk bomull i t-shirtar men endast på 

barnavdelningen. Anledningen till att det bara implementerats i just det plagget är för att 

försäljningspriset inte får öka samt att det är vid köp av barnkläder kunderna bryr sig 

mest. Den största delen av sortimentet säger Marie Millgård67 består främst av polyester 

eftersom fibrerna i det materialet har förmågan att transportera fukt vilket efterfrågas i 

funktionskläder. Anonym Respondent68 förklarar också att de främst använder sig av 

polyester för att det är ett slitstarkt material och att de inte kommit längre för att 

ledningen inte har tillräckligt mycket förståelse för att stötta arbetet.  

 

Att endast använda sig av återvunna material är en önskan för hela branschen, menar 

samtliga respondenter, samtidigt som de beskriver att det idag inte är möjligt. Maria 

Sandow69 leker med tanken att partytoppar ämnade att hålla en kväll borde tillverkas i 

papper för att det lätt ska kunna stoppas i en återvinningscontainer. Hon förtydligar 

dock att det inte får gå åt för mycket resurser vid tillverkning eftersom processen då inte 

längre blir hållbar. Malin Fyhr70 beskriver att de använder mycket återvunnen polyester, 

men förklarar samtidigt att det finns en stor hållbarhetsutmaning även i detta. 

Anledningen, förklarar hon, är för att man då måste spåra materialet hela vägen genom 

tidigare produktioner till råvaran. Marie Millgård berättar glatt att de ska börja arbeta 

med återvunnen polyester nästa år och säger att kvaliteten kommer förbli den samma. 

Ulf Bourghardt71, vars företag huvudsakligen också använder sig av återvunnen 

polyester, påpekar dock återigen att fibrerna i polyestern försvagas för varje gång de 
                                                
66 Sophia Jacobsson, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
67 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
68Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
69 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
70 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
71 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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återanvänds, men menar samtidigt att det är något man får leva med när man köper 

Didriksons varor. Annika Mårtensson72 talar om ekonomisk lönsamhet som ett problem 

i den hållbara utvecklingen. Gällande tillverkningen av Ellos sportkläder har 

respondenten identifierat problematiken i att återvunnen polyester och polyamid är 

mycket dyrare än konventionell. Hon förklarar att detta ligger bakom att utvecklingen 

inte kommit längre. Maria Sandow73 påpekar att så länge användningen av 

förstagångsmaterial minskar går arbetet framåt, men Malin Fyhr74 påpekar utmaningen i 

detta arbetssätt och beskriver att man då måste kunna spåra materialet hela vägen från 

första produktion.  

 

Maria Sandow menar att när man hittat en fint material måste man ibland gå tillbaka 

och ta reda på vart det kommer ifrån och hur tillverkningsprocessen gått till. Att få ihop 

alla delar under processen och se till att de är hållbara, menar respondenten, är det 

viktigaste. Ulf Bourghardt75 berättar att materialen som används i Didriksons plagg inte 

är slumpmässigt utvalda utan väljs utifrån tester, dokumentering och vad som ingår i 

materialet. Han säger att valet av vilka material de ska ha, varför de ska ha dem och vad 

materialvalen har för konsekvenser är frågor de själva arbetar med, istället för att 

överlåta det på någon annan, för att ta sitt ansvar. Även Annika Mårtensson och Malin 

Fyhr förklarar att de använder sig av en materialguide innehållande en noggrann 

dokumentation som tydligt instruerar vilka material som klassas som hållbara och inte. 

Att resonera kring vad som egentligen anses miljömässigt hållbart vid framtagandet av 

ett plagg anser flera av respondenterna är svårt. Ulf Bourghardt uttrycker: 

 

“En PVC-rock kan man säga då håller lika länge som fem galonplagg. Sen kan man 

diskutera det nu då, vad är hållbarhetsfrågan, vad är hållbarhet? Ja, är det att använda 

ett plagg istället för fem, eller att slita ut fem som du kastar och du ska göra nya fem?” 

– Ulf Bourghardt (Personlig intervju, 2017-05-02) 

 

                                                
72 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
73 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
74 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
75 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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Tydliga kopplingar kan dras till Anonym Respondents76 uttalande om att hållbarhet 

sträcker sig åt alla håll, både miljömässigt och kvalitetsmässigt. Malin Fyhr påpekar att 

man ibland måste tänka utanför ramarna gällande hållbarhet. Hon beskriver att den 

funktion som syntetmaterial besitter inte finns i naturmaterial, men genom att istället 

skapa slitstarka material kan livslängden förlängas och plaggen gå i arv, vilket minskar 

slit och släng-mentaliteten och därigenom även sopberget. Sophia Jacobsson77 och 

Johanna Westbom78 instämmer och beskriver att dagens konsumenter inte har någon 

respekt för plaggen och hellre köper nytt än att laga. Johanna Westbom förtydligar: 

“Det är inte slit och släng, det är köp och släng” (Telefon intervju, 2017-05-12). Hon 

argumenterar vidare för att hållbarhet handlar om att ett plagg ska hålla så länge som 

möjligt. Detta stöttas av Anonym Respondent79 som menar att hållbarhet och slitstarka 

material går hand i hand. Även Renée Andersson80 drar slutsatsen att, om ett plagg var 

bra sytt, inte krympte, och inte gick sönder genom att sömmarna gick upp, skulle det 

vara ett sätt att skapa mer hållbara kläder.  

 

Graden av svårighet i att hitta miljövänliga detaljer till kläderna skiljer sig mellan 

respondenterna. Respondenterna instämmer i att detaljer som knappar, dragkedjor och 

glitter är ett dilemma idag eftersom varje ingrediens i plagget måste identifieras. Ulf 

Bourghardt81 förklarar att det idag inte finns något vettigt alternativ då man inte kan 

återanvända varken dragkedjor eller knappar. Han förklarar att man kan använda sig av 

material som bambu, trä eller sköldpaddsskal för att tillverka knappar men att de inte är 

särskilt starka. Annika Mårtensson82 håller till viss del med om att det kan vara svårt att 

hitta bra alternativa material, men att det i flesta fall handlar om att hållbara material är 

dyrare än konventionella. Malin Fyhr83 förklarar att de använder sig av certifieringar 

och rapporter för att försäkra sig om att även dessa material är tillåtna och anser därför 

att problemet endast ligger i det extraarbete som krävs för att hitta certifierade material. 

 

                                                
76 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
77 Sophia Jacobsson, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
78 Johanna Westbom, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
79 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
80 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
81 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
82 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
83 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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Respondenterna lyfter fram att ett plagg ofta är skapat av flera olika material vilket 

skapar en komplexitet i arbetet. Marie Millgård84 säger att “det är ju liksom dragkedjan 

är i plast och sedan är det bomull och det kan vara metall, så många delar i ett plagg 

då” (Telefonintervju, 2017-05-12). Malin Fyhr85 förtydligar att blandmaterial behövs 

för att få fram den funktion som efterfrågas men att det samtidigt orsakar problem 

gällande återvinning. Hon antyder att en utveckling behövs för att kunna skapa 

flerlagersplagg i endast ett material. Detta stöttas av Erica Persson86, som förklarar att 

deras rena polyesterplagg går att återvinna men att processerna inte finns i dagsläget och 

av Renée Andersson87 som beskriver att blandmaterialen förhindrar återvinning. Ulf 

Bourghardt88 berättar att de funnit en teknik som tillåter dem att skapa en jacka helt i 

polyamid. Maria Sandow89 förklarar att man måste lära sig att samla in, sortera och 

separera dem och att materialutvecklingen därför behöver gå mot att hitta nya sätt som 

att hyra, återanvända och återvinna kläder och att man då måste skapa plagg med högre 

kvalitet. Annika Mårtensson90 förklarar också att materialen måste kunna återvinnas i 

större grad men att tekniken inte kommit så långt i dagsläget. Återanvändning menar 

Anonym Respondent91 likväl är något som företag behöver börja arbeta mer med. 

