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Förord 

 

Detta är ett examensarbete med anknytning till examen i Textil produktutveckling med 

entreprenörs- och affärsinriktning, 180 HP. Rapporten avser 15HP och är avhandlad i Borås 

av Caroline Brändström och Julia Rosqvist på uppdrag av företaget Bellaobastian. Arbetet 

ämnar belysa värdet av en hållbar värdekedja och ge mindre företag inom textilindustrin 

verktyg för att främja deras miljöarbete. 

 

Vi vill ge ett speciellt tack till Isabella Pehrsson som är ägaren och grundaren för 

Bellaobastian. Isabella har varit ett stort stöd och gett oss god insyn i företaget som lett till en 

bred kunskapsbas som vi sedan kunnat bygga examensarbetet på. Hon har även tagit sig tid att 

ställa upp på intervjuer samt gett svar på alla våra frågor och funderingar.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Johan Heinerud för all hjälp och för bra synpunkter som 

gav oss struktur i vårt arbete. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Detta är ett examensarbete inom Textil produktutveckling som har sin grund hos 

uppdragsgivaren Bellaobastian. Syftet med rapporten är att ge en inblick i miljöarbetet i 

värdekedjan hos mindre modeföretag, vilka svårigheter som kan förekomma och hur den 

hållbara utvecklingen kan effektiviseras. Vi vill ge mindre svenska modeföretag råd och 

förslag om hur de kan uppnå en tillfredställande nivå på sitt miljöarbete utan tillgång till 

enorma resurser. 

 

Vi har utfört intervjuer, litteraturstudier samt jämförelseanalyser mellan företagen H&M, 

ACNE och Lindex. Vid diskussion och analysarbetet var det tydligt att miljöarbete i 

värdekedjan är en komplex process och att det är flera aspekter som spelar in.  

 

Vi har kunnat identifiera åtgärder som företagen kan utföra i hopp om att uppnå en mer 

hållbar utveckling, både specifika som t.ex
1
. materialval men även mer övergripande som att 

ändra sitt synsätt. Åtgärderna vi kunde påvisa kretsar kring: 

 

 Minska överkonsumtion och effektivisera resurssparandet 

 Minska koldioxidutsläppen 

 Använd miljöledningssystem och märkningar 

 Ändra företagets synsätt 

 

En av slutsatserna vi har kunnat konstatera genom våra undersökningar är att det inte räcker 

med att åtgärda problemen. Företagen måste utöver detta även ha en kommunikation med 

konsumenterna kring deras hållbara utveckling, annars får kunden svårt att göra medvetna val. 

Anledningen till att man vill ha en renare värdekedja spelar även in och ska baseras på rätt 

grunder och inte för att företaget vill erhålla nya marknadsandelar då detta lyser igenom och 

gör så att företaget tappar trovärdighet. En hållbar värdekedja är ett omfattande arbete och en 

svår utmaning för mindre företag, dock är det ingen omöjlighet. Oavsett storlek kan alla 

företag bidra till en hållbar utveckling. 

 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, ekologi, miljö, textil, värdekedja. 

 

 
  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 I arbetet kommer vi att använda oss av förkortningen t.ex. av ordet till exempel. 



 

 

Abstract 

 

This is a degree project in Textile Technology involving collaboration with the Swedish 

fashion company Bellaobastian. The report aims to provide insight to the environmental 

activities surrounding the supply chain in small clothing companies, what difficulties that can 

occur and how the quest for more sustainable development can be more efficient. We want to 

give advice and suggestions to smaller Swedish clothing companies on how to reach a 

satisfactory level of their environmental work without access to huge resources. 

 

We have done interviews, literature studies and comparison assessments between companies 

such as H&M, ACNE and Lindex. In the discussions and assessments it was clear that 

environmental work in the supply chain is a complex process and that there is more than one 

aspect taking part. 

  

We managed to identify measures that the companies can carry out to achieve a more 

solid development, both specific choices like material as well as a more comprehensive 

choice like changing point on view. The measures we detected were: 

  

- Reduce excessive consumption and gets an effect from resource saving. 

