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Abstract 
The purpose of the study is to analyze, through a qualitative research method, how 
smaller brands work with - and in the future can and aims to work on sustainability 
strategies in relation to expansion. This paper analyzes both companies and 
manufactures sustainability reports while providing researchers views on the topic. For 
the study an abductive research approach has been used. The research method is 
qualitative and in-depth interviews have been conducted with 6 different informants. 
For the interviews a semi structured interview has been used. Interview results have 
shown that the level of knowledge about sustainability strategies at companies is 
relatively low, but that interest in a higher level of knowledge exists. Whether a small 
fashion company works with sustainability seems to depend on the size of the 
company. How well a sustainability strategy can suit a business also seems to depend 
on the size of the company. 
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Sammanfattning  
Syftet med studien är att genom en kvalitativ forskningsmetod analysera hur mindre 
varumärken arbetar med - och i framtiden kan och ämnar arbeta med 
hållbarhetsstrategier i förhållande till expansion. Denna uppsats analyserar både 
företag och företags hållbarhetsrapporter samtidigt som den ger forskares syn på 
ämnet. För studien har en abduktiv forskningsansats använts. Forskningsmetoden är 
kvalitativ och djupintervjuer har gjorts med 6 olika informanter. För intervjuerna har en 
semistrukturerad intervjumall använts. Intervjuernas resultat har tytt på att 
kunskapsnivån om hållbarhetsstrategier hos företag är relativt låg men att intresset för 
en högre kunskapsnivå finns. Huruvida ett mindre modeföretag arbetar med hållbarhet 
verkar bero på storlek på företaget. Hur väl en hållbarhetsstrategi kan passa på ett 
företag verkar också bero på storlek på företaget. 
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1 Bristande hållbarhetsarbete i textilindustrin 
Ämnet som genom denna studie behandlas är aktuellt då vi idag står inför globala 
riskzoner och medvetenheten därmed ökar hos konsumenter. Då företags existens 
bygger på lönsamhet är tillväxt något som står i fokus för intressenterna. Företag 
riskerar idag att tappa kontroll över sitt hållbarhetsarbete när de lägger fokus på 
expansion och ekonomisk tillväxt. I detta kapitel kommer problematiseringar som 
handlar om hållbarhetsarbete i textilindustrin presenteras.  
 

1.1 Problematik 

1.1.1 Utmaningar 

Idag flyttar multinationella företag som expanderar sin produktion till länder där 
priserna är så låga som möjligt vilket också innebär att tillverkning sker i låglöneländer 
(Winborg 2006). Låga priser eftersträvas eftersom trenderna hela tiden skiftar och 
modet flödar. Produkterna måste säljas till låga priser när konkurrensen är hög. Detta 
gör att kvalitén blir lidande då billiga produktioner innebär både sämre material och 
arbetsförhållande på fabrikerna samt bristande moral och etik. Storleken på den 
globala klädindustrin växer och förväntades generera en tvåsiffrig tillväxt mellan 2014 
och 2020. (Keller, Magnus, Hedrich, Nava, Tochtermann, 2014) Fenomenet fast 
fashion har under en tid kritiserats som ohållbar. Men kunskap om faktiska 
hållbarhetsstrategier i modeproduktion verkar något begränsad. Många 
modeproducenter använder nu hållbara fibrer som hampa, ekologisk bomull, bambu 
och återanvända fibrer, vilket uppmuntrar andrahands-kanaler och stödjer etiska 
arbetsmetoder. Många konsumenter är emellertid tveksamma till att stödja dessa 
förändringar och har svårt att acceptera kostnadsskillnaden som hållbart producerade 
produkter innebär. (McNeill & Moore 2015)  
 
Baserat på informationen från artiklarna som nämnts ovan finns det indikationer att det 
konsumtionssamhället vi lever i idag står inför hårda utmaningar när det gäller miljön 
och så kallade globala riskzoner. Textilindustrin kan klassas som en industri som 
består av en hög konsumtion samtidigt som konsumenter kontinuerligt efterfrågar nya 
varor - nytt mode. Lotta Ahlvar skriver i Sydsvenskan (2014) att den allra viktigaste 
trenden är hållbart mode och att det eventuellt är just hållbar tillväxt som är den trend 
som svenskt mode behöver för att överleva långsiktigt. Detta gäller inte bara svenskt 
mode utan för mode generellt. För att mode ska överleva långsiktigt behövs ett nytt 
konsumtionssätt där hållbar tillväxt är ett koncept som eftersträvas hos varumärkena. 
Där hållbarhet får gå före snabb ekonomisk tillväxt. 
 
Enligt en rapport från Europeiska kommissionen är textil- och beklädnadsindustrin 
världens näst största ekonomiska sektor och upptog 7% av världens totala export 
2013. Den stora produktionen i industrin har emellertid ökat oro över frågan om 
hållbarhet och modets miljöpåverkan. Klädtillverkningen är starkt sammanflätad med 
många hållbarhets- och miljöproblem, till exempel energiåtgång. (Niu, Chen & Zhang 
2017) Fram till nyligen har utvecklingen inom textil- och klädindustrin fokuserat på 
tekniska och kostnadsaspekter. Fokus har lagts på att hålla slutproduktens pris lågt 
och öka effektiviteten i produktionen. Designers, tillverkare och återförsäljare har 
mindre uppmärksammat andra dimensioner av erbjudandet, t.ex. konsumenternas 
önskemål och värderingar. Därför är produkterna utformade och producerade enligt 
regelbundet förändrade trender som möjliggör snabb vinst, snarare än att radikalt 
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ompröva sätten att utforma och tillverka det erbjudande som är baserat på 
konsumentbehov och hållbarhet. (Niinimäki & Hassi 2011)  
 
Problemet som ligger till grund för studien är att företag som expanderar för att uppnå 
ekonomisk framgång i rask takt ofta riskerar att tappa kontrollen över det de gör 
(Forbes 2014). Studien kommer att ge exempel på några expanderande varumärken 
med hållbarhetsprofiler som aktivt arbetar för en hållbarare produktion sett till miljö och 
sociala förhållanden. 

1.1.2 Reaktion 

Långsamt mode kommer att bli ett tilltalande alternativ för att uppnå hållbarhet i 
modebranschen. Detta uppnås genom att få konsumenterna att ändra 
konsumtionsmönster för att ersätta kvantitet med kvalitet. Ett enkelt sätt att minska 
konsumtionens påverkan på miljön och samhället är att använda kläder som sedan 
repareras, återvinns, säljs eller doneras när produkterna inte längre används. Det är 
dock kritiskt att förlänga produktens livscykel och maximera sin användbarhet genom 
att minska förbrukningen av naturresurser och minimera slöseri med energi. (Jung & 
Jin 2016) Avfall är en symbol för ineffektivitet i alla moderna samhällen och en 
representation av missallokerade resurser. Den globala fasta volymen avfall 
beräknades uppgå till cirka 11 miljarder ton under 2011. Tillsammans med den stora 
avfallssamlingen, förbrukas en enorm mängd naturresurser varje dag på grund av den 
höga efterfrågan på nya produkter. Globalt konsumeras 120–130 miljarder ton 
naturresurser varje år och det produceras cirka 3,4 till 4 miljarder ton kommunalt fast 
avfall. Skapande av avfall och förbrukning av naturresurser förorenar miljön och 
slutligen skapar det en extra ekonomisk kostnad för hantering av avfallet. (McQuillian, 
Archer-Martin, Menzies, Bailey, Kane & Fox Derwin 2018) 
 
Många företag och organisationer arbetar aktivt för att offentliggöra industrins baksidor 
och lyfta fram och driva på mer hållbara och innovativa konsumtions- och 
produktionslösningar. Genom att mer hållbara företag och varumärken gör sig 
transparenta börjar allt fler konsumenter ifrågasätta de företag som inte erbjuder 
samma transparens. För att ta sig mot en mer hållbar produktion, som gör konsumtion 
mer miljövänlig, strävar många företag idag mot en mer miljömässig dagordning för att 
skapa sig en konkurrensfördel. Detta genom att förbättra miljö, ekonomiska och sociala 
prestationer. (Taisch, Stahl & May 2015) Detta pekar på att mindre varumärken kan 
dra fördel av att tidigt implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete för att uppnå en 
konkurrensfördel, speciellt eftersom hållbara produkter allt mer efterfrågas. Som ett 
svar på detta globala intresse för hållbarhet och dess relaterade etik har andra sektorer 
av branschen börjat erbjuda hållbara alternativ i sina produktlinjer. Konsumenterna har 
emellertid varit ovilliga att vidta hållbara förändringar i sina konsumtionsval, ett 
fenomen som är gemensamt för många industrier som erbjuder hållbara produkter på 
en marknad baserad på snabb omsättning av varor. Många tillverkare inom 
modebranschen försöker ändra sitt hållbarhetsarbete, men det är bara möjligt på lång 
sikt om konsumenterna stödjer hållbart mode genom att köpa det. (McNeill & Moore 
2015)  
 
Då modeindustrin allmänt anses vara den näst mest nedbrytande industrin efter 
oljeindustrin, sett till miljöpåverkan är det högst aktuellt att varumärken ser över sin 
produktion och arbetar mot en mer hållbar sådan. (Moorehouse & Moorehouse 2017) 
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För att göra produkters livscykel mer hållbar har en rad hållbarhetsstrategier tagits fram 
som innefattar långsiktiga lösningar ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv 
med syfte att förädla processerna som produkten genomgår. Exempel på sådana 
strategier är cirkulär ekonomi, the 5 R’s to Sustainability och Zero Waste Fashion. När 
textil- och beklädnadsindustrin syftar till att främja hållbarhet har de viktigaste 
förändringsfaktorerna kopplats till miljömaterial och etiska problem i produktionen. För 
närvarande är affärsmodellerna i huvudsak kopplade till en stor volym av försäljning 
och produktion. Trots att industrins utveckling har rört sig mot mindre miljöpåverkan 
har såväl produktion som konsumtion ökat till nivåer där fördelarna med teknisk 
utveckling minskar. En förändring är således nödvändig för att nå en systemisk 
omvandling, inte bara i produktion utan även i konsumtion (Niinimäki & Hassi 2011). 
 

1.2 Problemdiskussion 

För studien kommer tre hållbarhetsstrategier att presenteras och förklaras i teori-
kapitlet. De tre hållbarhetsstrategierna är strategier som skulle kunna vara lösningar 
till problemen som presenterats ovan med den snabbt expanderande industrin och 
dagens ohållbara lösningar. Med denna problembakgrund har frågeställningar 
formulerats med syftet att analysera hur mindre modeföretag arbetar med och ämnar 
arbeta med hållbarhetsstrategier i förhållande till expansion. Detta då området tidigare 
inte studerats, det har hittats ett glapp i tidigare forskning. 
 

1.3 Precisering av frågeställning 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågor. 
 

1. Hur kan hållbarhetsarbete påverkas vid expansion?  
 

2. Vilka hållbarhetsstrategier kan ett mindre modeföretag utforma för att arbeta 
med hållbarhet i expansion? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera hur mindre modeföretag arbetar med och ämnar 
arbeta med hållbarhetsstrategier i förhållande till expansion.  
 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas av att den görs genom ett varumärkesägarperspektiv (VMÄ) och 
alltså inte genom ett producent- eller konsumentperspektiv. Studien avgränsar till 
svenska modeföretag som på olika sätt arbetar med hållbarhet samtidigt som de 
expanderar. Studien avgränsar även till modeföretag som i huvudsak arbetar med 
nyproduktion och tar ekonomiska aspekter gällande storlek i åtanke. Inom området 
hållbarhet avgränsar studien till hur företag arbetar med hållbarhetsstrategier som 
berör socialt- och miljöarbete, detta i form av tredjepartskontroller och hållbara 
strategier som t.ex. cirkulär ekonomi, Zero Waste Fashion och the 5 R’s to 
Sustainability. Dessa tre strategier är de som studien kommer att avgränsa sig till. 
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2 Begreppsdefinition 
Detta stycke har för avsikt att förklara olika begrepp som för läsaren kan vara 
främmande eller viktiga att hålla isär. Det underlättar även läsarens förståelse för 
studien. 
 
CSR – Corporate Social Responsibility, för uppsatsen används samma beskrivning 
som i EU: CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där 
man verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt 
ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. 
 
Fallföretag – De företag som studien undersöker genom intervjuer och annan 
information från företagen. 
 
Fast Fashion - är ett segment för modekedjor där man har låga priser, konstanta 
nyheter och hög omsättningshastighet.  

Företag – Syftar till säljande modeföretag generellt. 

Hållbarhet – Syftar till hållbar utveckling och hållbarhet i en miljösynpunkt, inte 
hållbarhet som i engelskans durability. 

Hållbarhetsarbete – Arbete som tillgodoser dagens behov, utan att kompromissa med 

framtida generationers förmåga att tillgodose deras behov. Hållbarhetsarbete kan 

beröra miljö och socialt ansvar. 

 
Hållbarhetsstrategi – När detta uttryck används i studien syftar det till erkända 
formulerade strategier och modeller. En hållbarhetsstrategi syftar en plan som 
fokuserar på att uppfylla ett företags hållbara långsiktiga mål.  
 
Hållbarhetsprofil – När ett företag profilerar sig som hållbart och kommunicerar detta 
till sina konsumenter.  
 
Hållbarhetsrapport – En rapport med hållbarhetsinformation som behövs för 
förståelsen av ett företags utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av 
verksamheten. I en hållbarhetsrapport för klädföretag beskrivs vanligtvis hur företaget 
arbetar med miljö och socialt ansvar. 

Slow fashion – Ett mer hållbart alternativ till fast fashion. Begreppet syftar till en 
långsammare och mer rättvis produktion där kvalité, miljö och sociala förhållanden 
prioriteras. 

Sourcing – Att lokalisera och undersöka alternativ på både material och leverantörer.  

Styles – En style är en produkt inom en viss produktkategori i en viss kollektion där 
färg och form kan variera. 

Trimmings – Detaljer i produktion som knappar, kedjor och annat tillbehör. 
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3 Metodansats och angreppssätt 
Detta avsnitt kommer förklara hur metoden för utförandet av studien sett ut. Det första 
momentet för studien har gått ut på att kartlägga hur fallföretagen idag arbetar med 
hållbarhet i sin produktion både sett till socialt ansvar, ansvar för miljö samt fokus på 
kvalitet i produkter. Nuvarande strategier och storlek på företagen har diskuterats och 
därefter har hållbarhetsstrategier presenterats och diskuterats vidare. Det andra 
momentet har gått ut på att kritiskt granska hur företagen arbetat med hållbarhet under 
expansion och vilka för- och nackdelar expansion medför för hållbar produktion. För 
att besvara uppsatsens frågeställning har intervjuer med informanter från olika företag 
utförts. Intervjuerna har fokuserat på att undersöka hur företagen arbetar med 
hållbarhetsstrategier idag samt hur de planerar att arbeta med dem under expansion. 
Oberoende informanter har också intervjuats, detta är informanter som forskat och 
studerat hållbarhetsstrategier. Inför intervjuerna har tidigare forskning och teori inom 
området sammanställts. Med denna sammanställning som grund har 
frågeställningarna diskuterats och besvarats. Vidare har också hållbarhetsrapporter 
från andra företag granskats för att ge en bredare bild av hur arbetet med hållbarhet 
och hållbarhetsstrategier ser ut på företag idag. 
 

3.1 Förföreställning 

I dagsläget finns mycket information om hur textilindustrin ser ut och vilka utmaningar 
den står inför. Det finns mycket tidigare forskning om konsumenters inställning till 
denna problematik samt även hur varumärken bemöter konsumenternas intresse och 
efterfrågan på hållbara plagg. Många innovativa hållbarhetsstrategier har de senaste 
åren utformats för att bli applicerbara på varumärken med hållbarhetsprofiler. Denna 
information utgör studiens grund och har en påverkan på uppsatsens synvinkel. 
 