Vidare förklarar respondenten att materialval och kostnader går hand i hand, eftersom 

ett minskat materialspill leder till minskade kostnader samt en reduktion av förbrukade 

textilier.  

 

Diskussion 

De Brito et al. (2008) menar att hållbarhetstänk kan vara ett sätt att differentiera sig, 

men vi kan tydligt utläsa från våra respondenter att det snarare är en nödvändighet för 

hela branschen. Liksom Kotler (2011), Fletcher (2014), och Byggeth och Hochschorner 

(2005) instämmer respondenterna i att val av material är kritiskt när man arbetar för 

hållbarhet. Fletcher (2014) förtydligar att man därför behöver besitta hög kunskap om 

de olika materialen. Samtliga respondenter visar ett stort intresse kring att välja hållbara 

                                                
84 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
85 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
86 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
87 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
88 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
89 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
90 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
91 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
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material och är samstämmiga i att mer positiv miljöpåverkan kan komma av ett väl 

genomtänkt  materialval. Det är tydligt att utvecklingsarbetet i branschen går framåt och 

att de har kommit en lång väg jämfört med när arbetet började, samtidigt finns det 

fortfarande en gemensam nämnare bland respondenterna i att det inte kommit så långt 

som de önskar. Fletcher (2014) menar att förnyelsebara fibrer används i stor grad för att 

uppnå en mer hållbar textilindustri, men att utbudet av dessa fibertyper är begränsade. 

Respondenterna förklarar att alternativen av tillgängliga material är bristfälliga vilket 

främst grundar sig i två anledningar, outvecklade processer och kostnader. Processerna 

är något samtliga företag resonerar kring, medan kostnaderna främst påpekas av fast 

fashion-företagen. Detta kan bero på att fast fashion-företagen arbetar under snäva 

marginaler på grund av pressade priser i branschen.    

 

Fletcher (2014) beskriver att textilindustrin domineras av liknande produkter men att 

utbudet av fibertyper är begränsat. Författaren förtydligar att bomull och polyester är de 

material som dominerar på marknaden och menar att en dämpning i användandet av 

dessa fibrer kan leda till att fler miljövänliga alternativ kan komma in på marknaden. 

Att användningen av bomull och polyester används flitigt överensstämmer med 

samtliga respondenters svar som säger att de material som används mest frekvent är just 

bomull och polyester och är dominerande i samtliga företag. Pedersen och Gwozdz 

(2014; i Chapman, 2010) säger att graden av miljöpåverkan skiljer sig mellan vilken typ 

av textilier som används. Vilka material som har lägst miljöpåverkan kan enligt 

respondenterna dock diskuteras. Samarbeten har växt fram för att förbättra 

bomullsodlingen vilket uppskattas av många. Detta stämmer överens med uttalandet 

från De Brito et al. (2008) som menar att användandet av ekologiska fibrer, inklusive 

bomull, ökar i användning samtidigt som det stöttas av hållbarhetsorganisationer. 

Experterna förklarar att även om initiativen inte är lösningen på hela 

bomullsproblematiken kan de genom samarbeten skapa alternativ som i dagsläget 

skapar en mer positiv utveckling. Vidare menar de att ekologisk bomull är dyrt, trots 

detta ser vi att det främst är hos fast fashion-företagen som materialet används. Dock 

används det bara på de delar av sortimentet där det är lönsamt. Detta kan grunda sig i de 

påtryckningar från intressenter som Borglund et al. (2012) talar om, som respondenterna 

upplever starkare hos fast fashion-företagen och leder till ett underförstått krav i 

branschen. Functional fashion-företagen upplever sig tvärtemot ha hamnat i skymundan 

för dessa påtryckningar vilket kan ha tillåtit dem att vara mer transparenta i sitt arbete. 
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Ett annat område respondenterna resonerar kring är kvalitet och vad som är mer 

miljömässigt hållbart, ett plagg tillverkat av slitstarka material eller ett som är gjort utav 

ekologiska. Skillnaden som lyfts fram av respondenterna är att en del plagg som 

tillverkas i återvunna material har en kortare livslängd eftersom fibrerna blir svagare, 

jämfört med de konventionella materialen som håller längre och kan följa med i 

generationer. De bakomliggande processerna lyfts också fram, eftersom det är där den 

största miljöpåverkan sker. Att hållbarhet har så många olika betydelser kan vi återigen 

anknyta till att begreppet saknar en tydlig definition.  

 

Sinclairs (2015) teori om att svårigheter och högre kostnader kan uppkomma i sökandet 

efter miljövänliga detaljer till kläderna stärks till viss del av respondenterna som 

förklarar att det blir ett mer omfattande analysarbete. En respondent trycker på att 

detaljer tillverkade i naturmaterial inte är tåliga nog och en annan menar att det ofta 

utgör en högre kostnad. Slutligen är det en respondent som inte ser några större problem 

i att hitta miljövänliga detaljer eftersom certifikat finns tillgängliga även på dem. Dessa 

skiljaktigheter kan grunda sig i företagets olika hållbarhetsvisioner där tydliga olikheter 

finns. Fokus på naturmaterial som finns i ett företag mynnar istället ut i ett anförtroende 

till certifikat i ett annat. Återigen syns skillnader i hållbarhetsbegreppets omfattning där 

inga tydliga riktlinjer finns för vad som klassas som en miljövänlig detalj.  

 

Ashby (2003) menar att den teknologiska utvecklingen skapat möjligheten att arbeta 

med nya material. Vidare tillägger De Brito et al. (2008) att denna utveckling utgör 

möjligheten att rikta sig till ett specifikt segment som efterfrågar speciella egenskaper 

och funktioner i materialen. Samtidigt beskriver respondenterna att det uppstår problem 

kring dessa nya material eftersom genomgående analyser måste göras kring dem och att 

kvaliteten i vissa fall kan försämras. Respondenterna lyfter fram olika verktyg som de 

använder för analys, men förklarar samtidigt problematiken i att spåra ett material hela 

vägen till råvaran.  Idag är det inte möjligt att genomföra alla tester som behövs 

eftersom de är så många och alldeles för kostsamma. Samstämmigt med Byggeth och 

Hochschorner (2005) förklarar respondenterna dessutom att det är oerhört svårt att 

förutspå materialens miljöpåverkan och fortsätter med att produkter ofta är tillverkade 

av blandmaterial vilket också ställer till med problem i analysarbetet.  
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4.2.3 Miljöpåverkan 

4.2.3.1 Vattenförbrukning 

Att vattenfrågan är ett omfattande problem är något samtliga respondenter påpekar. 

Renée Andersson92 berättar att textilindustrin är den sjunde största förorenaren av 

världens vatten och den dominerande i Indien. Detta stöttas av Annika Mårtensson93 

som förklarar att så länge dessa extrema mängder vatten används kommer 

textilbranschen förbli ohållbar. Erica Persson94 berättar om de förorenade vattendrag 

som finns i Bangladesh som uppkommit av textilindustrin. Renée Andersson förklarar 

att anledningen till att vattenfrågan är en så stor miljöbov delvis beror på att fabrikerna 

inte har någon kontroll över hur mycket vatten de förbrukar eftersom att vatten inte 

kostar pengar. Hon förtydligar: 

 

“De visste inte hur mycket vatten de gjorde av med, de visste hur mycket kemikalier och 

energi de gjorde av med, för det kostar ju pengar, och det är det som är problemet. 