- Reduce carbon dioxide emissions 

- Use environmental guide systems and labels 

- Change the companies’ point of view on environmental efficiency 

  

One of the conclusions we stated through our research was that it isn't enough to "fix the 

problem". For example, they have to communicate with the customer and inform him/her 

about the commitment they have towards a sustainable development. Otherwise the customer 

can't make any conscious choices. The thought behind wanting a greener company should be 

based on the right grounds, not that the company itself wants market shares as this shines 

through and lowers their credibility. This is a difficult task for small companies but not 

impossibility. Everyone can contribute to a sustainable development no matter what size a 

company has. 

 

Keywords: Sustainable Development, Ecology, Environment, Textile, Apparel. 
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1. Inledning 

 

Här ges en introduktion till arbetet, bakgrund återges samt frågeställningen som ligger till 

grund för syftet med rapporten presenteras. Kapitlet avslutas med avgränsningar och en 

översikt över hur arbetet är disponerat under sina rubriker. 

 

 

1:1 Introduktion 
 

  

 

 

 

 

 

 

Värdekedjan är en viktig del hos företag oavsett företagsinriktning. Textilbranschen är väldigt 

variationsrik och företagens värdekedja kan vara uppbyggd på många olika sätt. Vissa 

använder sig av externa aktörer och outsourcing för att skapa sina textila produkter. Andra 

väljer att sköta arbetet från råmaterial till försäljning till slutkonsument på egen hand. Den 

standardiserade värdekedjan inom textilbranschen har sammanfattats i figuren nedanför. 

 

2
 

 

                                                 
2
 Bildkälla: Grundläggande affärsmannaskap  

Värdekedja är ett ord som används för den förädlingsprocess en produkt går 

igenom för att färdigställas och ges ut till slutkonsument. Processen blir som en 

kedja då varje aktör ger produkten ett värde som byggs vidare på hos nästa aktör, 

till dess att produkten har nått värdet som är önskat.  (McAndrew, 2005) 
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Hur företagen väljer att utforma sin värdekedja påverkar aspekter som pris på slutprodukt, 

transporter, kvalitet och leveranstider, men även områden som hållbar utveckling och 

miljöpåverkan. Det kan dock vara problematiskt för företag att ha fullständig kontroll på sina 

underleverantörer. Om företaget dessutom är litet med små marginaler och använder sig av 

utländska aktörer är utmaningen ännu större. I Sverige är 99,4 procent av alla privata företag 

små, det vill säga har mindre än 50 anställda.
3
 Sveriges företagarstruktur domineras därmed 

kraftigt av små företag. Dessa företag har inte samma fria spelyta att arbeta på och är mycket 

mer begränsade, men har dock ett lika stort ansvar att ta. Att läsa framöver är en rapport av 

hur även de mindre företagen kan förbättra sitt miljöarbete i värdekedjan. 

 

1:2 Problemformulering 

Vår frågeställning är formulerad som följande: 

 

”Hur kan ett mindre modeföretag
4
, som saknar de personal- och kapitalresurser som de 

stora företagen har tillgång till, skapa en hållbar värdekedja med ekologi och miljö i 

fokus?” 

 

Underkategorier 

- Vilka svårigheter stöter mindre modeföretag på i sitt arbete med hållbar utveckling?  

- Hur ser miljöarbetet ut hos större företag? 

För att söka svar på frågeställningen har vi valt att samarbeta med ett mindre svenskt 

modeföretag som är på frammarsch inom modevärlden. Företaget vi valt att arbeta med är 

Bellaobastian.  

 

Vi ämnar studera deras värdekedja, redan existerade arbetsplan och produktion. Genom detta 

tillvägagångssätt vill vi identifiera områden inom företaget som kan förbättras. Vi kommer 

även att utföra undersökningar och jämförelser med större företag för att söka inspiration och 

se hur de arbetar med dessa frågor. Nedan presenteras bakgrunden till frågeställningen och 

varför vi har valt att arbeta inom detta område.  