3.2 Angreppssätt 

3.2.1 Perspektiv 

Detta ämne skulle kunna studeras utifrån olika perspektiv som t.ex. kundperspektiv, 
de fabriksanställdas perspektiv eller ur ett företagsperspektiv. Ämnet har studerats ur 
ett företagsperspektiv då detta var lämpligast då studien bygger på intervjuer med 
informanter från olika varumärken och deras syn på effekten av expansion på 
varumärkets hållbarhetsarbete. Valet av perspektiv har även valts för att andra 
varumärken ska kunna inspireras och ha lätt att anamma hållbarhetsfokus. 

3.2.2 Forskningsansats 

I studien har abduktiv metod använts som bygger på att teorier används i 
resonemanget och blandas med observationer. Inom filosofin är abduktion en term 
besläktad med både induktion och deduktion, där forskaren rör sig mellan teori och 
empiri. Abduktiv forskningsansats kan ses som en kombination mellan den traditionella 
ansatsen deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg 2017). Den abduktiva 
forskningsansatsen var lämplig för denna studie eftersom teorin bekräftas av det 
empiriska materialet samtidigt som det empiriska materialet bygger på teorin.  
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3.2.3 Forskningsdesign 

För att få en uppfattning om vikten av en hållbarhetsstrategi i ett expanderande företag 
har två forskare intervjuats för ett ge en synvinkel på problematiken som ligger till grund 
för studien. Vidare har två fallföretag intervjuats för att se om de olika varumärkenas 
inställning ser olika ut eller om informanterna från företagen har delade åsikter. Olika 
strategier har vidare undersökts för att ge läsaren en kunskap om vilka olika strategier 
företag kan använda sig av och vilka som eventuellt kan vara aktuella för ett mindre 
expanderande hållbart varumärke. Undersökningen kommer innehålla empiriskt 
material från sju olika informanter och vidare kommer en slutsats diskuteras fram 
utifrån vad materialet pekar på. För att få en bredare uppfattning om hur liknande 
företag arbetar med hållbarhet och om de arbetar efter en hållbarhetsstrategi eller inte 
har ytterligare tre företags hållbarhetsrapporter studerats. Genom studien skapas en 
fördjupad bild om problematiken med att expandera på ett hållbart sätt. Eftersom 
studien behandlar information från olika företag blir det en komparativ studie som utförs 
på ett kvalitativt vis (Bryman och Bell 2015).  

3.2.4 Undersökningsmetod 

I studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts då studien strävat efter att ge 
svar på varför och hur, och ämnat ge en djupare förståelse kring hur det genom snabb 
expansion kan uppstå brister som påverkar hållbarhet, etik och moral och hur 
hållbarhetsarbete snabbt kan fallera när press blir för hög. Då studien delvis utförts 
genom flera djupgående fallstudier på olika varumärken blir informationen kvalitativ 
och inte kvantitativ. En kvalitativ forskningsmetod är en forskningsmetod som värderar 
ord snarare än kvantifiering av data och analys av data (Bryman & Bell 2015). Genom 
den kvalitativa metoden ges riklig information så att studien blir djupgående och genom 
granskning av hållbarhetsrapporter från andra företag inom samma urval ges en 
bredare uppfattning som möjliggör generalisering i slutsatserna som dras. Det 
förväntas att en ökad förståelse från läsaren skapas genom detta val av metod. 
 

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Materialinsamling av sekundärdata 

Information har samlats genom databasen Primo på Borås Högskolebibliotek. De 
områden som undersökts handlar om expanderande företag, hållbart mode, cirkulär 
design, hållbarhetsarbete, anskaffningsstrategier och tillväxt inom textilindustrin. 
Endast artiklar som är peer-reviewed har använt som referenser för studien. 
Områdena som undersökts har valts ut efter vad som känns mest relevant för studiens 
frågeställning. En del av informationen från artiklarna är något föråldrad, med tanke på 
den snabbt förändrade och utvecklade industrin, vilket får tas i åtanke. På grund av 
den breda informationen många av artiklarna bidrar till har relevanta stycken och 
information valts ut och sammanställts. Många av de artiklar som information samlats 
ifrån är skrivna de senaste tre åren vilket är positivt för att innehållet då är anpassat 
efter hur dagens industri och situation utvecklats och ser ut. Genom att studera tidigare 
forskning ges en bra kunskapsgrund om området, vad som redan studerats samt vilka 
slutsatser som kan dras. Förutom det ger studier av tidigare forskning vad som krävs 
för att utveckla ett argument (Bryman & Bell 2015). 
 

Utöver artiklar har metodlitteratur och kurslitteratur använts. Befintlig information från 
de fem företagen i form av hållbarhetsrapporter har även använts för studien.  



12 

 

3.3.2 Urval  

I detta stycke presenteras vilka informanter som valts för studien samt vilka företag 
som valts för granskning av hållbarhetsrapporter. 
 
I uppsatsen har informanter från två olika modeföretag intervjuats. Valet av 
varumärken grundar sig i att varumärkena på ett eller annat vis arbetar med hållbar 
produktion och konsumtion. Studien ämnar få inblick i hur varumärkenas inställning 
ser ut till hållbara strategier och hållbar produktion under expansion. Valet av 
informanter är relevanta för studien då de på olika sätt arbetar med hållbarhet i 
textilindustrin. Då studien avgränsar sig till svenska modeföretag har två mindre 
svenska modeföretag valts ut. Informant A, B och C arbetar som grundare och 
marknadschef, hållbarhetschef samt VD för fallföretag A som är ett Stockholmsbaserat 
väskföretag. Informant D är grundare för fallföretag B och arbetar med produktion och 
design på fallföretaget som är ett Stockholmsbaserat klädmärke som tillverkar jackor 
och stickade plagg.  
 
För studien har även två oberoende informanter intervjuats som forskar och föreläser 
om de hållbarhetsstrategierna cirkulär ekonomi och Zero Waste Fashion. Valet av 
oberoende informanter grundar sig i att de hållbara modellerna de arbetar med är 
applicerbara för ett varumärke att använda i formulerandet av en textil 
hållbarhetsstrategi. Oberoende informant 1 forskar om minimering av avfall i textil 
produktion. Oberoende informant 2 forskar och föreläser om hållbarhetsstrategin 
cirkulär ekonomi. ”Oberoende” i det här sammanhanget innebär att informanterna inte 
på något sätt är partiska. De representerar inte ett företag och de är oberoende av 
varandra. Däremot har informanterna till viss del förespråkat sin strategi vilket på ett 
vis gör dem partiska, men då studien görs ur ett VMÄ perspektiv kallas de ändå 
”oberoende” då detta förenklar förståelsen av vem som intervjuats. 
 
 
Informant/Respondent Yrkesroll Datum Intervjulängd 

Informant A Grundare och marknadschef för 
fallföretag A 

18-03-20 35:40 

Informant B Hållbarhetschef för fallföretag A 18-03-20 1:14:57 

Informant C VD för fallföretag A 18-04-24 38:20 

Informant D Grundare och produktion för 
fallföretag B 

18-05-17 39:43 

Oberoende informant 1 Designer, facilitator, doktorand 
och författare 

18-04-26 58:49 

Oberoende informant 2 Studerar cirkulär ekonomi 18-05-07 44:32 

 

För studien har nio svenska modeföretag valts ut för att undersöka om modeföretagen 
har offentliga hållbarhetsrapporter. Av de nio företagen har tre företag en 
hållbarhetsrapport publicerad offentligt. De företag av de nio utvalda som har haft en 
hållbarhetsrapport publicerad offentligt är Filippa K, Houdini och Nudie Jeans. De 
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övriga företag som också undersökts utöver de fyra tidigare nämnda är Tretorn, Our 
Legacy, Elvine, Whyred, Hestra och Fjällräven.  

3.3.3 Materialinsamling av primärdata 

För att samla information och data för studien har djupintervjuer gjorts, där 
intervjumallen varit relativt öppen för att informanterna så fritt som möjligt ska få 
redovisa information, men där intervjumallen har några frågeställningar som bör tas 
upp under intervjutillfället. Kvalitativa intervjuer ser ofta väldigt annorlunda ut jämfört 
med att undersöka kvantitativ forskning. Tillvägagångssättet för en kvalitativ forskning 
tenderar att vara mycket mindre strukturerat. Kvalitativ forskning är inriktad på större 
allmänhet i utformning av inledande forskningsidéer och på intervjuarnas egna 
perspektiv. Poängen med kvalitativa intervjuer är att ge en så djup information som 
möjligt. En öppen intervjumall möjliggör ett mer naturligt flöde mellan informanten och 
opponenten vilket innebär goda förutsättning till ett bra resultat. Intervjuerna har 
bandats för att inte information ska falla bort men också för att full uppmärksamhet ska 
riktas åt informanten under intervjun (Bryman & Bell 2015). För att möjliggöra öppenhet 
även från informanterna kommer informanterna och fallföretagen vara anonyma. För 
att stärka anonymiteten av fallföretagen och informanterna kommer en viss reducering 
av information ske.  

3.3.4 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

För intervjuerna har en semistrukturerad intervjumall använts. För en semistrukturerad 
mall har forskaren en lista av ganska specifika ämnen som ska behandlas, men 
intervjuaren har en hel del utrymme för hur frågorna vidare ska ställas och hur den 
svarar. Frågorna behöver i en semistrukturerad intervjumall inte följas exakt på det vis 
som beskrivits. I en kvalitativ intervju har intervjuaren inte bara ett stort intresse för vad 
som sägs utan även för hur det sägs. Om detta ska bli fullt möjligt krävs inspelning av 
intervjun (Bryman & Bell 2015). Den semistrukturerade intervjumetoden tillåter 
intervjuaren att skapa frågor under samtalets gång vilket innebär friare följdfrågor 
(Blomkvist & Hallin 2014). Varje intervju har spelats in och därefter transkriberats för 
att ge en tydlig och rättvis bild av varje svar som är lätt att gå tillbaka till. När 
transkriberingen blivit klar har ett första utkast skickats till informanten för 
kommentarer. När kommentarerna sammanställts med utkastet skickas ett andra 
utkast för informanten att godkänna. 

3.3.5 Transkribering och kodning 

Intervjuerna omvandlas till en tolkningsbar form till den löpande analysen. Intervjuerna 
som har gjorts har varit omkring en timma långa. Intervjuer som är en timma långa 
brukar av en mindre erfaren transkriberare beräknas ta ungefär 6 timmar att 
transkribera (Bryman & Bell 2015). Den inspelade formen omvandlas till en skriftlig 
form som sedan skickas till respondenten för kommentarer och godkännande. Här får 
respondenten möjligheten att justera och rätta till eventuella missuppfattningar eller att 
vidare förklara mer. När intervjun blivit till text väljs relevanta delar ut till uppsatsen som 
bekräftar något som tidigare nämnts eller som öppnar upp till nya frågor. 

3.3.6 Validitet och reliabilitet 

Vissa författare har för kvalitativa studier föreslagit att kvalitativa studier bör utvärderas 
enligt olika kriterier från de som används för kvantitativa studier. Lincoln och Guba 
(1985) föreslår att det är nödvändigt att specificera och utvärdera kvalitén för kvalitativ 
forskning som ger en alternativ tillförlitlighet och validitet. De föreslår två primära 
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kriterier för att bedöma en kvalitativ studie: trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 
2015). För att få så god reliabilitet och validitet som möjligt innehåller studien många 
intervjuer med flera olika informanter för att få en djupgående bild av inställningen till 
hållbarhet i produktion under expansion. Studien bearbetar informationen på ett 
systematiskt sätt och presentera det väsentliga innehållet från intervjuer och tidigare 
forskning så detaljerat som möjligt. 

3.3.7 Referenslitteratur 

Valet av referenslitteratur grundar sig i studiens syfte. Relevanta sökord har valts ut för 
att samla ihop referenser som berör ämnet på olika sätt. Dels har referenser som berör 
textilindustrins miljöpåverkan valts ut, även referenser som berör expanderande 
varumärkens problematik att behålla hållbarhetsperspektivet har presenterats och 
vidare presenteras även olika hållbarhetsstrategier.  

3.3.8 Källkritiskt perspektiv 

Den referenslitteratur som använts i studien är hämtad från databasen Primo på Borås 
Högskolebibliotek. Alla artiklar som använts är referentgranskade, även kallat peer-
reviewed. Detta eftersom artiklarna därmed är mer pålitlig då de blivit granskade av 
kunniga inom området som artikeln berör. För att ge en uppdaterad synvinkel och 
information för studien har nyare artiklar och litteratur använts. Hänsyn till att 
informanterna kan vara partiska tas i studien för det empiriska material de ger. 
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4 Teori 
För uppsatsen har tidigare studier och forskning undersökts som berör områden 
gällande både problembakgrunden och olika hållbarhetsstrategier. Inledningsvis 
beskriver kapitlet tre olika hållbarhetsstrategier som studien fokuserar på, vidare 
handlar kapitlet om teori som berör produktionsfaktorer där hållbarhetsstrategier kan 
implementeras och vilka förutsättningar som finns. Därefter beskrivs handlingsteori 
och hållbarhetsstrategier som kan implementeras och arbetas efter av företag. Vidare 
beskrivs konsumtionsteori och hur konsumtionssamhället idag samt betydelsen av en 
varumärkesprofil, teori om konkurrensfördel, teori om kvalitet och om tillväxt och 
arbetsvillkor i industrin. 
 

4.1 Hållbarhetsstrategier 

Det finns många olika hållbarhetsstrategier för företag att använda, vilken strategi som 
är mest lämplig för ett företag kan vara komplext att bedöma utan tillräcklig kunskap 
om området. Aarseth, Ahola, Aaltonen, Økland och Andersen undersöker 2017 värdet 
av att implementera en strategi när företag planerar att starta nya globala projekt i olika 
länder. Studier av hållbarhetsstrategier som utförts i studien tyder på att hållbarhet är 
en framträdande fråga som måste beaktas noggrant i projektorganisationer redan 
under projektets start. 
 
Med detta i åtanke presenteras tre hållbarhetsstrategier i denna studie som är 
applicerbara på modeföretag som expanderar. Hur och när de är applicerbara 
undersöks vidare i studien. 

4.1.1 Cirkulär ekonomi 

En strategi, som kommit att bli mycket omtalad under en tid då medvetenheten ökar, 
kallas cirkulär ekonomi och går ut på en sluten cirkel, där återanvändning, återvinning 
och reproduktion utgör en nödvändig grund för att lyckas sluta cirkeln. Den cirkulära 
ekonomin syftar till att produkter och samhället ska ingå i ett slutet kretslopp där 
resurser och produkter designas för att få längre livslängd och för att kunna användas 
genom flera olika liv. När en produkt når slutet av sitt liv an resurserna, 
beståndsdelarna och materialen användas på nytt i en ny produkt som då får ett nytt 
liv. Detta produktionssätt och ekonomisystem leder handlingar till mer ansvarsfulla. 
Idén är att nya produkter ska produceras av gamla produkter utan att kräva nya 
resurser och att cirkulära designsystem ska utformas. I cirkulär ekonomi går affärsnytta 
hand i hand med resurseffektivitet. (Jansson 2015) Cirkulär ekonomi innebär att istället 
för en vanlig produktcykel, dvs. produktion, användning och förbrukad produkt, ersätta 
den sistnämnda med ett förnyande av produkten, vilket kan vara i form av återvinning 
eller ”re-design”. Tänkandet är att få maximalt utbyte av en resurs och låta den ha så 
långt liv som möjligt (Smith, Baille & Mchattie 2017). Den cirkulära ekonomin syftar till 
att produkter och samhället ska ingå i ett slutet kretslopp där resurser och produkter 
designas för att få längre livslängd och för att kunna användas genom flera olika liv.  
 