Vatten kostar inte pengar, det är bara pumping costs, det är problemet. Så att om jag 

fick bestämma så skulle vatten vara lika dyrt som bensin så skulle vi vara mer rädda om 

det, samt att få leverantörerna att inse att vatten i infärgningsprocessen är en 

kostnadsbärare för både kemikalier och energi. Att skaffa och sköta reningsverk för 

avfallsvatten är också ett måste, liksom att återanvända vattnet. Det sker inte på många 

ställen idag.” – Renée Andersson (Telefon intervju, 2017-05-08) 

 

Även Maria Sandow95 förklarar att problemet ofta ligger i fabrikerna eftersom att 

kunskapen ofta är låg och likaså vattenkostnaderna. Hon förtydligar att så länge vattnet 

rinner och finns kommer det fortsätta användas, tills det inte längre gör det.  

 

Maria Sandow talar om Sweden Textile Water Initiative som Renée Andersson var med 

och startade. Maria Sandow förklarar att ett samarbete gjordes med fabriksägare i Asien 

där de genom att lära sig hur man färgar och trycker tyger på ett miljövänligt sätt också 

gör att man tjänar pengar på sina investeringar. Renée Andersson förtydligar att de gick 

                                                
92 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
93 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-04-
27) 
94 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
95 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
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ihop med Stockholm International Water Institute samt skickliga konsulter i 

producentländerna, för att lära sig mer om vattenfrågan och för att finna lösningar. 

Vidare menar hon att vi år 2050 kommer använda dubbelt så mycket vatten än vi gör 

idag och så mycket färskvatten finns inte. Skräcken för detta scenario var startskottet för 

initiativet.  

 

Erica Persson96 säger att vattenfrågan är topp tre gällande textilindustrins framtida 

utveckling och vatten är en stor del av begreppet CSR. Hon förklarar att det är en viktig 

aspekt att arbeta med, speciellt eftersom de använder mycket bomull. Malin Fyhr97 

berättar att bomull, även ekologisk bomull, kräver extrema mängder vatten och yta för 

odling, problem som inte finns med syntetmaterial. Därför anser hon att BCI, initiativet 

som arbetar för en förbättrad bomullsodling, är mer intressant. Renée Andersson98 och 

Maria Sandow99 instämmer och förklarar att BCI är en av vägarna framåt för hållbar 

bomullsodling, eftersom lösningen med enbart ekologiska bomullsodlingen går alldeles 

för långsamt.  

 

Ulf Bourghardt100 hävdar att det främst är i produktion man kan minska 

vattenförbrukningen, vilket stöds av Maria Sandow som menar att det går åt stora 

mängder vatten under tillverkningsprocessen och att stort fokus därför ligger på den 

delen när man produktutvecklar. Vidare förklarar hon att man kan använda samma 

vatten flera gånger om man renar det emellan och rätt mängd kemikalier har använts. 

Erica Persson berättar också att det egentligen inte är svårt att rena vattnet så länge man 

har processerna, men att det är en jätteinvestering att bygga upp reningsverket. Ulf 

Bourghardt berättar att det ligger i deras företagsfilosofi att reducera 

vattenförbrukningen och att de 2016 sparade in 2 500 000 liter vatten. Lösningen bakom 

detta förklarar respondenten är för att de endast använder sig av ett foder i sina jackor på 

samtliga jackor. Han förklarar vidare att processen tar mycket längre tid och att det är en 

nackdel, men att de gör vad de kan för miljön. Tidigare, beskriver Ulf Bourghardt att 

fibrerna gick igenom ett flertal stora vattenbad innan materialet blev slutgiltit. Med den 

nya tekniken, som även Erica Persson och Malin Fyhr berättar om, går materialet inte 
                                                
96 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
97 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
98 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
99 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
100 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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igenom vattenbad på samma sätt vilket Ulf Bourghardt berättar har minskat både vatten- 

och energiförbrukningen med 60%.  

 

 

Diskussion 

Pedersen och Andersen (2015), Pedersen och Gwozdz (2014) och Armstrong et al. 

(2016) menar att mode har en skadlig påverkan på miljön. Tydliga kopplingar syns 

mellan respondenternas svar och teorin som Parisi et al. (2015) presenterar gällande att 

en av textilindustrins främsta bovar är vattenförbrukningen. Det står klart att 

respondenterna är överens om att den mängd vatten som används för att ta fram textilier 

idag inte är hållbar och att arbetet inte kan fortskrida i samma takt. Muthu (2015) menar 

att industrin har en lång väg kvar och att förbrukningen av vatten är extremt hög. Stora 

miljöförstöringar har uppkommit, främst i producentländerna, och några av 

respondenterna menar att låg kunskap tillsammans med låga vattenkostnader ligger till 

grund för den okontrollerade användningen. Inga tydliga skillnader kan utläsas ur 

respondenternas synsätt på vattenfrågan, däremot ligger deras fokus på olika delar av 

processen i allt från odling till minskande av färgbad. Detta kan grunda sig i att de 

företag som talar om odlingen använder mycket bomull i sina plagg till skillnad från de 

företag som använder sig av syntetmaterial och lägger ett större fokus vid 

vattenåtgången i fabrikerna.  

 

Hoekstra och Chapagain (2007) förklarar att den ökade konsumtionen sätter tryck på 

jordens färskvattenresurser. Parisi et al. (2015; i Kant, 2012) bygger på denna teori och 

menar att det vid tillverkning av textilier krävs enorma mängder vatten för alla de steg 

textilierna går igenom, vilket stöttas av respondenterna samtidigt som det från dem går 

att avläsa att företag och experter numera arbetar tillsammans för att minska 

miljöpåverkan. Respondenterna beskriver att initiativ har växt fram för att reducera den 

vattenmängd som går åt vid produktion av textilier, både gällande bevattning vid odling 

och rening av vattenbaden under tillverkning. Detta tyder på att respondenterna insett 

allvaret i frågan samtidigt som de insett att det är extremt svårt för ett enskilt företag att 

förändra, vilket kan ligga till grund för att de gärna arbetar tillsammans för att få ett 

större genomslag.  
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Ett flertal av respondenterna är överens om att det främst är i produktionen som 

vattenförbrukningen är hög och går att reducera. Det överensstämmer med Hoekstra och 

Chapagain (2007) som menar att ett water footprint kan minskas genom utvecklingen av 

nya tekniker som kan reducera vattenförbrukningen i tillverkningsprocessen. 

Respondenter lyfter fram olika tekniker men talar främst om vattenreningsverk för att 

kunna återanvända vattnet, samt om en ny teknik där fibrerna inte går igenom en lika 

stor mängd vattenbad. Man kan utläsa från respondenterna att det är i denna del av 

processen som en extrem mängd vatten går åt och att det finns en tydlig vilja att minska 

den. Att utläsa från en del av respondenterna är att synen de fått när de besökt 

fabrikerna drivit på arbetet att utveckla teknikerna medan andra respondenter är mer 

fokuserade på de kostnader som går att spara in. Detta kan bero på insikten över vad 

vattenanvändningen bidrar till och hur man kan gå tillväga för att minska den. En 

skillnad mellan fast fashion-företagen och functional fashion-företagen kan utläsas där 

functional fashion-företagen som arbetar mycket med syntetmaterial lägger fokus vid 

produktionen när det gäller att minska på vattenförbrukningen där tekniken för 

vattenbad har förbättrats. Fast fashion-företagen lägger istället ett större fokus vid 

bomullsodlingen då större delen av deras sortiment är gjort på just bomull och där 

vattenförbrukningen tillika är enorm. Skillnaderna mellan vart fokuset ligger vid arbetet 

för minskad vattenförbrukning skiljer sig där det dominerande materialvalet är en 

avgörande faktor.    