1:3 Bakgrund till frågeställningen 

År 2005 presenterade Millennium Ecosystem Assessment (MA) sin rapport ”Ecosystem and 

human Well-Being” (2005)
5
. Forskarna konstaterade att 60 % av ekosystemtjänster som 

människan är beroende av, idag används på ett icke uthålligt sätt. Människan har allt större 

och bredare behov som måste tillgodoses och jordens resurser töms i en allt snabbare takt. 

Vidare fördelas resurserna ojämnt och avsaknaden av tillgångar drabbar främst fattiga länder 

vilket bidrar till en ökad ojämlikhet, konflikter och utökad fattigdom. Utredningen i sin helhet 

har brutits ner och sammanfattats i punktform. De två punkterna med högst tyngdpunkt är: 

 

                                                 
3
 Internetkälla: Ekonomifakta.   

4
 Med mindre modeföretag menas företag med 1-3 anställda 

5
 Bäckstrand E, Olsson K, Tengström, E, Behovet av en ny förståelse (2010) 

 



 

10 

 

A. ”Under de senaste femtio åren har människan förändrat ekosystem snabbare och mer 

genomgripande än under någon jämförbar tidsperiod i människans historia, i huvudsak 

för att klara snabbt växande anspråk på mat, färskvatten, virke, fibrer och bränslen. 

Detta har resulterat i att livets mångfald på jorden har undergått en omfattande och 

irreversible förlust.” 

 

B. ”De förändringar som ekosystemen utsatts för har bidragit till omfattande förbättring 

av mänskligt välbefinnande och ekonomisk utveckling men dessa förbättringar har 

nåtts med stigande kostnader i form av försämring av många ekosystemtjänster, ökad 

risk för icke-linjära förändringar och ökad fattigdom för vissa grupper av människor. 

Om inte dessa problem hanteras kommer den nytta som framtida generationer kan 

erhålla från ekosystemen att minska.”  

 

Utmaningen ligger i att tillgodose och uppnå den nivån på de behov människan anser sig 

behöva men samtidigt vända förströelsen av ekosystemen. En universallösning för detta finns 

i dagsläget inte, och kommer kanske aldrig att finnas. Vi börjar närma oss gränserna för vad 

ekosystemen kan erbjuda oss och därför måste diskussionen lyftas fram. Övertron på naturens 

resurser måste nå ett slut och vi vill med denna rapport belysa alternativa lösningar som även 

mindre företag kan använda sig av.  

Företag inom mode tillhör en av branscherna som har börjat prioritera en hållbar utveckling 

väldigt högt. Branschen är enorm – den omsätter omkring 500 miljarder pund globalt och 

sysselsätter omkring 26 miljoner människor
6
. Detta sätter givetvis ett avtryck på jordens 

miljö.  

Debatten kring ämnet idag fokuserar kring ekologiska kläder, rättvisa arbetsförhållanden och 

miljövänliga transporter. Uppmärksamheten ligger dock på de stora företagen och vi väljer 

allt oftare att vidga perspektivet från lokalt till globalt.
7
 Vi anser att man genom denna 

utveckling går miste om arbete som kan göras på hemmaplan och vi vill ge svenska små 

företag verktyg för att kunna förbättra sitt miljöarbete inom deras värdekedjor. Vi ser ett 

behov av en ny förståelse och vill ta fasta på att ansvaret för miljön, klimatet och det globala 

utrymmet även gäller för företag i mindre skalor och att alla kan bidra till en förbättring. Vi 

vill göra verksamheten så effektiv och lönsam som möjligt.  

”Det gäller inte bara att klara dagens utmaningar – utan också att dra nytta av 

morgondagens möjligheter”
8
 

1:4 Vilka ekologiska och sociala konsekvenser ger klädindustrin? 

Detta beror på en mängd olika faktorer som exempelvis vilken fibertyp som används. Det är 

dock överkonsumtionen världen över som förvärrar effekten per plagg.  