Cirkulär ekonomi baseras på tre principer där avfall ses som en resurs, biologiska och 
tekniska material helt ska undvikas att blandas och där återvunnen energi ensidigt bör 
användas. Modellen är i sin tur starkt kopplad till konceptet “Cradle to Cradle” vilket 
översätts till “vagga till vagga” vilket är ett koncept som går ut på att helt sluta flödet av 
material. Smart design och smarta processer är det främsta fokuset i detta koncept där 
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dessa ska utmynna i produkter som i slutet av sin livscykel återgår till vaggan, som en 
ny resurs snarare än att nå graven som avfall. (Fischer & Pascucci 2017) 
 

Cirkulär ekonomi är alltså en modell som involverar alla processer i en verksamhet och 
ämnar sluta cirkeln gällande resurser. Tanken är att alla resurser ska utnyttjas till sin 
fulla kapacitet och inte gå till spillo någonstans på vägen. För att kunna genomföra 
detta i en redan existerande verksamhet eller ett nystartat företag krävs ett antal 
strategier och mål för att undvika den mycket vanligare linjära modellen. I litteraturen 
finns ett antal identifierade metoder för att inom en verksamhet sluta sina kretslopp 
och röra sig mot cirkulära modeller. Cirkulär ekonomi har uppstått som en lösning på 
de utmaningar ekonomisk tillväxt och hållbarhet innebär. (Franco 2017) När samhällets 
efterfrågan på produktion ökar för varor vill vi kunna möta denna efterfrågan med varor 
producerade med en minimerad miljöpåverkan där hänsyn till resurser och tillgångar 
tas. 

4.1.2 The 5 R’s to Sustainability 

Den så kallade 5-R-modellen är en modell som vissa modeföretag arbetar efter. 5-R 
står för Recycle, Reuse, Reduce, Re-design och Re-imagine. Recycle innebär 
återvinning av material som bearbetas till återanvändbara material och nya produkter. 
Reuse innebär att återanvända en produkt fler gånger i sin ursprungliga form utan att 
kassera den. Detta kan innebära att lämna den vidare. Reduce är att reducera avfall 
vid både produktion och avfall som slängs utan att ses som en tillgång. Re-design är 
en omdesignad produkt. Detta kan innebära att produktionssättet är det som genomgår 
omdesign, men också att produkten designas om när den ursprungliga formen 
förbrukats. Re-imagine innebär att återföreställa. Re-imagine har som mål att tänka 
direkt miljömässigt kreativt till hur en produkt utformas och produceras och tillåta 
produkten ta ny form om detta innebär miljömässiga fördelar (Strähle & Müller 2017).  
Denna metod kan antas vara enkel att implementera då den går att dela upp och inte 
är beroende av att hela strategin direkt sätts i system för ett varumärke.  

4.1.3 Zero Waste Fashion 

Minskning av materialavfall i produktion är centralt för Zero Waste Fashion (ZWF). År 
2015 gjordes en uppskattning på att 400 miljarder kvm skulle produceras för 
textilindustrin varav omkring 60 miljarder kvm skulle försvinna i spill i tillskärningen av 
mönsterdelar. (McQuillan, Archer-Martin, Menzies, Bailey, Kane & Fox Derwin 2018) 
Begreppet ZWF fått ökad uppmärksamhet i många branscher tack vare dess betoning 
på hållbarhet. Det var emellertid ett relativt nytt koncept inom modebranschen men har 
efter mer forskning och utarbetade metoder blivit en mer erkänd metod. (Rissanen & 
McQuillan 2016) Denna metod kan därför antas komma att bli allt mer använd och 
aktuell inom modebranschen då modeindustrin succesivt eftersträvar mer hållbara 
produktionsmetoder. Mönsterskärning i ZWF är en generativ snarare än en reaktiv 
aktivitet. Metoden kräver en öppen och kreativ inställning för att lyckas. En av de stora 
utmaningarna för ZWF är integrering av modedesigners och mönsterskärare. Om en 
av nycklarna för att eliminera tygavfall ligger i omprövning av hur modedesigners och 
mönsterskärarens roller interagerar, måste de potentiella hindren för denna 
omprövning och möjliga lösningar på dessa hinder övervägas. (Rissanen & McQuillan 
2016) 
 
Efter att ha läst i boken Zero Waste Fashion Design av Timo Rissanen och Holly 
McQuillan (2016) kan det antas att en problematik för implementering av ZWF för 
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företag är att estetiken i produkter kommer att påverkas då uttrycket direkt påverkas 
då mönsterdelarna designas på ett sådant vis så att allt textilt material används för 
plagget. Mönsterdelarna bli ofta färre, kanske används bara en och detta kan påverka 
hur plagget sitter och ser ut.  
 

4.2 Produktionsteori 

I textilindustrin idag finns olika aspekter som påverkar miljö, ekonomi och socialt arbete 
på olika sätt, både systematiska arbetssätt som förbättrar arbetsmiljö men också 
aspekter som föranlett bristerna.  

4.2.1 Globalisering och förflyttning 

Då konkurrensen ökar i och med att textilindustrin globaliseras och billigare 
produktioner hela tiden finns tillgängliga flyttar företag sin produktion till den plats där 
priset är lägst. Ur produktiv synvinkel kan kvalitet definieras som den bråkdel av varor 
som produceras korrekt första gången. Vidare utvidgningen av globala 
försörjningskedjor, såsom antagandet av leverantörer vars produktionsanläggningar är 
baserade i utvecklingsländer för att minska inköpskostnader, har resulterat i tydliga 
minskningar av kvaliteten på varor. (Battini, Faccio, Persona & Sgarbossa 2012) 
Kvalitetsbrister kan antas vara generellt relaterade till konstruktion och 
produktionsförutsättningar samt arbetsvillkor. Det kan även antas vara ett resultat av 
skillnader på kultur och språk vilket kan försvåra kommunikationen. Tidigare studier 
indikerar också på att långa relationer mellan leverantörer och varumärken är en fördel, 
då fabriker över tid utvecklar en kunskap om varumärket, och varumärket sin kunskap 
om fabriken på samma sätt. Detta motiverar varför ett företag kan dra nytta av en 
hållbar strategi som berör sociala frågor, då denna kan förbättra förhållanden och på 
så vis även kvalitet och kommunikation mellan varumärke och leverantör. En av de 
processer som har störst negativ miljöpåverkan är färgning och behandling av textilier. 
De olika processerna kräver enorma mängder vatten och kemikalier som t.ex. syror 
och färgämnen som förorenar vatten. I Europa finns hårda juridiska riktlinjer som 
kontrollerar dessa effekter. Många färgningsfabriker som europeiska modeföretag får 
sina tyger ifrån ligger i Kina och Indien, då miljömedvetenhet och miljöregleringssystem 
i asiatiska länder är näst intill obefintliga. Då det finns färre juridiska riktlinjer blir 
produktionen enklare och därmed billigare.  Som resultat av knappa 
miljöregleringssystem släpper färgningsfabriker många gånger ut det obehandlade 
avloppsvattnet direkt i miljön i lokala strömmar och floder. Detta har en enorm inverkan 
på miljön eftersom kemikalierna i vattnet inte lätt bryts ned, kan de ackumuleras i 
organismer och helt enkelt är toxiska. Detta betyder en stor inverkan på både miljön 
och människor. (Strähle & Hauk 2017) Vilka material som används, vart de kommer 
ifrån och hur de producerats blir därför viktigt att se över i en produktion då det i denna 
textila process används som mest energi, kemikalier och vatten. Detta indikerar på att 
en formulerad och erkänd hållbarhetsstrategi för både ekonomiska, sociala- och 
miljöaspekter kan ge en positiv effekt på miljö såväl som sociala aspekter. 

4.2.2 CSR  

Frågan om hur försörjningskedjan ser ut är, och har i flera år varit, det viktigaste 
problemet för de företag som har outsourcat sin produktion till tredje världens länder. 
Det är också den mest utmanande CSR-frågan för företag att hantera på grund av 
svårigheter med övervakning och kontroll över processer och aktiviteter längs 
försörjningskedjan, för att inte tala om mångfald av kulturella och sociala metoder över 
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gränserna. (White, Nielsen & Valentini 2017) Detta problem ligger till grund för att 
många mindre företag idag kan ha nytta av att arbeta efter en hållbarhetsstrategi. Detta 
för att för sin egen del, men även för att vinna konsumenter, säkerställa att metoder 
som kan skada miljö eller människor inte utövas.  
 
Konflikter kan emellertid uppstå mellan billiga affärsmodeller och CSR. Affärsmodeller 
med låg kostnad fokuserar på direkta intressenter som ägarna, medan CSR snarare 
fokuserar på bekymmer som uppstår hos intressenter med litet inflytande. Flera 
forskare finner en positiv effekt från CSR på prestanda. Genom en meta-analys om 
effekten av CSR på prestanda upptäcks att CSR är en faktor som positivt påverkar 
företagets resultat genom ökad goodwill och rykte hos intressenter. (Lueg, Pedersen 
& Clemmensen, 2015)  
 
Genom denna information kan det för denna studie antas vara ett resultat av goda 
arbetsmiljöer och sundare villkor. Om villkoren i produktionen är bättre och möjligheten 
finns för de fabriksanställda att få en levnadslön och en normal längd på arbetsdagen 
blir förutsättningarna för god kvalitet på produkter också större. Men det kan också 
antas vara ett resultat av den växande kunskapen och efterfrågan från konsumenter 
på hållbara och rättvisa produkter. Detta är ett antagande 
 
Flera välkända varumärken som t.ex. Zara och Gap har blivit exempel på varumärken 
som fått negativ mediepublicitet efter att omänskliga arbetsförhållanden upptäckts i 
försörjningskedjan (Perry 2012). Detta har föranlett att CSR fått en allt mer central roll 
i varumärkens hållbarhetsarbete. CSR brukar innebära att en uppförandekod införs för 
fabrikerna att följa som är till arbetarnas fördel då den ser till att förhållandena blir till 
det bättre. Inte sällan arbetar de större medvetna företagen med tredjepartskontroller 
eller är medlemmar i organisationer, som t.ex. Fair Wear Foundation, som arbetar för 
att helt utan vinstintresse förbättra och kontrollera arbetsförhållandena och erbjuda en 
förbättringsplan som fabrikerna måste uppfylla för att fortsatt arbete med varumärken 
ska ske. 

4.2.3 Hållbar produktion 

Då världen den senaste tiden uppmärksammat modeindustrins stora 
miljöpåverkningar och andra problematiska aspekter behöver modebranschens alla 
medverkande svara på debatten som pågår genom att utmärka sig och ta sitt ansvar 
genom olika strategier som innebär ett mindre avtryck. En av de största utmaningarna 
i modeindustrin är att balansera olika mycket viktiga perspektiv - en balans mellan 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Företag svarar genom att integrera 
hållbarhetsaspekter i sina strategier och övergå till en grönare produktion för att 
utmärka sig på marknaden och i den aktuella problematiken. (Strähle 2017) Detta kan 
tolkas som att företagen måste aktivt arbeta med hållbarhet och vara uppmärksamma 
på konsumenternas växande kunskap och efterfrågan om rättvisa produktioner för att 
bibehålla sin framgång.  
 

Det nuvarande modesystemet upprätthåller i stor utsträckning en industri genom alltför 
stora konsumtionsvanor vilket resulterar i en miljömässigt ohållbar industri. 
Modetrender kombinerat med massproduktionsstrategier, inom låg- och 
mellanmarknadssektorerna, anses av många att ha devalverat mode, och tvingar 
varumärken att ompröva sina kvalitets- och prispoäng för att förbli lönsamma eller 
tolerera lägre försäljningsvolymer. (Cassidy 2016) 
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4.3 Påverkade faktorer 

Följande teori förklarar hur modeföretag svarar på de problem som tidigare nämnts 
och hur problematiken behandlas samt vad den får för följder i praktiken. Följande teori 
kan tänkas motivera varför ett företags hållbarhetsarbete och en eventuell 
hållbarhetsstrategi kan vara användbar. 

4.3.1 Handling från företag 

För att arbeta med konsumtion på ett hållbart sätt krävs att metoder, mål och strategier 
utformas för företaget att följa och sträva mot. Det kan vara delmål och stora mål och 
visioner kring hur företaget framöver ska komma att arbeta med hållbar produktion och 
CSR. Det finns flera olika strategier för företag att implementera och följa för att uppnå 
hållbar produktion och konsumtion. Hur företagen handlar och vad de gör är av 
betydelse för det hållbara arbetet.  
  
Choy, Ho, Lee, Lam, Cheng, Siu, Pang, Tang, Lee & Tsang (2016) påpekar att ett 
företags hållbarhetsarbete är beroende av olika strategier. Först måste en 
affärsstrategi utformas för att tillhandahålla en långsiktig plan. Affärsstrategin måste ta 
hänsyn till kärnkompetenser, företagets uppdrag och marknadsanalyser. Efter att 
affärsstrategin har utvecklats är nästa steg att utveckla verksamhetsstrategin för att 
möjliggöra hållbar konsumtion och produktion samt ett bättre utnyttjande av resurser. 
Att ha en tydligt formulerad verksamhetsstrategi och affärsstrategi kan vara till fördel 
om man inom ett företag ska implementera hållbara strategier. Detta förenklar den 
övergripande bilden om var förändringar görs och även hur de görs. Arbetet med att 
utforma hållbarhetsstrategier blir förenklar om företaget tydligt utformat 
verksamhetsstrategier. 

4.3.2 Konsumtionssätt 

Återförsäljare börjar rapportera ökat intresse för ''långsamt mode'' då konsumenterna 
börjar bli alltmer medvetna om vad de köper. Därför är det viktigt för återförsäljarna att 
omfamna en konsumentcentrerad hållbar helhetssyn. (Pookulangara & Shepard 2013) 
Konsumenternas medvetenhet om miljö, sociala och globala problem som orsakats av 
konsumtion har ökat under det senaste decenniet, vilket har orsakat att miljöprestanda 
för varor och tjänster väger tyngre än tidigare vid konsumtionsbeslut. En förståelse för 
detta konsumentintresse kommer att göra det möjligt för företag, samhällen och 
enskilda konsumenter att fatta bättre beslut om både konsumtion och socialt ansvar. I 
tradition med ekonomisk teori ses både konsumenter och företag som 
självintresserade enheter som strävar efter att maximera sitt eget intresse. 
Konsumenten vill maximera nytta, sedd här som lycka, och företaget försöker 
maximera sin vinst. (Ming-Hui & Rust 2010) Detta kan i praktiken förväntas innebära 
att företagen måste erbjuda sina kunder det de efterfrågar. I nuläget är det som 
efterfrågas mer hållbara produkter med lång livslängd och liten miljöpåverkan. Detta 
besvaras med kvalitetssäkrade produkter i hållbara material där företag strävar efter 
att förbruka så lite energi, vatten och kemikalier som möjligt för att kunna erbjuda 
“gröna” produkter. Då forskningen pekar på att populariteten av långsamt mode och 
miljöprestanda i produkter är allt mer efterfrågat kan det antas att en hållbarhetsstrategi 
som direkt innebär både en mer hållbar produktion och konsumtion kan innebära en 
stor konkurrensfördel och ekonomisk framgång för företag. 
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4.3.3 Varumärket 

Varumärkespersonlighet är något som anses vara av stor betydelse för att identifiera 
sin målgrupp och därmed också hitta sin kund. I tidigare forskning inom området 
föreslås det att varumärkespersonlighet kan kategoriseras i tre grupper, nämligen 
konsumentens erfarenhet, marknadsförarens åtgärd och produktens egenskaper. 
(Wirdamulia & Afif 2013) De tre olika grupperna som definierar 
varumärkespersonligheten är vad som bestämmer vilken målgruppen blir. För 
varumärken blir det allt mer viktigt att skapa sig en hållbar och “grön” profil utan att 
utöva “green washing”, vilket innebär att företaget marknadsför sig som miljövänliga 
trots att det bedriver en miljöfarlig eller mindre miljövänlig verksamhet. Efterfrågan på 
rättvisa och hållbara varumärken växer. Återvunnet material och tredjepartkontroller i 
värdekedjan blir allt mer efterfrågat och för företag gäller det att vara moderna och 
uppdaterade. Kundvärdet är ett begrepp som anses ha en stor betydande roll i 
marknadsföring då marknadsföring kan ses som en process för att identifiera, 
kontrollera och kommunicera. Begreppet får en central roll i förståelsen mellan kunden 
och företaget. Kundvärdet kan ses på två olika sätt, det ena är löftet till kunden, och 
det andra är det som levererats till kunden. (Wirdamulia & Afif 2013) Av tidigare 
forskning kan det antas att en trovärdig varumärkespersonlighet stärks av transparens 
och tydliga strategier, visioner och mål som formulerar vad konsumenten kan förvänta 
sig av varumärket.  