 

4.2.3.2 Kemikalier 

Under samtliga intervjuer har kemikalier varit en aspekt som varje respondent själv valt 

att ta upp och prata om eftersom de anser att det ligger till grund för en så stor del av 

textilproduktionens miljöpåverkan. En gemensam nämnare lyser igenom - att det är ett 

extremt omfattande område. Ulf Bourghardt101 förklarar att kemikalier är ett problem 

eftersom de inte är kemister och därför inte kan något om det. Problematiken förtydligas 

ytterligare när Malin Fyhr102 förklarar att de tagit in en konsult för att stötta dem i 

kemikaliearbetet och när Erica Persson103 berättar att två av tre CSR-ansvariga i 

företaget specifikt arbetar med kemikaliebitarna, något som hon till och med tror 

kommer bli egna tjänster i framtiden. Även Johanna Westboms104 roll som hållbarhets- 

                                                
101 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
102 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
103 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
104 Johanna Westbom, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
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och kvalitetsansvarig innebär ett fokus på just kemikalier. Annika Mårtensson105 

berättar att de har agenter på plats under produktionen som utför kemikaliekontroller. 

Erica Persson förklarar att bra kontroller krävs för att förhindra att farliga kemikalier 

används. Malin Fyhr106, Anonym Respondent107, Annika Mårtensson108 och Erica 

Persson109 beskriver att de delvis använder sig av OEKO-TEX-certifiering för att visa 

att produkterna inte innehåller några farliga kemikalier, men förklarar samtidigt att det 

inte räcker - fler underliggande testrapporter krävs. Anonym Respondent förklarar att 

OEKO-TEX endast innebär att produkten inte innehåller någonting som kan skada 

människor, det berör inte miljöproblemen. Vidare förklarar respondenten att de enda 

regleringar de använder sig av ur miljösynpunkt är de lagkrav som finns. Respondenten 

talar då om Kemikalieinspektionens Reach-förordning men trycker samtidigt på att det 

ändå är en hel vetenskap. Dessutom hävdar respondenten att även om kemikalierna 

finns på listan är det inte alltid testade för påverkan på miljön när de tvättas och 

används, utan man måste helt enkelt lita på att de lagkrav som finns är hållbara. Ulf 

Bourghardt förklarar att kemikalielistan ständigt ändras i takt med att nya kemikalier 

dyker upp, vilket även styrks av Anonym Respondent som berättar att det krävs så 

mycket underlag och vetskap för att kunna lagklassificera ett ämne och att det därför 

finns hundratusentals ämnen som inte är lagstiftade. Respondenten förtydligar 

kemikalieproblematiken:  

 

“Storkunder kan fråga oss: Kan ni testa så att dessa plaggen är okej mot Reach? Ja 

men då är det 169 ämnen på kandidatlistan, ska vi göra 169 tester? Så kostar varje test 

2000 spänn. Nej, vi kan inte göra det.”  

– Anonym Respondent (Personlig intervju, 2017-04-27) 

 

Istället förklarar respondenten att man måste skriva kontrakt, göra stickprov från start 

samt använda sig av stora och trovärdiga leverantörer. Respondenten berättar även om 

ett nätverk där flera stora klädföretag är aktiva och arbetar tillsammans i 

                                                
105 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
106 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
107 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 
2017-04-27) 
108 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
109 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
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kemikaliefrågorna. Däremot förklarar Maria Sandow110 att även om 

kemikalielagstiftningarna finns i EU, kanske de inte är förbjudna att använda under 

processen. Detta förklarar hon innebär att även om kemikalierna inte finns kvar i 

slutprodukten så kan de fortfarande ha funnits med under tillverkning. Däremot tar 

företag ofta fram strikta listor till sina leverantörer där de specificeras vad som får 

användas och inte.  

 

Maria Sandow111 förklarar att hon ser en tydlig produktutveckling genom en reducering 

av farliga kemikalier. Två behandlingar innehållande farliga kemikalier som 

kontinuerligt tas upp av respondenterna är PVC och flourkarboner. Ulf Bourghardt112 

beskriver att flourkarboner används som en vattenavvisande ytbeläggning men att det är 

extremt skadligt i det avseende att det hämmar all reproduktion för såväl människan 

som djurlivet. PVC förklarar respondenten också hämmar reproduktionen och förklarar 

att båda dessa ämnen tagits bort ur deras sortiment. Annika Mårtensson113 berättar att 

flourkarboner fasats ut ur deras sortiment och att PVC är på väg ut. Även Marie 

Millgård114 påpekar att de under den senaste tiden arbetat mycket med beläggningar 

framförallt på regnplagg och att de numera, istället för flourkarboner, använder sig av 

en mer skonsam beläggning. Anonym Respondent115 berättar att arbetet inom 

arbetskläder kommit väldigt långt genom att de toxiska flambehandlingar som användes 

förr har bytts ut mot mer skonsamma behandlingar. Marie Millgård förklarar att man 

hela tiden strävar mot att uppnå samma funktion som tidigare men att det ibland inte går 

med miljövänliga material och då får det komma först. 

 

De två CSR-experterna, Maria Sandow och Renée Andersson116, förklarar att det finns 

en ekonomisk vinst att göra om man reducerar kemikalieförbrukningen under 

produktionen. De förklarar att vatten-, energi- och kemikalieanvändningen går hand i 

hand, och om man då använder rätt mängd kemikalier i rätt mängd vatten som man 

                                                
110 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
111 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
112 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
113 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
114 Marie Millgård, Designer, Intersport (FaceTime-intervju, 2017-05-12) 
115 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 
2017-04-27) 
116 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
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sedan renar och använder igen. Då kan man spara på både miljön och pengar. Renée 

Andersson berättar under intervjun att när fabrikerna såg sambandet mellan dessa 

faktorer lyckades de genom små investeringar, under ett år få tillbaka hela 495% av sina 

investeringar.  

 

Diskussion 

Liksom Muthu (2015) och Parisi et al. (2015) förklarar respondenterna att mängden 

kemikalier som används under textiltillverkningen har en stor negativ påverkan på 

miljön. Samtidigt påpekar Muthu (2015) att kemikalier är en nödvändighet i 

textilproduktionen eftersom det förbättrar kvalitet, utseende och funktion. Det är tydligt 

att respondenterna ser allvaret i problemet samtidigt som kunskapen om det är lågt och 

arbetet svårt. Samtliga respondenter håller med om att kemikaliefrågan är svår och att 

det finns mycket att lära. I en del fall har extern hjälp som besitter större kunskap tagits 

in för att bedriva kemikaliearbetet för företaget, och i andra företag finns separata CSR-

tjänster som specialiserar sig i kemikaliefrågorna. Flertalet respondenter förklarar att de 

använder sig av certifieringar för att försäkra sig om att produkterna inte medför 

hälsorisker samt att de följer de lagstiftningar som finns. Däremot talar de om att de 

regleringar som finns fortfarande är bristfälliga och framförallt kostsamma att 

kontrollera. Nätverk har växt fram i industrin för att företag ska kunna stötta varandra 

men det är tydligt att respondenterna känner sig hjälplösa och frustrerade över att inte 

kunna ta arbetet längre.  

 

Muthu (2015) och Johannesson et al. (2013) ser att klädindustrins teknologiska 

utveckling bidrar med förbättringar som innebär en reduktion av bland annat farliga 

kemikalier, samtidigt som det kan minska kostnaderna. Genom nya processer arbetar 

några av företagen med att minska kemikalieanvändningen under produktion och 

experterna påpekar samtidigt att detta kan leda till stora besparingar. Vidare går det att 

avläsa att de tydligast identifierade kemikaliebehandlingarna håller på att fasas ut från 

företagen. Även om respondenterna beskriver att det i vissa fall leder till en mindre bra 

slutprodukt så prioriteras i många fall miljön framför funktionen när det kommer till 

farliga kemikalier. Däremot har det gått olika fort för olika företag att förnya sitt 

kemikaliearbete, men idag är alla på god väg. Det är främst respondenterna från 

functional fashion-företagen som påpekar att det numera finns behandlingar som är 
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bättre alternativ för miljön och som uppnår en önskad funktion och kvalitet, vilket kan 

grunda sig i att det främst är i dessa företag som denna typ av behandlingar används.  