 

De ekologiska effekter som kläderna ger i värdekedjan inkluderar: 

                                                 
6
 Internetkälla: Nicefashion 

7
 Bäckstrand E, Olsson K, Tengström E, Behovet av en ny förståelse (2010) 

8
 Internetkälla: Ernst&Young,  
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- Energianvändning och utsläpp av växthusgaser från tvättning (vatten måste hettas upp) 

och torkning 

- Energiåtgången som krävs och utsläppen av växthusgaser när man processar fossila 

bränslen till syntetiska fibrer som polyester exempelvis 

- Bomullsindustrin kräver enorma mängder vatten och miljön går hårt åt när det 

kommer till fertiliseringsmedel och bekämpningsmedel till bomullsplantorna 

- Förbehandlingar som exempelvis färgning, rengöring och ytbehandlingar kräver hög 

vattenåtgång och ger ifrån sig farligt avfall i och med alla kemikalier som används i 

processerna 

- Transporterna ger ifrån sig stora mängder koldioxidutsläpp. 

  

Sociala effekter: 

- Dåliga arbetsförhållanden som barnarbete och låga löner, långa arbetsdagar, få 

fackförbund och hälso- och säkerhetsrisker 

- Med begränsad tillgång till marknaden, information och handelsvillkor blir ofta 

farmare och arbetare offer för orättvisa handelsvillkor 

1:5 Syfte 
Examensarbetet som presenteras här har sin grund utifrån tankar, hinder och möjligheter som 

de mindre modeföretagen i Sverige står inför när det gäller hållbar utveckling. Syftet med 

arbetet är att genom akademisk metodik och ett källkritiskt perspektiv undersöka huruvida det 

är en omöjlig utmaning eller möjlig utveckling för mindre företag utan stora resurser att ha en 

hållbar utveckling i värdekedjan.  

1:6 Avgränsningar 
Rapporten kommer att fokusera på områden vad gäller alternativ till nyproduktion, 

materialval och slutkonsumentens förhållningssätt till konsumtion av kläder. Vi har valt att 

inte lägga stort fokus på effektivisering av fabriksproduktionen eller effektivisering av 

fiberframställning då det skulle kräva djupa ingående analyser som det tyvärr inte finns 

utrymme för. Vi kommer heller inte att förklara de olika textila materialen som nämns eller 

hur deras framställningsprocess ser ut utan hänvisar läsaren till att förskaffa sig den 

kunskapen på annat sätt om så önskas. 

 

Rapporten har ett företag som uppdragsgivare, Bellaobastian, och det är det enda företaget 

som ett samarbete har inletts med. Dock återanges andra externa företag, H&M, ACNE och 

Lindex, i jämförelseanalyser. Vi har varit i kontakt med dessa företag för att få fram så 

mycket information som möjligt om deras miljöarbete men både H&M och Lindex har 

hänvisat till informationen som står att läsa via deras hemsida. Acne valde att ge oss en 

sammanställning av frågor som de har svarat på tidigare inom vårt område. 

 

Att inte ha varit i direkt kontakt med de externa företagen medför att analysen i vissa fall inte 

blivit så djup som vi önskat då informationen på företagens hemsidor inte alltid varit 

tillfredsställande. 
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1:7 Disposition 

 

Kapitel 2 Metod 

Motivering till metodval samt en praktisk beskrivning och hur interjuver har 

genomförts.  

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

 Centrala begrepp förklaras samt den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 4 Företagsbeskrivning 

En djupare inblick om Bellobastian som samarbetet har genomförts med ges. 

Dessutom presenteras de tre företag som ligger till grund för vår 

jämförelseanalys och deras miljöarbete redovisas. 

 

Kapitel 6 Resultat 

Detta kapitel är en uppsamling av alla resultat vi kommit fram genom intervjuer 

samt litteraturstudier. Konkreta lösningar till vår frågeställning redovisas även.  

 

Kapitel 7 Diskussion/Analys 

Under detta kapitel förs ett resonemang kring vårt resultat från ett subjektivt 

perspektiv. 