4.3.4 Tillväxt 

Företag drivs av en önskan att bidra till att lösa miljöproblem samtidigt som det också 
är ett motiv för att tjäna vinster. Mänskliga och ekonomiska resurser är av yttersta vikt 
för att utforma företagets miljöstrategier tillsammans med andra interna 
organisatoriska resurser. Interna faktorer som chefernas egna etiska engagemang och 
värderingar mot hållbarhet, deras önskan om att få en unik grön position på marknaden 
för att förbättra företagets rykte är några av de organisatoriska faktorerna som hjälper 
företagen att vilja genomföra gröna metoder. Även för textilföretag anses denna trend 
följas mer av företag i europeiska länder. Det innebär att de är proaktiva för att 
genomföra strategier som syftar till att uppnå en grön konkurrensfördel. (Anupriya & 
Sapna 2017) 
 

Textil- och klädindustrin som utgör en viktig del av människors vardag är en av 
världens mest globala industrier. Den globala textilindustrins värde är beräknad att 
vara 1 miljarder dollar över hela världen och bidrar med 7% till den totala 
världsexporten och sysselsätter cirka 35 miljoner människor världen över. Det har skett 
en väsentlig ökning av efterfrågan från industriländer som leder till ökad produktion och 
sysselsättning, tillväxt inom jordbrukssektorn och generering av utländsk valuta för 
utvecklingsländer. (Anupriya & Sapna 2017) Tidigare forskning pekar på att då 
efterfrågan på textilprodukter ökar, ökar också trycket på leverantörer. Ökad 
sysselsättning och tillväxt i utvecklingsländer kan ses som något positivt. Men många 
gånger utnyttjas ländernas okunskap och regleringar för industriländernas fördel och 
vinning. För att behålla sysselsättningsgraden som industriländerna skapar, men göra 
förhållandena för arbetare rättvisa, kan det antas att företag behöver implementera 
strategier som ämnar förändra villkor och göra produktionen mer hållbar, både sett till 
miljö och sociala aspekter. Detta kan antas ligga i företagens intresse då forskning 
pekar på att detta efterfrågas allt mer från konsumenter.  
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4.3.5 Ekonomisk påverkan 

Det finns empiriska bevis på att miljömässiga och finansiella prestationer är positivt 
knutna till varandra. De ekonomiska fördelarna för företag i förorenande industrier kan 
bara erhållas med direkta åtgärder. Det beror på att de ekonomiska fördelarna med 
miljöprestanda realiseras endast genom faktiska förbättringar av miljöansvaret. 
Forskning har exempelvis visat att miljöprestanda kan sänka kostnaderna genom att 
sänka efterlevnadskostnaderna, minska avfallet och förbättra effektiviteten och 
produktiviteten. Fördelar som lägre kostnader för efterlevnadskostnader, minskat avfall 
och förbättringar i effektivitet och produktivitet kan endast erhållas genom verkliga, 
materiella åtgärder, inte symboliska åtgärder. (Walker & Wan 2011) Denna forskning 
motiverar varför en hållbar strategi som syftar till att förbättra miljöprestanda även kan 
vara ekonomiskt fördelaktigt för företag. 

4.3.6 Kvalitetssäkring 

För att förbättra sin konkurrensfördel och överleva i dagens obevekliga marknad måste 
tillverkarna tillhandahålla högkvalitativa men billiga produkter till sina kunder. Detta har 
stor inverkan på kvalitetssäkring. Vanligtvis identifieras plaggfel genom mänsklig 
inspektion som inte avslöjar förhållandet mellan produktionsprocesser och 
produktkvalitet. I dagens tidsstyrda och kundorienterade miljö måste tillverkarna 
övervinna utmaningarna i produkters livscykel och konsumenters höga förväntningar 
på produktkvalitet. Kvalitetskontroll och förbättring av produkter måste vara tillräckligt 
effektiv för att säkerställa uppnådd önskad produktkvalitet. (Lee, Ho, Choy, & Pang 
2014) Genom studien av Lee, Ho,Choy & Pang (2014) kommer det göras antaganden 
för denna studien som kommer att användas. Ett antagande som görs är att företag 
som expanderar och etablerar sig på fler marknader får en större produktion, och detta 
kan innebära att varumärken byter leverantörer till någon som har större kapacitet för 
att de leverantörer varumärket tidigare arbetat med inte erbjuder samma kvalitet då 
kvantitet ökar.  
 

I och med att intresset för s.k. gröna produkter ökar, har detta blivit något som allt fler 
varumärken börjar erbjuda sina konsumenter. Då medvetenheten ökar, ökar också 
kritiken och den genomskådande förmågan hos konsumenterna. Företagen kan inte 
bara hävda att de har en rättvis produktion och använder snälla material, de måste 
kunna säkerställa detta genom tredjepartskontroller och inspektioner i värdekedjans 
led och transparens. Antalet introduceringar av gröna produkter ökar snabbt, vilket 
framgår av det växande antalet företag som erhåller miljömärkt tredjeparts 
certifieringar för sina miljövänliga produkter. Konsumenternas intresse för hållbara 
produkter gör att detta är något de hellre konsumerar, då vetskapen om att denna 
produkt har en minimerad påverkan på miljön, vilket i sin tur innebär att företagen 
vinner på att sätta hållbarhetsstrategier i system. (Dangelico, Pontrandolfo & Pujari 
2013) Detta indikerar att företag, genom tydliga mål och riktlinjer som genomsyrar 
produktionskedjans alla led, kan försäkra sina kunder om att det de utlovar är vad som 
också levereras och följs vilket förstärker varumärkets trovärdighet och hållbara arbete. 
 

4.4 Sammanfattning av teori 

Enligt teorin som används i denna studie framgår att textilindustrin har en stor 
miljöpåverkan vilket motiverar att minimera påverkan på miljö genom att arbeta efter 
en mer hållbar affärsmodell. Produktionen i textilindustrin har förflyttats och blivit global 
vilket försvårar kontroll och att ett företags hållbarhetsarbete följs och genomsyrar hela 
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värdekedjan. Detta motiverar att en strategi med tydliga mål och riktlinjer skulle kunna 
vara till fördel för ett företags hållbarhetsarbete då denna kan tydliggöra vad arbetet 
direkt innebär. För att företag ska förstå vikten av hållbart arbete krävs kunskap och 
aktivt arbete med att hålla sig uppdaterad om de senaste teknikerna och strategierna 
samt vad konsumenterna efterfrågar. Vilken strategi som är mest aktuell för ett företag 
att implementera kan vara svårt att avgöra då strategierna kan verka anpassade efter 
olika storlek på företag – vissa är mer passande för stora världsledande företag och 
andra anpassade för små. 
 
Då konsumtionen långsamt håller på att skifta till en mer medveten sådan kan det 
antas att hållbarhetsarbete med tydliga riktlinjer kan vara till både konkurrensfördel och 
leda till ekonomisk framgång. Ett varumärkes trovärdighet bygger på transparens och 
uppriktighet i marknadsföring och kommunicering av information. De empiriska 
bevisen som i varumärkesteorin presenteras om hur miljömässiga och finansiella 
prestationer är positivt knutna till varandra bekräftar både att konsumtionssättet håller 
på att förändras och att hållbart arbete är fördelaktigt för företag idag. För att till sina 
medvetna konsumenter säkerställa ett hållbart arbete kan företag använda sig av 
tredjepartskontroller som bekräftar att kvaliteten i produktion och på produkterna 
faktiskt uppfylls. Det kan antas att kvalitetssäkringen blir en viktig del av trovärdigheten 
i ett företag och att det sin tur innebär att företaget blir mer eftertraktat hos 
konsumenter. Problematik verkar av teorin ligga i att expandera på ett hållbart sätt. 
Därför blir det relevant att lyssna till informanter och respondenters syn på situationen 
mindre varumärken står inför när de på ett hållbart sätt vill expandera. 
 
Genom att undersöka den tidigare forskning som finns inom området kan det 
konstateras att området inte är tillräckligt utforskat. Många artiklar och tidigare studier 
berör ämnet och nämner problematiken kring expansion och tillväxt i förhållande till 
fortsatt hållbarhetsarbete. Dels nämns problematiken av Ting Chi i The Jurnal of Textile 
Institute (2011) och diskuteras en del av Kirsi Niinimäki och Lotta Hassi i Journal of 
Cleaner Production (2011), men ett glapp kan antas ha hittats i den tidigare forskning 
då ingen studie direkt koncentrerar sig på det problem som denna studie ämnar 
undersöka – huruvida ett mindre modeföretag under expansion och tillväxt riskerar att 
tappa sitt hållbarhetsarbete. 
 

4.5  Hypotes 

Med denna tidigare forskning som presenterats kan det förväntas att en textil 
hållbarhetsstrategi som t.ex. en cirkulär modell skulle kunna vara mycket fördelaktigt 
för ett företag att implementera som strategi för företaget. Dessutom kan det förväntas 
att det över tid skulle generera en ekonomisk och konkurrenskraftig framgång för 
företaget. Det kan också genom teorin antas att en cirkulär modell skulle vara mer 
omfattande att implementera än strategin the 5 R’s to Sustainability då den är mindre 
komplex och omfattande än cirkulär ekonomi.  
 

4.6 Analysmodell 

Denna analysmodell visar hur ett modeföretag i denna uppsats analyseras för att 
frågeformuleringen och studiens syfte ska uppfyllas. 
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Modellen består av tre huvudpilar. Den första är ”företag med hållbarhetsarbete” och 
syftar till studiens två fallföretag och de tre företag vars hållbarhetsrapporter granskats. 
I första pilen ingår alltså fallföretag A och B samt Filippa K, Nudie Jeans och Houdini. 
Den andra är ”formulering av strategi” med tre underpilar som representerar 
påverkande faktorer för om och hur en hållbarhetsstrategi formuleras på ett 
modeföretag. De påverkande faktorerna som avgör detta är ”kunskapsnivå” och syftar 
då till företagens kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier och implementering av dessa, 
”möjliga lösningar” som syftar till implementerbara strategier som passar företagets 
tillstånd och ”inställning” som syftar till företagets egen inställning till implementering 
av en hållbarhetsstrategi. Sista huvudpilen ”alternativa åtgärder” syftar till vilka 
hållbarhetsstrategier som kan vara lämpliga beroende på möjliga lösningar och 
inställning hos företaget. 
 
 

 
Figur 1. Analysmodell för studien. Egen.  
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5 Resultat 
Detta kapitel presenterar innehållet från studiens undersökningar. Studiens 
undersökningar innebär de intervjuer som gjorts med informanter från varumärken och 
oberoende informanter. De olika informanternas inställning kommer att jämföras med 
varandra och därefter kommer de oberoende informanternas syn på implementering 
av hållbarhetsstrategier för expanderande varumärken presenteras. ”Oberoende” 
innebär att informanterna inte på något sätt är partiska. De representerar inte ett 
företag och de är oberoende av varandra. Utöver de intervjuer som gjorts har även 4 
andra företags hållbarhetsrapporter granskats och resultatet kommer presenteras 
vidare efter att studiens intervjuer presenterats 
 

5.1 Beskrivning av informanter 

 

1. Oberoende informanter som består av två personer som studerat och forskat 
om hållbarhet och hållbarhet i produktion, en har forskat om 
hållbarhetsstrategin cirkulär ekonomi och en om minimering av avfall i 
produktion.  

2. Informanter från två olika fallföretag, kallade fallföretag A och B, där 
informanterna som valts har en betydande arbetsroll som kan innebära 
påverkan i hur företaget arbetar med textila hållbarhetsstrategier. 

 

5.2 Beskrivning av oberoende informant 1 

Oberoende informant 1 har arbetat som designer, författare och facilitator och arbetar 
främst inom hållbar designpraxis. Informanten undersöker möjligheterna att designa 
plagg efter kroppen på ett sätt som innebär att inget avfall skapas. Informanten är 
också medförfattare av Zero Waste Fashion Design (2016) och har 15 års erfarenhet 
av undervisning. För närvarande är informanten doktorand i Borås.  

5.2.1 Syn på textilindustrins problem 

Informant 1 berättade att informanten idag inte klarar av att designa något längre 
eftersom textilbranschen idag står för många processer som informanten beskrev som 
destruktiva och oetiska. Informanten som arbetar med ZWF menade att vi slutade 
arbeta med varsamhet vid inledningen av industriella revolutionen. Kläder var tidigare 
svåra att producera och rollen plaggen spelade var större. Idag har vi en mer 
demokratisk syn på kläder där alla förväntas ha allt. Informanten menade att det största 
problemet med textilindustrin är dess storlek och snabba tillväxt. Mängderna som 
produceras och konsumeras är enorma. Konsumenter och involverade i industrin har 
förlorat synen på det faktiska värdet på kläder. Enorma mängder textil blir idag till avfall 
vilket var något informanten tryckte på. Omkring 20-35% av allt som produceras av 
företag idag säljs aldrig och blir istället till avfall. Många företag arbetar med stora 
marginaler och ibland är marginalerna ett sätt för leverantörer att få upp priserna då 
mängden tyg som förbrukas blir större. Informanten gav ett exempel på ett tillfälle då 
ett förslag getts till ett företag att prova att minska sin marginal – efter att det 
argumenterats om huruvida det kunde genomföras eller ej prövades detta och 
marginalen gick från 0.6 cm till 0.3 vilket innebar en stor skillnad i antal meter tyg som 
behövdes till alla mönsterdelar. Trots att företaget förväntades spara mycket pengar 
på att minimera marginalen för sin tillskärning ansågs detta inte som ekonomiskt då 
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omställningen av marginalen skulle innebära tid och därmed bli oekonomiskt. En 
anledning som denna problematik bottnar i är hur billig textil är idag vilket också er en 
stor bidragande faktor till mängden avfall som skapas i industrin. Priserna pressas och 
strävan efter stor vinst går i de flesta fall före hållbar tillväxt och etiska principer. En 
annan problematik som informanten menar råder är att framgång nästan bara mäts i 
tillväxt. 