 

4.2.3.3 Färgningsprocessen 

Renée Andersson117, Maria Sandow118, Ulf Bourghardt119, Anonym Respondent120, 

Erica Persson121 och Malin Fyhr122 informerar om den enorma miljöpåverkan som 

färgningsprocessen innebär samtidigt som ett flertal informerade om en ny 

infärgningsteknik som framkommit, kallad “Spin Dye”. Traditionellt sätt, beskriver Ulf 

Bourghardt och Erica Persson, går materialen igenom ett flertal stora vattenbad under 

färgningsprocessen för att först rena, sedan för att färga och slutligen en sista gång för 

att finisheras. Ulf Bourghardt påpekar att färgen ibland kan släppa om man använt sig 

av denna process. Han menar vidare att det är en teknik som kräver enorma mängder 

vatten, kemikalier och energi. Malin Fyhr, Erica Persson, Anonym Respondent och Ulf 

Bourghardt förklarar att när man istället använder sig av den nya Spin Dye-tekniken, 

smälts färgen istället ned tillsammans med fibern i syntetmaterialet där slutresultatet kan 

liknas vid en färgad pianotråd som är färdig för vävning. Detta innebär att färgen färgas 

in permanent i fibern vilket eliminerar risken att den släpper från materialet samt att 

vatten-, kemikalie- och energiförbrukningen minskar markant. Denna färgningsprocess 

påpekar Malin Fyhr och Erica Persson minskar på både vatten- och 

kemikalieanvändningen samtidigt som Malin Fyhr påpekar att det även är den dyraste. 

Ulf Bourghardt styrker detta genom ett uttalande om att det krävs stora minimum för att 

denna teknik ska bli ekonomiskt försvarbar. Han menar vidare att det är en svårighet 

just därför att den limiterar möjligheterna eftersom alternativen är begränsade. Anonym 

Respondent hävdar dock att förändringen är nödvändig eftersom färgbaden som annars 

används är uråldriga och inte bara kräver stora resurser utan även framkallar allergier.  

 

 

 

                                                
117 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
118 Maria Sandow, Näringspolitisk Hållbarhetsexpert, Svensk Handel (Telefonintervju, 2017-04-25) 
119 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
120 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 
2017-04-27) 
121 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
122 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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Diskussion 

Parisi et al. (2015) menar att färgningsprocessen har en stor negativ påverkan på miljön 

samtidigt som de beskriver att det är en nödvändig del av produktionen. Författaren 

förtydligar att färgningsprocessen bidrar till 15-20% av det totala spillvattenflödet, samt 

att vatten behövs för att tvätta det färgade tyget och för att rengöra tryckmaskinerna. 

Kopplingar kan dras till respondenterna som berättar om den enorma miljöpåverkan 

färgningsprocessen innebär. Hoekstra och Champaign (2007) hävdar att nya tekniker 

måste tas fram för att reducera vattenförbrukningen under tillverkningsprocessen. 

Teorins tydliga kopplingar till verkligheten syns då fyra av respondenterna berättar om 

en ny process som uppkommit för att minimera skadorna som färgningsprocessen 

orsakar. Det är tydligt att företagen i branschen idag har en förståelse för den stora 

påverkan som tillverkningsprocessen innebär och att det är glada över att utvecklingen 

går framåt. De fyra respondenter som talat om processen och identifierat problemen 

med färgbaden arbetar hos functional fashion-företag. Detta kan bero på att processen 

används mest på syntetmaterial vilket innefattar de främsta materialen funktionskläder 

tillverkas i. Det framgår även från två av fyra respondenter, som talar om den nya 

färgningstekniken, att processen är dyr. Detta kan resultera i att möjligheten att 

implementera tekniken är störst hos functional fashion-företagen som inte är påverkade 

av kostnader i samma utsträckning.   

 

4.2.3 Life Cycle Assessment 

Respondenternas engagemang i livscykelanalyser skiljer sig åt. Av de sju klädföretag 

våra respondenter arbetat aktivt för, är det endast en respondent som arbetar för ett 

företag där en LCA har genomförts, Ulf Bourghardt123. Han förklarar att de genomfört 

LCA på ett antal produkter och tar upp ett exempel, där de ställde ett traditionellt 

regnset i nylon med polytanbeläggning mot ett regnset i galon för att se vilket set som 

hade lägst påverkan ur alla hänseenden, från dragkedjan till slitage och transport. Ulf 

Bourghardt för fram att galonsetet hade lägst påverkan, allra främst ur 

materialsynpunkt. Däremot säljs de båda seten fortfarande hos företaget och 

respondenten beskriver att det är för att möta olika kundpreferenser då designen inte blir 

lika begränsad för ett nylonplagg. Anledningen till att analysen inte genomförts på 

samtliga plagg, förklarar Ulf Bourghardt, är för att det är ett enormt jobb som tar väldigt 

                                                
123 Ulf Bourghardt, Produktions-, inköps- och CSR-ansvarig, Didriksons (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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lång tid. Detta argument stöttas av Anonym Respondent124 och Erica Persson125 som 

båda två förklarar att de gärna skulle genomföra en LCA för att ställa bomull och 

polyester emot varandra, men att arbetet är alldeles för omfattande. Anonym 

Respondent resonerar kring tanken att utgå från en LCA och istället själva skapa ett 

analysverktyg som är mer greppbart som de även kan använda i kommunikationssyfte 

på hemsidan, men förklarar samtidigt att de inte kommit så långt. Erica Persson126 anser 

att de måste börja arbeta mer med analyser för att få bättre koll och förklarar att de köpt 

in ett underställ i bambu som genomgått en LCA, men att de i dagsläget inte kommit 

längre. Resterande respondenter, Renée Andersson127, Annika Mårtensson128, Malin 

Fyhr129 och de tre respondenterna från Intersport, förklarar att de inte använder sig av 

några sådana analyser.  

 

Diskussion 

Bonn och Fischer (2011) beskriver att det är nödvändigt att genomföra en LCA för att 

produktionen ska bli hållbar, vilket vidare byggs på att Ashby (2013) som menar att 

samtliga faser i produktens livscykel kan spåras och dess miljöpåverkan mätas. Tre av 

respondenterna håller med om att LCA är ett bra verktyg för att få en bättre överblick 

gällande produkternas miljöpåverkan, samtidigt som de förklarar att arbetet är extremt 

omfattande och för vissa företag inte genomförbart. Johannesson et al. (2013) förklarar 

att en LCA underlättar vid produktutveckling eftersom man då kan få reda på var de 

största förbättringarna kan göras. Dessutom menar Bonn och Fischer (2011) att det 

motverkar risker och negativa effekter i de olika stegen. Att utläsa från respondenternas 

svar är det endast functional fashion-företagen som har eller har haft en tanke på att 

använda sig av LCA. Att avläsa från dessa respondenter verkar det dock som att 

analysen används i marknadsföringssyfte. Detta kan bero på att functional fashion-

företagens konsumenter är mer miljömedvetna och använder plaggen ute i naturen, 

vilket leder till en vilja hos företagen att differentiera sig på marknaden som företag som 

erbjuder hållbara plagg. Respondenternas svar huruvida de haft LCA i åtanke kan även 

                                                
124 Anonym Respondent, CSR och Environment Coordinator, Arbetsklädsföretag (Personlig intervju, 
2017-04-27) 
125 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
126 Erica Persson, Buying och CSR manager, Sandryds (Telefonintervju, 2017-04-28) 
127 Renée Andersson, Initiativtagare bakom Sweden Textile Water Initiative samt tidigare Etik- och 
Miljöansvarig, Indiska (Telefonintervju, 2017-05-08) 
128 Annika Mårtensson, Hållbarhetschef och Affärsutvecklingsansvarig, Ellos (Personlig intervju, 2017-
04-27) 
129 Malin Fyhr, Quality Coordinator, 8848 Altitude (Personlig intervju, 2017-05-02) 
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grunda sig i hur länge företaget har arbetat med CSR-frågor då detta verktyg anses vara 

en fördjupning av CSR-arbetet.    
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5. Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer slutsatserna presenteras baserat på studiens resultat. 
Vidare kommer forskningsfrågorna och övriga delar av syftet att besvaras. Slutligen 
kommer studiens praktiska och teoretiska bidrag presenteras följt av förslag på vidare 
forskning.  
 