 

Kapital 8 Slutsatser 

Avslutningsvis knyts alla trådar ihop och här presenteras våra slutsatser kring 

ämnet i anslutning till vår ursprungliga frågeställning.  

 

2. Metod 

 

Detta kapitel behandlar metodval och en praktisk beskrivning om hur interjuver har 

genomförts. Det ges dessutom en beskrivning över arbetsgång.  

   

2:1 Metodval  
I vårt arbete har vi valt att arbeta med den kvalitativa metoden eftersom den lämpar sig bäst 

vid interjuver och undersökningar, vilket är vad vi har valt att fokusera på. 

 

De sekundärdata vi använt oss av är ur ett källkritiskt perspektiv och består av litteratur, 

artiklar och rapporter. Urvalet av litteratur har gjorts via Högskolans databaser och val av 

artiklar och rapporter har noga utvalts genom relevans och nyhetsvärde. Litteratur uppnådd 

genom skolans nätverk känner vi är tillförlitliga, dock har viss del även insamlats på egen 

hand via biblioteksstudier och via internet. Dessa har vi försökt granska kritiskt men det finns 

utrymme för icke tillförlitliga källor. För att minimera denna risk har vi använt oss av 
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tendenskritik
9
, vilket innebär att vi haft i beaktning vad och om forskaren har något 

bakomliggande egenintresse i rapporten.  

 

Den primära informationen har samlats in genom egna utförda intervjuer och 

jämförelseanalyser. Genom våra intervjuer har vi lyckats samla information om företaget vi 

arbetar mot, deras problem och tillsammans med sekundärdata kunnat komma fram till olika 

lösningar. Det bör dock påpekas att det endast finns en person som representerar hela 

Bellaobastian och detta kan leda till en för ensidig bild av företaget. Vidare är vi även 

medvetna om att trots att vi fått utförliga och tillfredställande svar kan intervjupersonens svar 

påverkas av hur vi valt att formulera frågorna. Mer utförligt om detta under sammanfattningen 

av analysen.  

 

Vi har använt oss av genomgående litteraturstudier innan vi utfört intervjuer, då vi sökt att ha 

en bredare kunskapsplattform att stå på så att resultatet blev mer tillförlitligt. Detta 

tillsammans med att urvalen av intervjupersoner och företag har haft tillfredställande relevans 

för arbetet anser vi stärka vår validitet.  

 

2:2 Arbetsgång 
Arbetsgången inleddes med att ta kontakt med Bellaobastian och skapa oss en uppfattning om 

deras företag. Därefter följde förstudie, huvudstudie och analys
10

. 

 

2:2:1 Förstudie 

Vi påbörjade examensarbetet med att studera Bellaobastians redan existerande arbetsplan
11

 

och hur företaget är uppbyggt. Därefter valde vi ut tre företag inom modebranschen, H&M, 

ACNE samt Lindex, och undersökte vilka som var deras framgångsfaktorer och hur de arbetar 

med miljö och ekologi. Arbetsgången gick sedan vidare med litteraturstudier för att nå 

reliabilitet och kunna styrka vårt framtida resultat. Utöver detta granskades rapporter och 

publicerade artiklar inom ännet. Syftet med förstudien var att genom en kvalitativ metod 

skapa en bred kunskapsbas både om företaget vi arbetade emot samt ämnesområdet. Detta gav 

ett mycket tillfredställande helhetsintryck. 

 

2:2:2 Huvudstudie  

Utifrån förstudien tillsammans med våra tidigare kunskaper från Högskolan i Borås skapades 

en stabil kunskapsgrund. Vi återgick till analysen av Bellaobastian och gick nu djupare i 

företagsfakta genom intervjuer, möten och ingående diskussioner. Den kvantitativa metoden 

som användes i huvudstudien gav redskap som vi sedan kunde använda i resultatutformningen 

och gav ett bredare underlag för fortsatt analys.  