5.2.2 Syn på hållbara lösningar 

Då informanten arbetar med ZWF är detta en lösning på problematiken som 
informanten argumenterade för. Informanten hade exempel på tillfällen arbetare på 
fabriker bara följt gamla regler och inte tänkt innovativt och sökt nya mer hållbara 
möjligheter. Vid vissa tillfällen har informanten även kommunicerat huruvida det går att 
dra ner på marginaler och detta faktiskt satts i produktion. Frågan ställdes om hur ett 
företag bör bära sig åt för att på bästa sätt arbeta hållbart på ett så effektivt sätt som 
möjligt och svaret blev att det som bör göras är att minska mängderna och låta bli att 
eftersträva att bli så stora som möjligt. Det är då industrin eventuellt skulle bli bättre – 
om detta var något fler företag strävade efter. Om det skulle gå att hantera tillväxt och 
i vilken takt den sker menade informanten att det kan finnas en god grund till en mer 
hållbar industri. Dessutom menade informanten att kommunikation ibland kan vara det 
enda som behövs för att komma fram till hållbara förbättringar som t.ex. minskad 
marginal. Det kan då alltså bara vara kommunikationsbrist som är anledningen till att 
ingen förbättring sker. Informanten förespråkade den cirkulära modellen som en 
strategi som gör stor skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Problematiken kring denna 
är att den är svår för mindre företag att implementera då den är beroende av stora 
kvantiteter. 5 R’s to Sustainability är enligt informanten mer anpassad till mindre 
företag då den är lättare att applicera och inte kräver stora omställningar, bara nya 
initiativ. En annan sak som informanten nämnde var hur Fast Fashion företag som är 
de företag som står för störst kvantiteter och kan göra störst skillnader är de som bryr 
sig minst – deras affärsidé går ut på att göra pengar snabbt. Därför är det enligt 
respondenten viktigt att motivera hållbart arbete med antingen en morot eller också ett 
regleringssystem som faktiskt gör det olagligt att producera stora kvantiteter utan att 
ta ansvar – ett regleringssystem som får företag att inte kunna orsaka sådana fel som 
de gör idag. 
En lösning på ett sätt att minimera tillväxt och storleken på industrin är att reglera vilken 
tillväxt som är tillåten. Informanten gav Patagonia som exempel på ett företag som 
arbetar med begränsad tillväxt och som har formulerat ett mål att de inte får växa mer 
än 10% per år. Informanten menade att affärsmodeller idag är en del av problemet, 
och även en del av lösningen – affärsmodeller måste komma på nya sätt att lyckas 
som inte innebär att maxa tillväxten så mycket som möjligt, utan att istället försöka 
behärska tillväxt och lyckas utan att växa.  

5.2.3 Syn på hållbar expansion för mindre varumärken 

Informanten blev under intervjun ombedd att ge förslag på hur mindre varumärken som 
står inför expansion men ämnar arbeta hållbart ska bära sig åt och vilka strategier som 
de bör fokusera på för att lyckas med detta. Svaret blev att företagen från början bör 
fråga sig själva varför de ska expandera och hur mycket de faktiskt behöver expandera 
för att uppnå en stabil tillväxt. Informanten menade att ett vinnande koncept för att 
arbeta hållbart är att hålla sig mindre under en längre tid för att behålla god kontroll 
över hela näringskedjan. Tipset informanten ville ge till alla nya och redan etablerade 
företag var att sakta ner och reflektera över om det är värt det. Fördelen med att 
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expandera och blir stora är att en ekonomisk möjlighet ges att göra skillnad och ha mer 
att säga till om till leverantörer, vilket kan innebära en positiv utveckling för 
leverantörerna men samtidigt riskerar företaget att tappa kontrollen över sina 
leverantörer om produktionen är för stor och antal styles för många. Företag behöver 
enligt informanten en strategisk tillväxtstrategi som matchar företagets mål för att växa 
hållbart. 
 

5.3 Beskrivning av oberoende informant 2 

Oberoende informant 2 arbetar idag med cirkulär ekonomi och har en bakgrund med 
utbildning i grafisk form, pedagogik och har en examen i sociologi. Informanten har 
drivit företag sedan slutet på 90-talet och sysslat med kommunikation på olika vis, 
skrivande, foto, utbildning och grafisk form. I samband med studier på Göteborg 
Universitet för drygt 10 år sedan kom informanten i kontakt med teoretiska perspektiv 
på miljöfrågor och blev intresserad av att arbete med kommunikation kring 
miljöfrågor, vilket ledde till att informanten tillsammans med två partners startade 
magasinet Camino 2006 som skriver om hållbar livsstil. 2012 bestämde informanten 
sig för att fokusera på Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi. Tanken var hela tiden 
att driva en verksamhet för att sprida kunskap och information om cirkulär ekonomi 
genom föreläsningar och text. 

5.3.1 Arbete med cirkulär ekonomi och vad det innebär 

Informanten berättade i sin intervju att cirkulär ekonomi eller en cirkulär affärsmodell 
innebär en vision om att skapa ett system designat för att återskapa resurser. 
Nyckelord för modellen är affärsnytta och resurseffektivitet. En cirkulär modell innebär 
att göra avfall i en process till näring i en annan. Ju högre kvalitet det är på de material 
som cirkulerar desto mer behålls och förlängs värdet i den cirkulära modellen. En 
cirkulär modell kan delas upp i 8 olika delar. De olika delarna går att implementera i ett 
företag var för sig. Nedan visar två bilder som informanten brukar förklara modellen 
med. 
 

 
Figur 2. Den cirkulära modellen definierad genom ett cirkulärt hjul. Tobias Jansson 
2018. 
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Figur 3. Ett ”systemdiagram” över en cirkulär modell. Tobias Jansson 2018. 
 
I intervjun med oberoende informant 2 berättade informanten om en figur som 
beskriver den cirkulära ekonomin och hur ett företag punktvis skulle kunna arbeta med 
implementering av strategin – se figur 1. I figuren finns 8 punkter med 8 nyckelord för 
strategin. Om de 8 punkterna i figuren är uppfyllda menar informanten att ett företag 
har produkter som är designade för en cirkulär ekonomi. Punkt 1 ”Design” handlar om 
rena material som är designade för ett naturligt kretslopp, allt i produkten ska antingen 
kunna brytas ner eller gå tillbaka till industrin. Punkt 2 ”Enkelhet” handlar om att 
produkten ska vara enkla att separera och ta isär och att produkten gärna ska bestå 
av få olika material då detta gör produkten lättare att återanvända. Punkt 3 ”Tidlöshet” 
handlar om att en produkt ska designas för att älskas och användas under en lång tid 
så att en konsument inte ser den som en ”slit-och-släng” produkt. Punkt 4 ”Anpassning 
och uppgradering” handlar om att produkten ska vara uppbyggd för att med enkla 
medel kunna förändras och uppdateras av konsumenten själv för att ge produkten ny 
form och ett nytt uttryck. Punkt 5 ”Reparation och återtillverkning” handlar om att 
produkten ska vara lätt att ta isär och återvinna. Punkt 6 ”Flera användningscykler” 
handlar om att en produkt ska ha en så pass god kvalitet så att materialen eller 
produkten kan användas under en lång tid, och vid produktens ursprungliga forms livs 
slut ska materialen i produkten vara av så pass god kvalitet så att de kan användas till 
en ny produkt och ett annat sammanhang. Det ska gå att begagna produkten. Punkt 7 
”Slutet cirkulärt flöde” handlar om att produkten returneras vid produktens livs slut för 
att företaget ska kunna ta vara på och återanvända materialet. Detta är ett systematiskt 
arbete som kanske behöver innebära en morot för kunden som uppmuntrar och 
motiverar kunden till att returnera ”förbrukade” produkter. Det behöver finnas ett ”take-
back system” som t.ex. varumärket Houdini har med insamling av gamla Houdini-
produkter för företaget att återanvända i reproduktion. Punkt 8 ”Isärtagning” handlar 
om att det ska vara lätt att ta isär produkten.  
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Figur 2 visar ett systemdiagram över vad en cirkulär ekonomi innebär. På vänster sida 
i figuren visas det hur rena biologiska material återvänder till biosfären utan att göra 
skada t.ex. biologiska näringsämnen som bidrar till att återskapa naturtillgångar. Detta 
sker genom kompostering eller genom rötning för framställning av biogas och gödsel. 
Produktion baserad på biologiska material innebär nytt uttag från biosfären. Material 
blir då till näring som blir till nya material och sätts i ett kretslopp. På höger sida i figuren 
visas hur rena och definierade tekniska material hålls i cirkulation som näringsämnen 
till industriella processer i teknosfären. I den yttersta cirkeln sker återvinning av 
material på sätt som gör att de inte förlorar i kvalitet utan kan tas tillbaka till 
produktionen. 

5.3.2 Syn på fördelar och nackdelar med den cirkulära modellen 

För att göra ett helt företags arbete cirkulärt kan stora förändringar krävas som kan 
vara kostsamma – framför allt i en industri som textilindustrin som är beroende av 
maskiner och olika kvantiteter. Däremot kan små justeringar implementeras i ett 
företags affärsmodell för att leda den mot en mer cirkulär modell. Många större företag, 
som nu H&M och IKEA, har ekonomin som krävs för att ställa om sin modell i alla led, 
menar informanten, medan mindre företag som de som undersöks i denna studie 
kanske befinner sig i ett ”mitt-i-mellan-läge” där en cirkulär modell är svår att 
implementera i alla led då företaget ännu inte har samma ekonomiska möjligheter och 
heller inte har implementerat en cirkulär modell från början. Informanten menar vidare 
att om ett företag redan i uppstart bestämmer sig för en cirkulär modell behöver 
modellen inte vara varken tidskrävande eller kostsam. Detta är ibland det som avgör 
om ett företag beslutar sig för att implementera strategin eller ej – om det är lönt den 
omställning och tid som det kräver. En annan svårighet med modellen som informanten 
uttryckte var att det kan ta en tid innan modellen direkt innebär en ekonomisk fördel för 
företaget.  

5.3.3 Syn på hållbara lösningar i modeindustrin 

Informanten menade att konsumenter förmodligen aldrig kommer sluta konsumera 
utan både vilja ha tidlöst hållbart mode av hög kvalitet men samtidigt även ta del av 
trender, som säsongens färg eller årets jacka. Informanten föreslog en lösning där fast 
fashion-plagg som är mer säsongstrendiga skulle kunna tillverkas i material som är 
komposterbara och därmed kan återvända till naturen. Detta då tvätt av plagg är ett 
moment som kräver och förorenar vatten och dessutom bidrar till att microplaster 
släpps ut i vattnen. Ett annat förslag på lösningar för dagens konsumtionssätt och 
problematik i modeindustrin som informanten talade om var leasing av kläder. Exempel 
på företag som provat detta var Filippa K och Houdini som erbjudit konsumenter 
uthyrning av plagg som sällan används som t.ex. skidutrustning från Houdini och 
festkläder från Filippa K. Om fler varumärken erbjöd detta menade informanten att 
konsumenter inte skulle behöva konsumera lika mycket och färre plagg skulle slängas. 
Informanten talade även om plagg som är uppbyggda för reparation och separation för 
att plaggen lätt ska kunna repareras på enkelt sätt av antingen företaget eller av 
konsumenten själv. Informanten talade vidare om hur det kan vara ett vinnande 
koncept med plagg som har flera olika användningsområden, att de kan bäras på olika 
sätt och på så vis bli olika plagg.  
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5.4 Beskrivning av fallföretag A 

Fallföretag A är ett Stockholmsbaserat väskföretag som grundades år 2004. Väskorna 
tillverkas av läder, bomull och syntetmaterial. Fallföretaget arbetar med hållbarhet och 
etiska principer i produktion, men också med förändring av konsumtionssätt. 
Fallföretaget har som vision att bli världens mest ledande företag med fokus på snygga 
vardagsväskor med lång hållbarhet. Allt eftersom företaget vuxit har antalet modeller 
utökats och därmed även produktionsmängden. 

5.4.1 Beskrivning av informanter från fallföretaget 

Informant A, B och C arbetar för fallföretag A. Informant A är en av tre ägare av 
fallföretaget och marknadsansvarig. Informanten har arbetat med att bygga upp 
företaget och har varit involverad från början. Innan arbetet med fallföretaget arbetade 
informant A med att ta fram en tidning om livsstil och mode. Informant B har sedan två 
år tillbaka varit hållbarhetschef för fallföretaget och arbetar med kvalitetssäkring och 
hållbarhetsfrågor som framför allt rör produktion. Informant C är VD för fallföretaget 
och har sedan tre år tillbaka arbetat som VD för företaget. Från början är informant C 
utbildad ekonom och har tidigare arbetat mycket inom detaljhandeln. 

5.4.2 Fallföretagets utveckling 

Fallföretaget grundades för nästan 15 år sedan som ett initiativ för att erbjuda 
konsumenter snyggare väskor. Till en början var produktionen mycket liten och började 
i Baltikum, flyttades till Kina och förflyttades sedan igen till Indien. År 2007 med fabriken 
i Indien blev det för företaget möjligt att producera väskor i mer varierande material.  I 
och med utökade möjligheter fick fallföretaget mer publicitet och 2011 arbetade de tre 
grundarna heltid med företaget. Året därpå öppnades en egen butik, tidigare hade 
fallföretaget haft sin försäljning genom återförsäljare. Idag har fallföretaget omkring 50 
anställda varav nästan 30 personer sitter på fallföretagets huvudkontor. Fallföretaget 
har idag flera egna butiker och säljer sina produkter på 30–35 olika marknader och 
förväntas omsätta omkring 110 miljoner kronor år 2018. Idag finns tre leverantörer, en 
i Indien som varit med sedan fallföretaget grundades, och två i Vietnam. Fallföretaget 
inleder också ett samarbete med en ytterligare leverantör i Indien, därför kommer 
fallföretaget troligtvis att arbeta med fyra fabriker i slutet av 2018. De senaste åren har 
fallföretaget vuxit 20% per år vilket de också har en förhoppning om att fortsätt göra 
framöver. Informant C berättade i sin intervju att det med tid blir svårare att upprätthålla 
målet ju större fallföretaget blir. 

5.4.3 Fallföretagets hållbarhetsarbete 

Fallföretag A arbetar aktivt med hållbar produktion och etiska aspekter som berör alla 
involverade intressenter i företaget. Fallföretaget arbetar med en årlig målsättning som 
formuleras i den offentligt publicerade hållbarhetsrapport som går att läsa på 
fallföretagets hemsida. Det kan antas efter intervjuerna att inga hållbarhetsstrategier i 
dagsläget finns formulerade då varken fallföretagets grundare, hållbarhetschef eller 
VD känner till någon sådan. I intervjun med fallföretagets VD bekräftades däremot att 
det skulle finnas en hållbarhetsstrategi för fallföretaget, men av vidare förklaring att 
döma har fallföretaget uppsatta mål men ingen tydligt formulerad strategi. Idag arbetar 
fallföretaget med 80% hållbara material, detta är återvunna fibrer, ekologiska fibrer och 
vegetabiliskt garvat läder. Fallföretaget arbetar för att förbättra arbetsmiljön på de 
fabriker de jobbar med. Detta gör de genom att arbeta med tredjepartskontroller som 
utförs av organisationen Fair Wear Foundation (FWF). Arbetet innebär att FWF 
inspekterar fabrikerna och ger fallföretaget en förbättringskravslista att arbeta efter. 
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Förbättringskravslistan innehåller brister som finns i arbetsmiljön på fabrikerna, 
därefter är det upp till fallföretaget att själva se till att kraven uppfylls. Vidare arbetar 
företaget med reparationsservice för produkterna de säljer, servicen är kostnadsfri 
under väskornas garanti som sträcker sig ett år, därefter erbjuds servicen mot en 
mindre kostnad. Som ett nytt mål för 2018 ska fallföretaget övergå till 90% 
havstransport.  
 
Informant B menade under sin intervju att fallföretaget inte arbetat med hållbarhet på 
ett systematiskt sätt under en så lång tid. Det är nu de senaste två åren det börjat 
hända mycket på fallföretaget. Varje år publiceras en hållbarhetsrapport på 
fallföretagets hemsida för alla att läsa. Tidigare har denna byggt på FWF’s krav på 
innehåll, men de senaste två åren har många egna initiativ lagts till i rapporten i form 
av olika mål som satts upp. I och med att fallföretaget vuxit 20% per år har de fått större 
krav på att systematiskt arbeta med hållbarhet och förmedla detta till sina 
konsumenter. När informant B fick frågan om fallföretaget idag arbetar efter någon 
hållbarhetsstrategi svarade informanten att det inte finns något dokument med en 
formulerad strategi men att informanten själv kan formulera vad fallföretagets strategi 
är eftersom de varje år sätter upp konkreta mål att arbeta efter. 