 

5.1 Besvarande av Forskningsfrågor 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken hänsyn “fast fashion”- och “functional 

fashion”-företag tar till det ekologiska perspektivet inom CSR gällande val av material 

och design under produktutvecklingsprocessen. Studien syftar även till att undersöka 

hur CSR-arbetet skiljer sig åt mellan de olika fallföretagen. Syftet delades in i följande 

två forskningsfrågor som inledningsvis kommer besvaras gemensamt ur CSR-synpunkt 

för att senare delas upp och besvaras separat utifrån design- och materialval: 

 

1. Hur kan klädföretag arbeta med CSR vid designval i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa en mer ekologisk produkt? 

 

2. Hur kan klädföretag arbeta med CSR vid val av material i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa en mer ekologisk produkt? 

 
Hur klädföretag kan arbeta med CSR… 
 
Det finns en tydlig gemensam vilja bland företagen om att ta ett större ansvar och arbeta 

med CSR. Det går även att fastställa att CSR är ett svårfångat och komplext begrepp 

vilket resulterar i att det blir svårt för företag att förstå vad det betyder och innebär. 

Detta har även resulterat i att CSR-begreppen som används hos företagen skiljer sig 

vilket leder till avvikelser rörande innebörden hos medarbetarna och dess målsättning. 

Det finns dessutom en skillnad gällande målsättningarna mellan fast fashion- och 

functional fashion-företagen där fast fashion-företagen arbetar på detaljnivå och 

functional fashion-företagen har en mer övergripande helhetssyn på sitt arbete.    

 

För att ett företag ska kunna integrera CSR i företaget på ett lyckat sätt går det att utläsa 

från undersökningen att arbetet måste utgå från högsta ledningen. Det gäller då att 

ledningen har fattat ett beslut om hur omfattande arbetet ska vara eftersom det kommer 

vara avgörande för arbetets utgång, samt att ledningen stöttar arbetet genom hela 
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processen. Vidare stödjer studien De Brito et al. (2008) då respondenterna är tydliga 

med att CSR måste vara integrerat i samtliga delar inom organisationen för att skapa ett 

helhetstänk och en intern kommunikation mellan de olika avdelningarna, där 

arbetssättet tydligt definieras genom gemensamt uppsatta mål. Det tillåter samtliga 

anställda, oavsett tjänst, att arbeta mot samma mål istället för att motarbeta varandra 

genom att sätta upp enskilda mål för respektive avdelning. Graden av integration har 

visat sig i CSR-tjänsternas omfattning hos företagen där de respondenter som inte 

besitter renodlade tjänster, utan även har andra arbetsområden inom företaget, till stor 

del måste arbeta mot andra avdelningars mål. I jämförelse har de respondenter som 

besitter renodlade CSR-tjänster hos företagen tydliga arbetsuppgifter och ett fokus 

enbart på att förbättra arbetet med stöd från övriga delar av organisationen. Det innebär 

att anställda på varje avdelning inom organisationen behöver besitta kunskap inom 

området, vilket kan uppnås genom utbildning samt en tydlig beskrivning av CSR-

visionerna i företagets affärsstrategi.   

 

1. …vid designval i produktutvecklingsprocessen för att skapa en mer ekologisk 

produkt? 

 

Precis som De brito et al. (2008) visar resultatet att integrering av CSR i hela 

organisationen är kritiskt för att lyckas skapa en hållbar produkt och för att CSR-arbetet 

ska nå designstadiet. Designers makt och inverkan på om plagget blir hållbart eller inte 

visar sig vara av hög grad då de medverkar från processens start, vilket är i enlighet med 

Parisi et al. (2015). Designers har även en delaktighet i att lyckas tilltala marknaden och 

skapa ett intresse för hållbara plagg hos intressenterna. Kunskapen och viljan att lära sig 

mer eftersöks av designers där kreativiteten finns, men vetskapen om hur de ska gå 

tillväga för att designa hållbara plagg saknas. Det uppkommer dessutom en konflikt 

mellan kreativiteten och viljan att designa hållbara plagg då avsaknaden av kunskap 

leder till att kreativitet och hållbarhet inte går hand i hand. När kunskapen saknas, bidrar 

det till att designers får välja mellan att designa trendigt eller att designa hållbart och det 

visar på att hållbarhet och trendmedvetenhet är en svår kombination, vilket stöttas av 

DeLong et al. (2013). Respondenterna lyfter fram ett flertal olika designstrategier som 

kan användas för att designvalet och slutprodukten ska bli mer hållbar. De innefattar en 

förlängning av livslängden i såväl användningen av slitstarka material och reparation, 

som att ta fram ett plagg som kan anpassas till olika storlekar. Att arbeta med tidlösa 
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designstrategier är ytterligare ett sätt att försöka få produkten mer hållbar och överleva 

trendskiftningar.  
 

Från resultaten går det att utläsa att processerna för återvinning är något samtliga 

respondenter anser behöver utvecklas för att kunna fortsätta hållbarhetsarbetet och 

minska textilindustrins avfall. Rena material utgör en möjlighet för återvinning men i 

dagsläget saknas tekniken för att ta hand om dem. Studien visar även på att blandade 

material leder till större svårigheter vid återvinning då det resulterar i att processen blir 

ännu mer komplicerad, vilket stödjer Muthu et al. (2012). Detta leder till att functional 

fashion-företagen, som använder mycket blandmaterial, står inför en stor problematik 

gällande återvinning. I samstämmighet med Mugge et al. (2005) uppmuntras designers 

därför till att skapa en design där detaljer kan bytas ut och repareras istället för att 

kassera hela plagget, samtidigt som det underlättar och möjliggör att plagget kan 

återvinnas på ett enkelt sätt när processerna för återvinning kommit ikapp. Detta leder i 

sin tur till att det går att förlänga livslängden på plagget samtidigt som det möjliggör 

enklare hantering vid återvinning. 
 

2. ...vid val av material i produktutvecklingsprocessen för att skapa en mer ekologisk 

produkt? 

 

Valet av material är av stor vikt för företag som arbetar för att utveckla ekologiska 

produkter. Undersökningens resultat stödjer teorierna som Kotler (2011), Fletcher 

(2014), och Byggeth och Hochschorner (2005) har om att materialval är kritiskt för att 

utveckla ekologiska produkter, och visar att det skett en framväxt av alternativa 

textilmaterial genom forskning och samarbeten. Institutioner arbetar för att förbättra 

bomullsodlingen vilket bidrar med ett mer miljövänligt alternativ till den konventionella 

bomull som tidigare använts, samt ett mindre kostsamt och mer tillgängligt alternativ till 

ekologisk bomull. Även åtkomsten av återvunna och nedbrytbara material har blomstrat 

och ett flertal förnyelsebara fibrer har framtagits. Däremot uppstår ett dilemma i arbetet 

eftersom dessa material kan leda till ökade kostnader samt att funktionaliteten och 

kvaliteten försämras. I arbetet gäller då att ledningen fattar ett tydligt beslut om vad som 

ska prioriteras.  
 

Tvetydigheter kan avläsas från studien gällande vad som kan klassificeras som ett 

hållbart materialval då resultaten visar att det finns flera olika aspekter att fundera över 
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när man ska utveckla materialet, eftersom hållbarhet kan ses ur olika synvinklar. Detta 

styrker delvis teorin som framförs av Pedersen och Gwozdz (2014; i Chapman, 2010) 

gällande att miljöpåverkan varierar beroende på typ av material. Ekologiska material 

eller slitstarka material som ger en längre livslängd är de två främsta aspekter som 

uppkommer i studien, varierat med minskat vatten- och materialspill. Studien visar på 

att det främsta arbetet kan göras i produktion genom att minimera spill och mängden 

vatten generellt, vilket stödjer teorierna från  Parisi et al. (2015) och Muthu (2015). 