5.4.4 Kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier på företaget 

Efter tre intervjuer med tre olika informanter från fallföretag A kan det antas att 
kunskapsnivån om hållbarhetsstrategier på företaget är ganska låg. Detta tyder 
informanternas svar på då de uttryckligen svarat att de kanske inte har en kunskap om 
vad en hållbarhetsstrategi i teorin innebär. Fallföretaget sätter upp mål år för år för att 
aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor som berör sociala och ekologiska aspekter som 
t.ex. arbetsförhållanden på fabriker och val av material i sina produkter. Något som 
fallföretaget inte kände till var att de redan arbetar efter en av de tidigare nämnda textila 
hållbarhetsstrategierna 5 R’s to Sustainability. När detta påpekades sa informant C att 
det för företaget kanske inte spelar så stor roll huruvida de uttalat följer en formulerad 
strategi eller ej, då konsumenter sällan har storkunskap om vad en hållbarhetsstrategi 
faktiskt innebär. Informant C menade vidare att så länge fallföretaget kommunicerar 
att de arbetar med hållbarhetsfrågor både sett till miljö, sociala frågor och kvalitet i 
produkterna har kanske inte en hållbarhetsstrategi så stor betydelse. 

5.4.5 Inställning till en formulerad hållbarhetsstrategi 

Inställningen från informant A, B och C skiljer sig till viss del åt. Vidare presenteras de 
olika informanternas inställning. 
 

Informant A berättade om hur fallföretagets kärnvärden som de har idag alltid funnits 
med och suttit i väggarna sedan uppstart av fallföretaget. De kärnvärden som 
informanten syftade till var hållbarhet, kvalitet, design och funktion. Informanten 
menade vidare att de alltid värnat om sociala rättvisa villkor och miljön, men efter att 
informant B och C börjat arbeta med fallföretaget har värdet av formulerade mål och 
kärnvärden blivit mer tydligt för informant A. Informanten menar att fallföretaget idag 
har visioner och mål som de arbetar efter men att ingen formulerad strategi i dagsläget 
finns. Informanten hänvisade sedan vidare till informant B och C om ämnet. 
 
Informant B frågade under intervjun om det fanns exempel på hållbarhetsstrategier och 
företag som arbetar efter sådana hållbarhetsstrategier att titta på som inspiration. 
Informanten menade vidare att det kanske funnit en viss skepsism till just ordet 
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”strategi” och att det därför kunde vara intressant att utforska detta vidare med exempel 
på redan pågående arbete. Informanten la sedan till att det kan finnas en poäng med 
en formulerad strategi då alla i fallföretaget i så fall blir förankrade och involverade i 
arbetet som utförs och målet företaget vill uppnå. Informanten fick frågan om hur 
drömscenariot skulle se ut för fallföretagets hållbarhetsarbete och svarade med vilka 
mål som var viktiga för informanten att uppnå och la även till att ett av målen är att 
produkterna är förberedda och designade för återvinning för att i så stor utsträckning 
som möjligt kunna återanvända allt i produkten. Informanten sa även att ju större 
fallföretaget blir, desto fler möjligheter har de att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 
 
Informant C menade i sin intervju att hållbart arbete är mycket viktigt idag för att ens 
gå runt som företag då detta är något som allt fler konsumenter efterfrågar. Därför är 
det en mycket viktig del för fallföretaget att fokusera på. Informant C menar vidare att 
fallföretaget är mycket öppna till nya strategier och sätt att arbeta, men att fallföretaget 
i dagsläget inte är tillräckligt stora för att systematiskt införa en textil hållbarhetsstrategi 
och att det dessutom nog inte för fallföretaget spelar någon roll om de formulerar 
greppbara mål eller följer en erkänd textil hållbarhetsstrategi. Detta för att det i 
slutändan är konsumenterna som enligt informant C bör kunna greppa hur fallföretaget 
arbetar med hållbarhet – och att en strategi då är mer till för textilkunniga. Informant C 
menade att det blir lättare att arbeta med hållbarhet ju större ett företag blir eftersom 
de ekonomiska möjligheterna blir större och kvantiteterna blir större vilket kan innebära 
färre producenter och leverantörer. 
 

5.5 Beskrivning av fallföretag B 

Informant D arbetar för fallföretag B som är Stockholmsbaserat klädföretag som 
grundades för omkring 7 år sedan. Fallföretaget tillverkar i huvudsak jackor. 

5.5.1 Beskrivning av informant från fallföretaget 

Informant D är grundare och produktionsansvarig för fallföretag B. Informanten har en 
lång erfarenhet inom klädbranschen. Tidigare har informanten drivit ett annat företag 
och även startat upp ett annat internationellt klädföretags kontor i Sverige. År För 
omkring 7 år sedan bestämde sig informanten för att tillsammans med en vän starta 
upp ett eget företag – fallföretag B. 

5.5.2 Fallföretagets utveckling 

Fallföretaget grundades för omkring 7 år sedan och startade som en agentur för andra 
varumärken men efter en liten tid växlade företaget om till egen produktion. De två 
grundarna bestämde sig då för att börja producera jackor då detta är ett plagg båda 
grundarna tycker om och är intresserade av och plagget dessutom kan vara mer 
statiskt än andra plagg. Informanten menade vidare att det är ett fördelaktigt plagg som 
kan återkomma år efter år och att det rent produktutvecklingsmässigt är smart med 
tanke på lager och transport. Ett mer statiskt plagg som är återkommande kan 
beställas i större kvantiteter. Fallföretaget producerade inledningsvis bara jackor men 
idag producerar de även stickade produkter. Fallföretagets produktion är idag lagd på 
4 olika platser lite beroende på årstid – i England, Portugal, Litauen och Kina. 
Informanten berättade att problemet för fallföretaget idag är likviditet. Detta beror på 
att fallföretaget i huvudsak säljer sina produkter genom återförsäljare som vill ha 
betaltider på 90 dagar. Informanten beskrev detta som att pengar släpar. 
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5.5.3 Fallföretagets hållbarhetsarbete 

Informanten fick frågan om fallföretaget arbetar med hållbarhet och om de har uppsatta 
mål gällande hållbarhetsaspekter som rör miljö och social arbete. Informanten 
berättade om företagets begränsningar för hållbarhetsarbete då tiden för detta är 
mycket knapp. Fallföretaget har idag väldigt begränsad tid till sourcing och utforskning 
av nya metoder. På fallföretaget arbetar idag 8 personer och informanten berättade 
vidare att det finns väldigt lite utrymme för att arbeta direkt med frågor som rör miljö 
och arbetsförhållanden på fabriker, men att ett mål fallföretaget har är att eftersträva 
större andel återvunna material i sina produkter. Fallföretaget säljer sina produkter 
genom återförsäljare och webbshop. En av återförsäljarna som fallföretaget säljer sina 
produkter genom har en kravlista för hur produktionen får gå till av de produkter de 
säljer. Detta har för fallföretag B inneburit att de sett över sin produktion och fått 
bekräftat att den uppfyller återförsäljarens krav. För närvarande använder sig 
fallföretaget av det billigaste transportmedlet för varje individuell distans då det inte i 
nuläget finns utrymme för hållbarhetstänk i denna process.  

5.5.4 Kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier på fallföretaget 

När informanten fick frågan om det fanns kännedom om hållbarhetsstrategier som 
används av modeföretag idag på fallföretaget var svaret att denna kunskap var knapp. 
Informanten kände igen de strategier som av intervjuaren gavs som exempel men 
hade ingen större kunskap om området.  

5.5.5 Inställning till implementering av och en formulerad strategi 

Informanten fick frågan om hur fallföretaget ställer sig till ett mer aktivt arbete med 
hållbarhetsaspekter och eventuellt även en formulerad hållbarhetsstrategi om 
möjligheten skulle ges i form av tid och pengar. Informanten svarade att detta var svårt 
att svara på. Det som talar emot är enligt informanten just tiden och pengarna arbetet 
tar. Informanten argumenterade också för att det idag är svårt att veta hur hållbart 
något faktiskt är för att detta är svårt att kontrollera. Ska det säkerställas att arbetet 
görs korrekt menade informanten att detta bör kontrolleras av fallföretaget själva – 
något som också skulle kräva tid. Informanten nämnde även vidare att det är viktigt i 
ett hållbarhetsarbete att också överväga hur miljövänligt det faktiskt är att exempelvis 
återvinna och reproducera ett material. Informanten menade också att anledningen till 
att de stora företagen idag arbetar med hållbarhet är för att konsumenterna efterfrågar 
detta och för att företag vill uppnå en konkurrensfördel och en ekonomisk tillväxt, inte 
för att de genuint vill vara mer miljövänliga. Informanten menar att gott samvete i sig 
inte är något som motiverar företagen. 

5.5.6 Förändring hos leverantörer 

Informanten berättade under intervjun att fallföretag upptäckt förändringar hos 
leverantörerna de arbetar med. Nyligen har leverantörer själva börjat förespråka och 
presentera sina nya ekologiska och återvunna serier av material och trimmings. Detta 
menar informanten är ett resultat av den ökade efterfrågan från konsumenter. 
Leverantörerna ställer alltså om för att de förstår att det direkt skulle påverka deras 
business om de inte gör det.  
 

5.6 Beskrivning av hållbarhetsrapportet 

Av de nio företagen som valts ut för granskning av hållbarhetsrapporter har bara tre 
företag en hållbarhetsrapport publicerad offentligt. De företag av de nio utvalda som 
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har haft en hållbarhetsrapport publicerad offentligt är Filippa K, Houdini och Nudie 
Jeans. De övriga företag som också undersökts utöver de fyra tidigare nämnda är 
Tretorn, Our Legacy, Elvine, Whyred, Hestra och Fjällräven. 

5.6.1 Filippa K Sustainability Report 2016 

”Brands understand the need of how new business models in order to run successful 
companies in the future” skriver företagets VD Kristofer Tonström i rapportens 
inledande text. Vidare skriver han “we believe a circular economy is one of the 
solutions to the challenges, one that also creates new business opportunities and more 
attractive solutions for the customers”. Lite längre ner I företagets hållbarhetsrapport 
kan läsaren se att Filippa K just nu ändrar sin affärsmodell och provar nya som är i 
linje med cirkulär ekonomi. Därefter går rapporten igenom hur de har uppnått fyra R – 
reduce, repair, reuse och recycle. I rapporten står det att företaget arbetar med fyra R 
som är en del av ett mer cirkulärt koncept.  Vidare i rapporten står det om företagens 
konkreta mål, både redan uppfyllda och mål att i framtiden uppnå. Företaget berättar 
om sina material och presenterar en beskrivning av sin värdekedja. 

5.6.2 Houdini GRI-Report 2013 

Företaget Houdini har på sin hemsida en länk till sin senaste GRI-rapport under fliken 
Miljöarbete. Den senaste rapporten som finns att läsa är från 2013.  
 
Företaget skriver att de arbetar för att uppmuntra både konsumenter och andra företag 
till ett mer hållbart sätt. Företaget skriver vidare att de har som mål på längre sikt att 
bli ett hundraprocentigt hållbart företag. Vidare berättar företaget i sin rapport om mål, 
vision och mission. Längre ner i rapporten finns tabeller där företaget går igenom olika 
långsiktiga mål gällande CSR och hållbart arbete. I tabellen finns tre spalter: 
Långsiktigt mål, Verktyg och Delmål. Vidare i rapporten nämner företaget att de strävar 
efter att bli ett mer cirkulärt företag. Slutligen går även rapporten igenom material som 
används.  

5.6.3 Nudie Jeans Sustainability report 2017 

I Nudie Jeans hållbarhetsrapport berättar företaget inledningsvis för läsaren om sin 
vision, en tidslinje, sina material och olika certifikat de har. Vidare går företaget in på 
sin produktion och hållbara arbetsvillkor och trycker på vikten av transparens. 
Avslutningsvis i rapporten skriver företaget ”as part of our 2020 Circular Fashion 
System Commitment within Global Fashion Agenda we have created targets to 
increase our circulatory to 2020”. 
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6 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer teorin för denna studie användas för att diskutera det empiriska 
materialet. 
 

 
Figur 1. Analysmodell för studien. Egen. 

6.1 Industrins expansion 

Eftersom modeindustrin, som tidigare nämnts, anses vara den näst mest destruktiva 
industrin efter olja sett till miljöpåverkan (Moorehouse & Moorehouse 2017) behöver 
industrin uppnå mer kontrollerade former. Takten industrin växer och mängden plagg 
och produkter konsumenter konsumerar är ohållbar för både miljö och människor. Icke 
förnyelsebara resurser som olja riskerar att förbrukas. Förbrukning av nya resurser 
måste bromsas upp kraftigt för att vår naturs resurser inte ska ta slut. Oberoende 
informant 1 menade i sin intervju att problematiken i industrin är just storleken och 
takten konsumenter konsumerar. Företag har många gånger enligt oberoende 
informant 1 som mål och högsta prioritering att växa och uppnå en viss procentuell 
tillväxt som ibland är så stor att kontroll över produktion riskerar att förloras. Oberoende 
informant 1 pratade om huruvida företag bör fråga sig själva varför och om de faktiskt 
behöver växa i den takt som de har som målsättning. I och med att industrin växer och 
konkurrensen blir hårdare företagen emellan förflyttas produktioner till leverantörer 
som är billigare. Många av dagens fabriker ligger i Asien och har färre juridiska riktlinjer 
som gör produktionen enklare och billigare, något som Strähle och Hauk bekräftar i sin 
studie 2017. Som resultat av färre juridiska riktlinjer kommer inverkan på miljö bli 
större, även påverkan på människor. Brister i industrin medför därmed också brister i 
hållbart arbete. För att arbetet ska förbli hållbart måste detta kontrolleras mycket noga 
och ligga i företagens genuina intresse. Detta var något som även diskuterades av 
White, Nielsen och Valentin 2017. Den mest utmanande CSR-frågan för företag idag 
är att kontroll över försörjningskedjans alla led varit problematisk på grund av distansen 
till tredje världens länder och de brister som kan uppstå på grund kulturella skillnader 
och skiljaktigheter i sociala metoder och kommunikation. Detta skulle också kunna 
vara ett motiv till varför det är så viktigt att formulera en hållbarhetsstrategi för företaget 
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att arbeta efter och implementera i värdekedjans alla led. För att alla som är en del av 
ett företag, huvudkontor, leverantörer och producenter, ska vara engagerade i ett 
hållbart arbete krävs någon slags morot som motiverar engagemanget. Om ett företag 
till exempel kommunicerar sin strategi till hela sin näringskedja och denna strategi är 
till alla intressenters fördel skulle detta kunna motivera ett engagemang.  
 
Konsumenters medvetenhet och konsumtionssätt verkar långsamt förändras till 
miljöns och människors fördel. Behovet av nytt och att konsumera lär fortfarande finnas 
hos konsumenter men i vilken utsträckning och med vilka värderingar verkar långsamt 
förändras.  i och med att medvetenheten ökar – men produktionsmängden blir den 
samma och mängden avfall ökar. Enorma mängder textil slängs. Människor sätts i 
arbete i u-länder. Minskad produktion skulle innebära stor förlust.  
 

6.2 Företag som expanderar 

Kunskapsnivån om vad en hållbarhetsstrategi är kan verka låg hos fallföretagen vilket 
kan vara anledningen till att de i dagsläget inte arbetar efter någon. Det tyder 
intervjuerna på och detta kan bero på att fenomenet hållbarhetsstrategi är ett relativt 
nytt begrepp i textilindustrin då fokuset på rättigheter och skyldigheter, miljö och socialt 
ansvar blivit en mer aktuell fråga de senaste tio åren. Mindre företag verkar ha 
gemensamt att de aktivt arbetar med hållbarhet på olika sätt men sällan har de en 
utarbetad formulerad hållbarhetsstrategi som t.ex. the 5 R’s to Sustainability eller ZWF. 
CSR är något nästan alla företag verkar arbeta med - det är företagens samhällsansvar 
i sitt arbete. Men med dagens problematik i industrin där resurser håller på att ta slut 
och industrin blivit så global och fortsätter växa är kanske inte ett arbete med CSR 
tillräckligt. Kanske behöver företag idag påvisa ett större engagemang och 
klimatansvar är tydligare regler och ett mer resurseffektivt arbete sätts i system. 
 
De oberoende informanternas syn på varför inte fler mindre varumärken sätter en 
hållbarhetsstrategi i system verkar vara att de tror att det saknas kunskap och 
tillräckligt stort intresse för att lägga den tid som krävs på att implementera en ny 
strategi och göra ändringar i produktion. Olika strategier fungerar olika på företag 
beroende på vilken storlek företaget uppnått och hur företagets hållbarhetsarbete ser 
ut vid implementering av en strategi. För ett mindre företag förespråkade oberoende 
informant 1 strategin the 5 R’s to Sustainability vilket oberoende informant 2 bekräftade 
genom att tala om cirkulär ekonomi som en strategi som kanske passar bättre för större 
företag som H&M och IKEA att implementera. Däremot menade oberoende informant 
2 att ett företag alltid kan arbeta för att bli mer cirkulärt och närma sig en helt cirkulär 
modell som med tid kan bli lättare att implementera om vissa moment redan blivit 
uppfyllda. Informanten menade också att implementering för ett företag skulle innebära 
att näringskedjans alla led skulle genomsyras av samma målinriktning och företagets 
hållbarhetsarbete skulle därmed ge fler positiva effekter och innebära en hållbar 
ekonomisk tillväxt och på sikt en ekonomisk fördel då pengar sparas in på 
återanvändning av resurser. Men med tanke på hur det kan ta tid innan ett företag 
märker av den ekonomiska fördelen är företagen ofta inte beredda på detta. 
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6.3 Betydelsen av en hållbarhetsstrategi för konkurrensfördel 

Tidigare forskning nämner vid upprepade tillfällen att intresset för hållbar produktion 
ökar från konsumenter i takt med att medvetenhet och kunskap ökar, detta pekar på 
att implementering av hållbarhetsstrategi under expansion kan vara till en fördel för 
företag då det innebär ett mer systematiskt och genomtänkt hållbarhetsarbete. 
Pookulangara & Shepard (2013) och Ming-Hui & Rust (2010) är exempel på referenser 
som i teorin diskuterat detta. Vidare skriver Strähle (2017) att företag svarar på 
modeindustrins utmaningar genom att implementera hållbarhetsaspekter i sina 
strategier för att gå mot en grönare produktion och samtidigt ge sig en konkurrensfördel 
på marknaden med hård konkurrens. Detta kan tolkas som att företagen aktivt måste 
arbeta med hållbarhet och vara uppmärksamma på konsumenternas växande kunskap 
och efterfrågan om rättvisa produktioner för att bibehålla sin framgång. 
 
Med tanke på att konsumenters medvetenhet ökar sätts också press på företag att 
ställa om till hållbarhetsprofiler. Allt fler företag, både äldre och nyare profilerar sig allt 
mer som hållbara och marknadsför sig genom att kommunicera hur de arbetar med 
hållbarhet gällande sociala förhållanden, miljö och ekonomi. Det hållbara arbetet som 
företaget satsar på granskas ofta av tredjepartskontroller för att försäkra att arbetet går 
rätt till och uppfyller krav som ställs. Hållbara företag som arbetar med hållbarhet 
gällande sociala förhållanden, miljö och ekonomi blir ofta granskade och ifrågasatta 
om granskningar skulle tyda på att företaget inte håller vad de utlovar. Som Niinimäki 
& Hassi nämner (2011) krävs en systematisk förändring i industrin, trots att industrins 
utveckling har rört sig mot mindre miljöpåverkan har såväl produktion som konsumtion 
ökat till nivåer där fördelarna med teknisk utveckling minskar. En förändring blir 
nödvändig för att nå en omvandling, inte bara i produktion utan även i konsumtion. 
Detta tyder åter igen på att ett mer systematiskt arbete efter en hållbarhetsstrategi 
skulle kunna vara fördelaktig under expansion. 
 

6.4 Betydelsen av en hållbarhetsstrategi för hållbar expansion 

Choy Ho, Le, Lam, Cheng, Siu, Pang, Tang, Lee och Tsang påpekar (2016) att ett 
företags hållbarhetsarbete är beroende av strategier. Att ha en tydligt formulerad 
verksamhetsstrategi och affärsstrategi ske enligt deras studie vara till fördel om ett 
företag ska implementera hållbara strategier. Denna forskning i kombination med det 
Forbes nämner (2014) om att företag som expanderar för att uppnå ekonomisk 
framgång i rask takt ofta riskerar att tappa kontrollen över det de gör Anledningen till 
detta problem skulle kunna vara att efterfrågan av hållbar produktion är så pass ny att 
företag inte hunnit hitta systematiska lösningar och hållbara strategier. När de hållbara 
varumärkena växer, i och med att efterfrågan från konsumenterna ökar efter hållbara 
produkter, förflyttas produktionen till nya geografiska platser med nya förutsättningar 
gällande miljö och arbetsförhållanden. I många fall prioriteras tillväxt framför hållbarhet 
trots att varumärkena har en tydlig hållbarhetsprofil. 
 

6.5 Hållbarhetsstrategier för expansion 

Den cirkulära modellen eftersträvar flera liv i produkter, något som oberoende 
informant 2 berättade om i sin intervju. Battini, Faccio, Persona och Sgarbossa skriver 
2012 att förflyttningen till produktionsanläggningar som ligger baserade i 
utvecklingsländer har resulterat i minskningar av kvalitet på varor. Detta motarbetar 
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det cirkulära konceptet för att möjliggöra en andra hands handel och en produkts andra 
liv. Detta skulle innebära att hållbara företag med hållbara mål och strategier antingen 
bör lägga om sin produktion eller också garantera god kontroll över den genom agenter 
och tredjepartskontroller som ser till att arbetet hela tiden utförs på ett sådant sätt som 
försäkrar goda arbetsförhållanden och hög kvalitet. 
 

De oberoende informanternas syn på varför inte fler mindre varumärken sätter en 
hållbarhetsstrategi i system verkar vara att de tror att det saknas kunskap och 
tillräckligt stort intresse för att lägga den tid som krävs på att implementera en ny 
strategi och göra ändringar i produktion. Olika strategier fungerar olika på företag 
beroende på vilken storlek företaget uppnått och hur företagets hållbarhetsarbete ser 
ut vid implementering av en strategi. För ett mindre företag förespråkade oberoende 
informant 1 strategin the 5 R’s to Sustainability vilket oberoende informant 2 bekräftade 
genom att tala om cirkulär ekonomi som en strategi som kanske passar bättre för större 
företag som H&M och IKEA att implementera. Däremot menade oberoende informant 
2 att ett företag alltid kan arbeta för att bli mer cirkulärt och närma sig en helt cirkulär 
modell som med tid kan bli lättare att implementera om vissa moment redan blivit 
uppfyllda. Informanten menade också att implementering för ett företag skulle innebära 
att näringskedjans alla led skulle genomsyras av samma målinriktning och företagets 
hållbarhetsarbete skulle därmed ge fler positiva effekter och innebära en hållbar 
ekonomisk tillväxt och på sikt en ekonomisk fördel då pengar sparas in på 
återanvändning av resurser. Men med tanke på hur det kan ta tid innan ett företag 
märker av den ekonomiska fördelen är företagen ofta inte beredda på detta. 
Oberoende informant 1 jämförde implementering av en strategi som är för omfattande 
med att gå från köttätande bilägare till cyklande vegan – ibland kan för stora 
förändringar innebära motsatt effekt. Informanten berättade att implementering av en 
allt för komplex strategi skulle kunna innebära förlorad kontroll istället för ett förbättrat 
hållbarhetsarbete. 
 

6.6 Inställning till implementering av en hållbarhetsstrategi hos 
informanter 

Informant B från fallföretag A som arbetar som hållbarhetschef för fallföretaget talade 
i sin intervju om hur det fanns en allergi för ord som ”strategi” och ”vision”. ”Strategi” 
och ”vision” är två ord som används mycket i modeindustrin för att definiera och 
formulera ett varumärkes profil. En ”allergi” eller en känslighet mot sådana trendiga ord 
i en bransch som bygger på trender kan göra att ett företag riskerar att bli otydligt i sitt 
arbete vilket i sin tur kan leda till bristfällig kommunikation och förståelse för ett företags 
arbete och mål. En vision och en strategi kan vara av en stor betydelse för ett företags 
arbete då en strategi är övergripande för ett företags arbete mot ett gemensamt mål 
för hela näringskedjan. Något som fallföretag A inte kände till var att de redan indirekt 
arbetar efter en av de tidigare nämnda textila hållbarhetsstrategierna – strategin the 5 
R’s to Sustainability. Fallföretaget arbetar med återvinning av material i form av att 
gamla väskor kan lämnas in till butik i utbyte mot rabatterat pris på ny väska. Detta gör 
att produkter och material systematiskt kommer tillbaka till fallföretaget, och av de 
återvunna gamla väskorna tillverkas nya i en unik kombination som sedan säljs genom 
fallföretagets secondhand shop. Återanvändning sker då fallföretaget erbjuder sina 
konsumenter en reparationsservice. I produktion arbetar fallföretaget med att reducera 
avfall, dels genom olika samarbeten där de tar vara på andra industriers avfall men 
även genom val av material. Kvar finns ”re-design” och ”re-imagine” vilket företaget 
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också genom sina mål arbetar efter. Genom kommentaren från informant C från 
fallföretag A kunde det antas att det fanns en uppfattning om att det inte är av stor 
betydelse huruvida fallföretaget har en formulerad strategi eller ej. De riktar sig mot 
sina konsumenter när de informerar om sitt hållbarhetsarbete – och konsumenter har 
enligt informanten inte den kunskapen om vad en hållbarhetsstrategi som the 5 R’s to 
sustainability innebär. Inställningen till konceptet implementering av hållbarhetsstrategi 
verkar positiv hos informanterna från fallföretag A. Detta kan antas vara beroende på 
att efterfrågan finns hos konsumenterna och det med tid skulle innebära en ekonomisk 
framgång för företagen. Informant C från fallföretaget menade att fallföretaget alltid 
strävar efter och tror att de kan bli bättre än de är idag. Informanten menade att det 
med tid kan bli aktuellt för fallföretaget att arbeta efter en formulerad strategi om detta 
kan innebära konkurrensfördelar och ett bättre systematiskt hållbarhetsarbete. 
 

6.7 Hållbarhetsrapporternas innehåll 

Att bara tre av 9 företag har en offentligt publicerad hållbarhetsrapport tyder på att ett 
aktivt hållbarhetsarbete kanske inte är så självklart att svenska modeföretag arbetar 
med. En hållbarhetsrapport gör ett företag mer transparent då den går igenom hur 
företaget arbetar och vad företaget har för målsättning. Gemensamt för de tre 
företagen Filippa K, Houdini och Nudie Jeans är att alla tre nämner cirkulär design och 
en cirkulär modell i sin hållbarhetsrapport som något de strävar efter vilket tyder på att 
denna modell ligger i tiden och kan antas vara en kommande trend för textila 
modeföretag. Om allt fler företag följer denna trend och utbudet och efterfrågan på 
tjänster som gör modellen ökar finns det större chans att modellen blir genomförbar för 
allt fler företag. Om företag har en hållbarhetsrapport eller ej, samt hur lång den är om 
företaget har en visar på hur omfattande företagets hållbarhetsarbete faktiskt är. 
 

6.8 Åtgärder 

För att lösa problematiken kring textilindustrin skulle förändringar krävas från både 
producenter, företag, regering och konsumenter. För att de förändringar som krävs ska 
ske kan även en regering behöva bli mer engagerad i problematiken. Konsumenters 
efterfrågan på hållbara produkter och ett aktivt miljöarbete från företagen växer. 
Eftersom det ligger i företagens intresse att tillfredsställa sina konsumenters behov för 
att hålla sig attraktiva på marknaden svarar företagen med hållbarhetsarbete och 
formulerade mål. Företagen har fortfarande intresset för tillväxt men behöver nu 
erbjuda konsumenter en mer hållbar sådan. Detta kan vara möjligt med bara tydligt 
uppsatta mål för företaget gällande arbete med CSR. Det empiriska materialet och den 
tidigare teorin verkar tyda på att en strategi är av betydelse för att ett företag ska ta sig 
mot ett långsiktigt mål. 

6.8.1 Producenter 

Informant D menade i sin intervju att det går att se tydliga skillnader på utbud gällande 
mer hållbara produkter hos producenter idag. Informanten berättade att det börjar bli 
allt vanligare att producenterna själva arbetar för att sälja in ekologiska och återvunna 
serier. Detta kan antas vara ett tecken på en ökad efterfrågan då producenter ser hur 
allt fler företag ställer högre krav på bättre kvalité och villkor i produktion. För industrin 
är detta en positiv utveckling att allt fler producenter övergår till en mer hållbar 
produktion. I en industri med ett större utbud av hållbara produktionssätt blir en mer 
hållbar industri också möjlig. 
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6.8.2 Företag 

Om företag tar sitt fulla ansvar och arbetar aktivt med hållbarhet för att bidra till en 
förändrad industri med innovativa lösningar kan förutsättningarna i textilindustrin 
förändras. Av empirin kan det utläsas att det finns kunskapsbrister på fallföretagen om 
hållbarhetsstrategier. Informant D menar att fallföretag B i dagsläget är för litet för att 
ha den ekonomiska möjlighet och tid som ett hållbarhetsarbete kräver. Fallföretaget 
eftersträvar idag hållbara material men arbetar inte med CSR. Informant D menade i 
intervjun att intresset finns, men att det kräver en tillväxt innan det för fallföretaget ges 
en möjlighet.  
 
Genom hög kvalitet på produkter och minimerad förbrukning av resurser och energi 
arbetar företagen mot en mer långsiktig lösning. The 5 R’s to Sustainability är en 
hållbarhetsstrategi alla företag kan arbeta för. Implementering av denna strategin är 
förhållandevis enkel oberoende av storlek på företaget. När ett företag arbetar med de 
fem R:en i hållbarhetsstrategin finns goda möjligheter att förlänga hållbarhetsstrategin 
mot ett mer cirkulär modell vilket även Filippa K antydde i sin hållbarhetsrapport. När 
produktionen av ett företags produkter sker i världens utvecklingsländer krävs ett 
engagemang från företagen till förbättring av arbetssituationen i landet men också för 
mänskliga rättigheter. Som Perry skriver 2012 kan inte omänskliga förhållanden 
fortsätta upptäckas i produktionen av västvärldens konsumtionsbehov. En 
hållbarhetsstrategi verkar kunna vara av betydelse för företags hållbarhetsarbete då 
den är lätt för alla i företaget att se till och övergripande på ett sätt som gör vägen mot 
ett gemensamt mål mer tydlig.  Oberoende informant 1 gav ett par gånger under sin 
intervju Patagonia som ett positivt exempel på ett företag som lyckats hålla sig till tydligt 
hållbarhetsarbete med mål som är av stor betydelse. Då företaget satt upp en 
procentuell maxgräns för hur mycket de får expandera per år arbetar företaget enligt 
informanten inte först och främst med tillväxt utan snarare med hållbarhet. En 
formulerad strategi verkar vara av betydelse då ett företag ska gå mot en mer cirkulär 
modell och har detta som ett mål. Då verkar de fem R:en i the 5 R’s to Sustainability 
vara en återkommande metod för att göra affärsmodellen mer cirkulär.  
 