Samtidigt går det att utläsa att toxiska beläggningar som kan ge materialet en ökad 

funktion håller på att fasas ut ur industrin. Vidare lyfts även betydelsen av att certifiera 

produkter upp, där det är inte självklart att en certifiering räcker för att kalla en produkt 

ekologisk. Dock går det att utläsa att certifieringarna är till för att stötta företagen i att 

bli mer miljömässigt hållbara. Innebörden av en ekologisk produkt måste därför först 

definieras för att målsättningen ska kunna utformas därefter.  
 

Från resultaten anser endast ett fåtal respondenter från functional fashion-företagen att 

LCA är ett bra analysverktyg för att skapa en överblick av en produkts totala 

miljöpåverkan. Trots att Bonn och Fischer (2011) beskriver verktyget som en 

nödvändighet ser respondenterna det snarare som extremt komplicerat. Även de 

svårigheter som Fletcher (2014) menar uppkommer i analysarbetet för att spåra de 

bakomliggande processerna stöttas av studien. Respondenterna är tydliga med att 

textilindustrin måste utvecklas men att de otåligt väntar på att den teknologiska 

utvecklingen ska gå framåt. I dagsläget saknas de processer som krävs för att materialen 

ska kunna samlas in, separeras och återanvändas. Däremot stöttas Ashby (2003) och 

Hoekstra och Chapagain (2007) av studiens resultat som visar att nya processer har 

utvecklats för att reducera miljöpåverkan under tillverkningen vilket innebär att 

kemikalie-, vatten,- och energiförbrukningen minskar. Att investera i dessa processer 

har även visat på en ökad lönsamhet i det långa loppet.  
 

5.2 Vidare diskussion av syfte  
Syftet med studien var dels att undersöka hur fast fashion- och functional fashion-

företagen kan arbeta med CSR vid val av design och material i 

produktutvecklingsprocessen för att produkten ska bli mer ekologisk, vilket besvarades 

genom de två forskningsfrågorna. Dels syftade studien även till att utforska hur 

företagens CSR-arbete skiljer sig åt. Det sistnämnda kommer därför att presenteras i 

detta avsnitt. 
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En av de främsta skillnaderna som gick att utläsa från studien var att drivkrafterna 

bakom CSR-arbetet skiljde sig åt mellan fast fashion- och functional fashion-företagen. 

Studien visar på att marknaden ställer allt högre krav på att företagen ska arbeta med 

CSR. Den tillgång till information som finns idag gör det enklare för konsumenter att 

söka information om företagens miljöarbete och utvärdera dem därefter. Det går att 

utläsa en viss skillnad i vad som driver på företagens CSR-arbete där påtryckningar från 

konsumenterna är en av de främsta drivkrafterna hos fast fashion-företagen, jämfört 

med functional fashion-företagen som delvis drivs på av industrins påverkan på 

omvärlden. Konsumenternas påtryckningar gällande hållbarhet syns dock inte alltid i 

deras köpbeslut då priset har visat sig vara den mest avgörande faktorn gällande fast 

fashion, vilket skapar ett dilemma hos företag verksamma inom detta område. Ett 

liknande problem uppstår även hos functional fashion-företagen där konsumenterna 

framförallt är känsliga för den nedsatta kvalitet och funktion som miljövänliga material 

i vissa fall kan innebära.  
 

Från resultaten kan vi även se att målsättningarna mellan de olika fallföretagen skiljer 

sig åt. Vi kan utläsa att fast fashion-företagen går ner på detaljnivå där deras fokus 

ligger på materialval, certifieringar och återvinning. Företagen verksamma inom detta 

område tampas även med snäva vinstmarginaler på ett annat vis vilket gör att deras 

hänsyn till CSR-arbetet kan bli mer begränsat. Respondenterna från functional fashion-

företagen har en målsättning som fokuserar mer på helheten där de arbetar med 

fabrikers villkor, produktionsfrågor och att skapa ett mer transparent företag. Studien 

visar på att dessa företag  inte pressas av lika snäva marginaler, vilket leder till att de 

inte blir lika begränsade i arbetet att ta fram en hållbar produkt. 
 

5.3 Praktisk och Teoretisk Betydelse  
Den praktiska betydelse som denna studie genererar kan vara till nytta för såväl 

etablerade som nyetablerade klädföretag som vill öka sina kunskaper i hur man genom 

att arbeta med CSR kan ta fram ett mer ekologiskt plagg med utgångspunkt i design- 

och materialval. Resultatet bidrar även med riktlinjer gällande hur CSR kan integreras i 

företag för att nå genomslag. Vidare bidrar det med designstrategier som kan tillämpas 

för en minskad miljöpåverkan, samt hur hållbarhet kan uppnås på olika sätt genom 

materialvalen som tillämpas. Teoretiskt bidrar studien till att sammanföra två teoretiska 

områden, CSR och produktutveckling, som tidigare varit bristande inom ämnet. Detta 

har byggt på tidigare forskning genom att skapa en ökad förståelse för klädföretagens 
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ansvar i CSR-arbetet samt hur arbetet skiljer sig mellan olika företag. Studien bidrar 

även till en ökad förståelse för olika strategier som berör klädbranschens miljöarbete 

och hantering inom design- och materialval. Slutligen resulterar studien i en diskussion 

om definitionen av CSR och likaså vad en hållbar produkt innebär. Ett flertal aspekter 

har uppkommit ur studiens resultat som vi anser relevanta för fortsatt utveckling inom 

området. Därför föreslås följande ämnen för vidare forskning:  
 

• Resultatet av studien visar att CSR är ett brett och tvetydigt begrepp som 

behöver delas upp och omdefinieras. Vidare forskning inom området 

uppmuntras därför till att ta fram nya definitioner för att tydliggöra och separera 

områdena.  

• Resultaten som uppkommit av studien har haft material- och designval i fokus 

men ämnet kan vara av stor betydelse även för andra delar av 

produktutvecklingsprocessen för att finna ytterligare strategier till att minska 

textilindustrins miljöpåverkan.   

• Studiens fokus har utgått från företagens perspektiv men vidare forskning skulle 

kunna studera konsumenters beteende för att få en ökad förståelse för 

konsumenters vilja att bidra till en hållbar konsumtion och hur de kan gå 

tillväga. 

• Studien lyfter fram en problematik gällande bristande processer för återvinning 

av material. Ett förslag till framtida forskning är därför att forska mer på 

möjligheter och sätt att återvinna textilier samt hur problematiken med blandade 

material ska lösas. 
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I 
 

Bilaga 1a – Intervjuguide Experter  
 

Vad är era huvudsakliga uppgifter på er arbetsplats? 

Vilka klädföretag har du tidigare arbetat med? 

Hur defninierar ni CSR? 

Hur integrerar företag CSR i sin företagsstrategi? 

Hur vanligt är det att företag har en specifik CSR-avdelning? 

Vilka är de vanligaste fallgroparna inom CSR? 

Vilka problem kan du identifiera som hindrar företag att arbeta med CSR? 

Hur går produktutvecklingsprocessen till? 

Var i produktutvecklingsprocessen brukar man tala om CSR? 

Vilka tror ni är de främsta drivkrafterna till miljömässig produktutveckling? 

Vad brukar vara den främsta anledningen till att företag vänder sig till er gällande CSR 

och produktutveckling? 

Hur arbetar företag för att skapa hållbara plagg som samtidigt är estetiskt tilltalande? 

Hur arbetar företag för att skapa hållbara plagg med hög kvalitet? 