Fallföretag A är idag större än fallföretag B men har också funnits nästan dubbelt så 
länge som fallföretag B. Informant A som varit med och grundat fallföretag A berättade 
om hur de alltid värnat om etik och moral men att de inledningsvis inte arbetade aktivt 
med hållbarhetsfrågor. Detta verkade mestadels bero på att företaget från början inte 
hade en tanke på att fallföretaget skulle växa och bli så stort som det idag blivit, men 
också för att brist på tid och resurser var något som rådde i uppstart.  Informant B 
berättade att fallföretag A nyligen börjat ett aktivt arbete med hållbarhet, och att det är 
först de senaste två åren som fallföretagets hållbarhetsrapporter innehållit 
fallföretagets egna initiativ. Föregående år har rapporten nästan helt uteslutande 
innehållit den information som organisationen FWF ställt krav på. Fallföretag A är idag 
väldigt fokuserade på miljöarbete och fortsatt arbete med FWF som har för syfte att 
förbättra arbetsvillkoren på fallföretagets fabriker. Fallföretaget hade idag kunnat 
implementera hållbarhetsstrategin the 5 R’s to Sustainability. Genom att analysera de 
tre informanternas svar på huruvida de arbetar med och ämnar arbeta med en 
hållbarhetsstrategi kunde antaganden göras om att kunskapsnivån om vad en 
hållbarhetsstrategi kan innebära vara låg. För ett modeföretag med storlek som 
fallföretag A skulle ett mer cirkulärt arbeta kunna påbörjas. Denna slutsats kan dras 
utifrån den information som oberoende informant 2 gav under sin intervju om hur de 
flesta företag kan påbörja ett cirkulärt arbete genom att arbeta efter modellen figur 1 
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visar. Oberoende informant 2 menade att det är mycket ovanligt att ingenting kan 
förändras i en näringskedja för att gå mot en mer cirkulär modell för ett företag.  Walker 
och Wan menade 2011 att företag kan ha nytta av hållbarhetsarbete och att det finns 
empiriska bevis på att miljömässiga och finansiella prestationer är positivt knutna till 
varandra vilket skulle kunna motivera företag att arbeta med hållbarhetsstrategier. 

6.8.3 Regering 

Av en regering skulle fler regleringssystem och förordningar kunna skapas och därmed 
styra textilindustrin åt rätt håll. En EU-förordning för stora modeföretag skulle kunna 
vara av betydelse för industrin då det är företag som står för stora kvantiteter. Efter att 
företag uppnått en viss omsättning skulle en hållbarhetsstrategi som t.ex. cirkulär 
ekonomi kunna vara ett krav på företaget. Beskattning av långa transportsträckor och 
höga vinster skulle kunna leda industrin åt ett mer skonsamt konsumtionssätt. För att 
uppmuntra modeföretag att arbeta mer med hållbarhet och hållbarhetsstrategier skulle 
bistånd kunna utdelas för att göra ett genomförande av en mer hållbar affärsmodell 
möjlig. Detta för att möjliggöra och uppmuntra att energiförbrukning, avfall och utsläpp 
minimeras i textilindustrin. 

6.8.4 Konsumenter 

Genom det empiriska material och den tidigare forskning som presenterats i studien 
ges information om att konsumenter idag mot en mer medveten inställning till 
konsumtion. Konsumenter blir mer noggranna med vad de har på sig, hur och var det 
är producerat. Genom transparens från företag möjliggörs kunskap hos konsumenten. 
En insikt är viktig för konsumenter att få om att vad vi konsumerar påverkar oss själva, 
andra människor, djur och natur. Genom detta påverkas med tid hela vårt ekosystem. 
Konsumtionsintresset behöver mattas av och kraftigt bromsas upp. Pookulangara & 
Shepard skrev 2013 att intresset för slow fashion ökar – något som det nödvändigtvis 
måste fortsätta göra. Konsumenter bör istället fokusera på tidlösa modeller av högre 
kvalitet som kan hänga med under längre tid då problemet med fast fashion produkter 
ofta är att de är av låg kvalitet då fokus ligger på snabb produktion med korta ledtider. 
Detta nämnde Keller, Magnus, Hedrich, Nava & Tochtermann 2014 när de skrev om 
problematiken kring hur modet flödar och konkurrensen mellan modeföretag är hård. 
Författarna för studien argumenterade för att billiga produktioner innebär att kvalitén i 
produkterna blir lidande då det höga tempot och de låga priserna gör att 
arbetsförhållandena på fabrikerna blir mycket bristande. 
 
De oberoende informanterna nämner båda att de tror att problematiken i textilindustrin 
och våra konsumtionsvanor är svåra att råda bot på, de menar att dilemmat på många 
sätt är olösligt eftersom lönsamhet är företagens främsta fokus, de menar också båda 
att expansion i för snabb takt kan leda till att kvalitet och kontroll förloras och att 
företagen riskerar att tappa sin identitet som från början är en mer hållbar sådan. Det 
kan liknas ett moment 22. För att ett modeföretag ska kunna arbeta efter en 
hållbarhetsstrategi verkar företagen behöva expandera och få en snabb ekonomisk 
tillväxt – för att det ska vara genomförbart med en implementering som är både 
tidskrävande och kan vara kostsam, men genom att expandera och få en snabb 
ekonomisk tillväxt riskerar företagen att tappa kontrollen över sina hållbara processer 
och på så sätt ha svårt att återta kontrollen. 
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6.9 Hur metodval fungerat 

Att använda en kvalitativ undersökningsmetod har gett användbara resultat då studien 
gjorts ur ett företagsperspektiv och har samlat information genom intervjuer av 
fallföretag, forskare och författare. En abduktiv metod som tillvägagångssätt har gjort 
det möjligt att dra generella slutsatser. Deduktion är den klassiska vetenskapliga 
metoden som utifrån en referensram, t ex en teori eller en modell, formulera hypoteser 
som testas mot verkligheten via observationer. Induktion går det motsatta hållet, 
nämligen från observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk 
referensram. I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används ofta en kombination 
av dessa två ansatser vilket kallas för abduktion. Abduktion har varit en relevant metod 
att använda då studien byggt på teori och intervjuer som är beroende av varandra för 
att leda till någon slutsats. Studien har pendlat mellan empiri och teori. En 
semistrukturerad intervjumall har gett utrymme för mer tolkning och analysering av 
informanternas inställning till hållbarhetsarbete vilket för studien varit intressant. 
 
För att genom intervjuer kunna generalisera har tiden för utförandet av studien varit 
knapp. Antalet intervjuer ger en grund till antaganden men är inte tillräcklig för att kunna 
generalisera lösningar på problematiken.  
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7 Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att analysera hur mindre varumärken arbetar med – 
och i framtiden kan och ämnar arbeta med hållbarhetsstrategier i förhållande till 
expansion. Syftet har uppfyllts genom att två mindre företag analyserats och flera 
andra företags hållbarhetsrapporter även granskats och analyserats. Detta har gett en 
bild av hur mindre företag arbetar med hållbarhet och hur deras inställning och kunskap 
ser ut till hållbarhetsstrategier. Studien hade kunnat bli mer djupgående genom att 
kartlägga fler företag om tid för detta funnits. Det hade då blivit lättare att generalisera 
och dra slutsatser.  
 
Fölande frågeställningarna för studien besvaras vidare i texten som följer. 
 

1. Hur kan hållbarhetsarbete påverkas vid expansion? 
2. Vilka hållbarhetsstrategier kan ett mindre modeföretag utforma för att arbeta 

med hållbarhet i expansion? 
 
Genom studien kan slutsatser dras baserade på den tidigare teorin som för studien 
undersökts och det empiriska material som fallstudierna och intervjuerna gett. Det kan 
antas att en tydligt formulerad hållbarhetsstrategi kan vara av betydelse för både ett 
varumärkes hållbarhetsarbete, men också för att hållbarhetsarbetet under expansion 
ska förbli företagets fokus och påverka hur företaget expanderar på ett hållbart sätt. 
Teori som för studien studerats har visat på att företag riskerar att tappa kontroll ju 
större de blir om de inte arbetar aktivt med hållbarhet och kontrollerar arbetet. 
Anledningen till att företag idag sällan använder sig av en formulerad 
hållbarhetsstrategi verkar bero på en viss okunskap hos företagen om 
hållbarhetsstrategier som är applicerbara på deras affärsmodell eller också på ett 
ointresse för formulering av en sådan då konkreta mål för företagen och deras 
konsumenter är mer greppbara. 
 
De informanter som intervjuats för denna studie verkar vara överens om en positiv 
inställning till implementering av en hållbarhetsstrategi för företaget men verkar ibland 
skeptiska till genomförande av allt för stor omställning. Vilken strategi som är mest 
lämplig för ett företag verkar uteslutande handla om företagets nuvarande storlek och 
om vilka förutsättningar som finns – hur hållbara ett företag i utgångsläge redan är. 
Den strategin som för mindre modeföretag verkar mer lämplig är strategin the 5 R’s to 
Sustainability medan en cirkulär ekonomi är mer lämplig att implementera för ett större 
modeföretag. Problematiken med storleken på industrin verkar vara den svåraste och 
mest omfattande problematiken att råda bot på. Företag bör fråga sig själva hur stora 
de måste bli och om framgång måste mätas med tillväxt. Ska ett företag fokusera på 
tillväxt, på samma sätt som fallföretag B just nu gör är tid och resurser en förutsättning 
för att ett företag ska kunna arbeta med hållbar tillväxt.  
 
En hållbarhetsstrategi skulle också kunna antas generera en högre trovärdighet för ett 
företags hållbarhetsarbete då det ger ett intryck av ett mer systematiskt och 
genomtänkt arbete vilket då på sikt kan förväntas vara mer stabilt. En 
hållbarhetsstrategi verkar också kunna medföra en konkurrensfördel. 
 
Det största problemet med textilindustrin verkar handla om industrins storlek och 
takten den växer. De låga priserna och den förflyttade produktionen verkar också bidra 
till stora problem i form av avfall och bristande arbetsmiljö. 
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För en mer hållbar textil- och modeindustri behöver mer hållbara initiativ tas från både 
konsumenter, företag och en regering. Modeföretagen verkar mest styrda av en 
efterfrågan och en ekonomisk framgång. En förordning utfärdad av EU som beskattar 
längre transporter och stora vinster hos modeföretag skulle kunna antas förändra hur 
industrin idag ser ut. För att företag på eget initiativ ska sträva efter mer hållbar 
produktion och arbeta efter hållbarhetsstrategier skulle bistånd kunna ges beroende 
på ett modeföretags storlek som gör det möjligt för ett företag att till exempel gå mot 
en mer cirkulär affärsmodell.  
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8 Vidare forskning och studiens nytta  
Medvetenhet gällande de globala riskzoner vi idag står inför sprider sig bland 
konsumenter och medvetenheten gäller all konsumtion. Denna studies teori, empiri 
och slutsats förväntas kunna appliceras på företag i andra branscher utom textil- och 
modebranschen då forskningsfrågorna som besvaras och den teori som studerats är 
relativt rörlig. Studien är applicerbar för andra modeföretag och kan därför vara en 
inspiration då den ger exempel på problematik, teorier och lösningar på problematiken.  
 
Då tiden för studien varit begränsad har endast eventuella åtgärder för ett förbättrat 
hållbarhetsarbete under expansion kunnat föreslås. Ett resultat som undersöker om 
de eventuella åtgärderna i praktiken hade kunnat medföra en konkurrensfördel och ett 
bättre hållbarhetsarbete har inte kunnat utföras i studien. Förslag för vidare forskning 
är därför att studera huruvida en hållbarhetsstrategi faktiskt förbättrar 
hållbarhetsarbetet för ett företag som arbetar med hållbarhet och även samtidigt 
jämföra resultatet mot ett företag med liknande omsättning och storlek som arbetar 
med expansion och hållbarhet utan att arbeta efter en strategi. 
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10 Bilagor 
Bilagor för studien är endast de intervjumallar som använts vid intervjutillfällena. 

10.1 Intervjuguide fallföretag A 

10.1.1 Informant A 

• Bakgrundsinformation om informant  

• Hur företaget startade 

• Hur det hållbara arbetet utvecklats och tagit form 

• När det skedde och hur framtidsplanerna ser ut från och med nu gällande 
hållbart arbete 

• Företagets inställning till implementering av hållbarhetsstrategi som t.ex. 
cirkulär ekonomi, the 5 R’s to sustainability och Zero waste fashion 

• Informantens kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier 

• Informantens vision och dröm om hur det bästa scenariot skulle se ut 
(hållbarhetsaspekter) 

 

10.1.2 Informant B 

• Bakgrundsinformation om informant  

• Hur informantens tid på företaget sett ut och vilka utvecklingar sett till 
hållbarhet som gjorts 

• Hur det hållbara arbetet utvecklats och tagit form 

• När det skedde och hur framtidsplanerna ser ut från och med nu gällande 
hållbart arbete 

• Företagets inställning till implementering av hållbarhetsstrategi som t.ex. 
cirkulär ekonomi, the 5 R’s to sustainability och Zero waste fashion 

• Informantens kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier 

• Informantens vision och dröm om hur det bästa scenariot skulle se ut 
(hållbarhetsaspekter) 

 

10.1.3 Informant C 

• Bakgrundsinformation om informant 

• Hur informantens tid på företaget sett ut och vilka utvecklingar sett till 
hållbarhet som gjorts 

• Hur det hållbara arbetet utvecklats och tagit form 

• När det skedde och hur framtidsplanerna ser ut från och med nu gällande 
hållbart arbete 

• Företagets inställning till implementering av hållbarhetsstrategi som t.ex. 
cirkulär ekonomi, the 5 R’s to sustainability och Zero waste fashion 

• Informantens kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier 

• Informantens vision och dröm om hur det bästa scenariot skulle se ut 
(hållbarhetsaspekter) 
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10.2 Intervjuguide fallföretag B 

10.2.1 Informant D 

• Bakgrundsinformation om informant 

• Hur företaget startade 

• Hur informantens tid på företaget sett ut och vilka utvecklingar sett till 
hållbarhet som gjorts 

• Hur det hållbara arbetet utvecklats och tagit form 

• När det skedde och hur framtidsplanerna ser ut från och med nu gällande 
hållbart arbete 

• Företagets inställning till implementering av hållbarhetsstrategi som t.ex. 
cirkulär ekonomi, the 5 R’s to sustainability och Zero waste fashion 

• Informantens kunskapsnivå om hållbarhetsstrategier 

• Informantens vision och dröm om hur det bästa scenariot skulle se ut 
(hållbarhetsaspekter) 

 

10.3 Intervjuguide oberoende respondent 1 

• Background and work 

• How Zero Waste Fashion affects the textile industry 

• Opinion about the problems in the textile industry today 

• The most environmentally destructive process in making a garment 

• The most effective change possible in production 

• Most effective sustainable strategy / sustainable business model 

• What is a “sustainable brand” 

• The biggest risk of expanding very quickly as a sustainable brand 

• Importance of a formulated sustainable strategy 

• The most sustainable way to expand for an upscaling brand 

• Do brands often say they are more sustainable than they are? 

• Advice for brands to achieve a sustainable production while growing 
 

10.4 Intervjuguide oberoende respondent 2 

• Bakgrundsinformation om respondent 

• Vad är circular ekonomi? 

• Varför circular ekonomi? 

• När är det som mest lämpligt, sett till storlek på företag, att implementera 
strategin? Är det bara stora företag som HM som kan implementera strategin? 

• Hur kan ett mindre varumärke implementera strategin – och krävs det stora 
resurser? 

• Vilka mindre förändringar kan ett företag göra för att ta steget mot en cirkulär 
modell? 

• Hur brukar inställningen och kunskapsnivån se ut hos dem du föreläser för 

• Hållbar tillväxt – cirkulär ekonomi 

• Svårigheter med modellen 
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