Hur mycket hänsyn har tagits LCA (life cycle assessment) i företag som ni tidigare har 

arbetat med? 

Vilka är de främsta förbättringsområdena inom hållbar produktutveckling? 

Hur tror du att CSR-arbetet inom produktutveckling kommer utvecklas i framtiden? 

Hur svårt är det att få ett helt miljövänligt material? 

Hur arbetar företags designfunktion med hållbarhet? 

 

  



  
 

II 

Bilaga 1b – Intervjuguide Företag 
 

Vad är er huvudsakliga uppgift/uppgifter på er arbetsplats? 

Vad är företagets främsta målsättning? 

Hur definierar ni CSR? 

Resonerar ni kring miljön när ni sätter mål i företaget? 

Hur arbetar företagets designfunktion med hållbarhet idag? 

Vilka CSR-certifieringar har ni? 

Vilka problem kan du identifiera som hindrar företag att arbeta med CSR? 

På vilket sätt försvårar trender och snabba förändringar i kundbehov CSR-arbetet? 

Hur ser ni på att få ihop hållbarhetsfrågor med funktioner som modegrad, kvalitet och 

pris? 

Hur går produktutvecklingsprocessen till? 

Hur arbetar ni för att uppnå en utveckling i funktion och modegrad? 

Vart i produktutvecklingsprocessen brukar man prata om CSR? 

Vilka är era främsta drivkrafter till miljömässig produktutveckling? 

Vid val av material, vilka är de främsta aspekterna ni kollar på? 

Vid val av design, vilka är de främsta aspekterna ni kollar på? 

Återanvänder ni material? 

Vilka metoder eller analyser används för att mäta en produkts miljöpåverkan? 

Hur mycket hänsyn tas till LCA vid produktutveckling? 

Vad har ni upplevt mest problematiskt gällande CSR i produktutveckling? 

Hur tror du att CSR-arbetet inom produktutveckling kommer utvecklas i framtiden? 

 
  



  
 

III 

Bilaga 2 – Operationaliseringsmodell 
 

Teoriavsnitt Fråga Syfte Referens 

Inledning Hur kan klädföretag 
arbeta med CSR vid val 
av material i 
produktutvecklingsproc
essen för att skapa en 
mer ekologisk produkt? 

Utforska hur kan 
skapa en mer 
ekologisk produkt 
genom att integrera 
CSR i sin 
produktutvecklingspr
ocess. 

Muthu 
(2015); 
Johannesso
n et al. 
(2013); 
Bonn & 
Fisher 
(2011); De 
Brito et al. 
(2008); 
Byggeth & 
Hochschor
ner (2005); 
Sinclair 
(2015); 
Kotler 
(2011); 
Ashby 
(2013; 
Fletcher 
(2014).  

Inledning Hur kan klädföretag 
arbeta med CSR vid 
designval i 
produktutvecklingsproc
essen för att skapa en 
mer ekologisk produkt? 

Utforska hur kan 
skapa en mer 
ekologisk produkt 
genom att integrera 
CSR i sin 
produktutvecklingspr
ocess. 

Muthu 
(2015); 
Johannesso
n et al. 
(2013); 
Bonn & 
Fisher 
(2011); De 
Brito et al. 
(2008); 
Ashby 
(2013); 
DeLong et 
al. (2013); 
Parisi et al. 
(2015); 
Isaksson et 
al. (2015); 
Mugge et 
al. (2005). 



  
 

IV 

 Vad är er huvudsakliga 
uppgift/uppgifter på er 
arbetsplats? 

Bakgrundsvariabel.  

Corporate Social 
Responsibility 

Hur definierar ni CSR? Söker en gemensam 
nämnare inom 
branschen av en 
tvetydig definition.  
 

Grafström 
et. al 
(2015); 
DeLong et 
al. (2013); 
Bevan et 
al. (2012); 
Öberseder 
et al. 
(2011). 

Corporate Social 
Responsibility 

Hur integrerar ni 
Corporate Social 
Responsibility i er 
företagsstrategi? 

I vilken mån företaget 
arbetar med CSR. 

Sinclair 
(2015); 
Gardetti & 
Torres 
(2012). 

Corporate Social 
Responsibility 

På vilket sätt försvårar 
trender och snabba 
förändringar i 
kundbehov CSR-
arbetet? 

Mode är kortsiktigt 
och hållbarhet 
långsiktigt. Måste 
lyssna på kunderna 
för att veta vad de vill 
ha. 

Mugge et 
al. (2005); 
Bandinelli 
et al. 
(2013); 

Produktutvecklingsproc
essen 

Hur går 
produktutvecklingsproc
essen till? 

Hur den skiljer sig 
mellan företag. 

Johannesso
n et al. 
(2013); 
Tidd & 
Bodley 
(2002); 
Mital et al. 
(2008); 
Gonzáles-
Benito et 
al. (2016) 

Produktutveckling  Vart i 
produktutvecklingsproc
essen brukar ni prata 
om CSR? 

Det är viktigt att 
interagera CSR tidigt 
för att lyckas med en 
hållbar 
produktutveckling. 

Moretti & 
Junior 
(2017); 
Isaksson et 
al. (2015); 
Johannesso
n et al. 
(2013) 



  
 

V 

Produktutveckling Vilka är era främsta 
drivkrafter till 
miljömässig 
produktutveckling? 

Varför företaget valt 
att arbeta med CSR 
när de 
produktutvecklar.  

Maxwell & 
Van Der 
Vorst 
(2002) 

Produktutveckling Vart ligger 
svårigheterna i att 
skapa ett funktionellt 
plagg som samtidigt är 
miljömässigt hållbart? 

Identifiera problem. DeLong et 
al. (2013); 
Mugge et 
al. (2005); 
De Brito et 
al. (2008); 
Fletcher 
(2014) 

Produktutveckling Hur arbetar ni för att 
skapa hållbara plagg 
som samtidigt är 
estetiskt tilltalande? 

Identifiera problem.  DeLong et 
al. (2013); 
Sinclair 
(2015); 
Ashby 
(2013); 
Aakko & 
Koskennu
mri-
Sivonen 
(2013) 

Produktutveckling Hur ser ni på att få ihop 
hållbarhet och 
funktionalitet med pris? 

Identifiera problem. Ekström et 
al. (2012); 
Ashby 
(2013; 
Aakko & 
Koskennu
mri-
Sivonen 
(2013); 
DeLong et 
al. (2013); 
Tidd & 
Bodley 
(2002); 
Mital et al. 
(2008).  

Produktutveckling  Hur arbetar ni för att 
förlänga era produkters 
livstid? 

 Mugge et 
al. (2005); 
Niinimäki 
& Hassi 
(2011). 

Produktutveckling Vilka metoder eller 
analyser används för att 

Skapa en förståelse 
för vilka analyser som 

 



  
 

VI 

mäta en produkts 
miljöpåverkan? 

används för att finna 
förbättringsområden. 

Produktutveckling Hur mycket hänsyn tas 
till LCA vid 
produktutveckling? 

Skapa en förståelse 
för hur de använder 
en analysmetod för att 
kunna finna delen 
med högst 
miljöpåverkan. 

Fischer 
(2011); 
Ashby 
(2013); 
Bonn & 
Fischer 
(2011); 
Johannesso
n et al. 
(2013) 

Produktutveckling Vad har ni upplevt 
mest problematiskt 
gällande CSR i 
produktutveckling? 

Vart svårigheterna 
ligger i att genomföra 
en hållbar 
produktutveckling. 

Byggeth & 
Hochschor
ner (2005) 

Produktutveckling Hur tror du att CSR-
arbetet inom 
produktutveckling 
kommer utvecklas i 
framtiden? 

Genom 
expertutlåtanden 
skapa en uppfattning 
om framtida 
utveckling inom 
branschen.  

 

 
 
 
 