 

                                                 
9
 Eriksson L, Wiedersheim-Paul F, Att utreda, forska och rapportera (1997) 

10
 Se figurbilaga 

11
 Se figurbilaga 
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Kartläggningen av företagets miljöpåverkan och deras värdekedja kunde nu fastställas. 

Möjligheter och förändringar identifierades och skrevs ner kontinuerligt under hela 

arbetsprocessen i vår sammanställda rapport.  

 

Intervjuer  

Intervjuer utförs med Bellaobastians ledning. Syftet var att få en inblick i företaget och hur de 

ser på miljöfrågan och deras värdekedja. Intervjufrågorna var öppet formulerade och 

skickades på förväg till mottagaren. Detta för att ge intervjupersonen tid att formulera sina 

svar och ge denne möjlighet till mer välarbetade och genomtänkta svar.  

 

Isabella Pehrsson driver företaget själv och var vid detta tillfälle ockuperad med en lansering 

av webshop samt nya kollektioner. Tid var därmed en dyrbarhet med följd att mycket av 

kontakten i samarbetet utförts via telefon samt internet. 

  

För att få en djupare förståelse för företaget förlitade vi oss inte endast på personliga 

intervjuer utan tog även del av externa intervjuer som genomförts av media med företaget, 

studerade deras hemsida samt tog del av den inre företagsinformationen.  

2:2:3 Analys 

Då interjuver samt jämförelser har legat till grund till stor del av vårt arbete valde vi att gå 

efter Giorgis analysmetod som består av fyra centrala punkter: 

 

1. Vi började med att sammanställa av insamlad information och läste informationen 

flera gånger för att skapa ett helhetsintryck.  

2. Vid steg två utskiljde vi de meningsbärande delarna och separerade det relevanta från 

det irrelevanta. 

3. När vi kom till det tredje steget jämförde vi de utvalda delarna med vår 

problemformulering och omsatte det sedan i en flytande text. Syftet här var att få med 

relevant information och att göra det outtalade uttalat. Vissa aspekter som sagts mellan 

raderna och som inte varit direkt uttalat kunde nu framhävas. 

4. Till slut gjordes en sammanställning och det är även den som är presenterad i denna 

rapport.  

 

Genom detta tillvägagångssätt kan läsaren vara säker på att intervjuerna och 

jämförelseanalyserna varit noga avvägda och analyserade. Detta ökar reliabiliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

3. Teoretisk referensram 

 

Under kapitlet om teoretisk referensram har vi valt att inleda med att förklara begreppet 

hållbar veckling and andra centrala begrepp. Vi går sedan vidare och presenterar teorierna 

som ligger till grund för vår rapport.  

 

 

3:1 Definitioner kring värdekedjan 
Då denna rapports innehåll kommer kretsa kring värdekedjan är det aktuellt att ge en 

definition och förklaring till detta ord.  

 

3:1:1 Definition av värdekedja 

”A network of organizations that are involved, through upstream and downstream linkages, in 

different processes and activities that produce value in the form of products and services in 

the hands of the ultimate consumer”
12

 

 

Värdekedjan är grunden i företagets verksamhet att få produkter framställda och levererade 

till rätt plats, i rätt tid, i rätt kvalitet, i rätt kvantitet till rätt person. Kedjan ämnar belysa 

interaktionen mellan företaget, deras kunder och leverantörerna. Detta är ett nätverk där 

produkter och information rör sig fram och tillbaka.  

 

3:1:2 Definition av hållbar värdekedja 

“Management of raw materials and services from suppliers to manufacturer/ service provider 

to customer and back with improvement of the social and environmental impacts explicitly 

considered”
13

. 

 

Förbättring inom områdena ekonomi, miljö eller sociala frågor sker ofta i anslutning till 

värdekedjan då denna är grunden för alla företag. 

3:2 Hållbar utveckling 
Med hållbar utveckling menas att man tillgodoser dagens behov utan att förstöra chansen för 

generationerna efter oss att tillgodose sina behov. Att förbättra vår levnadsstandard samtidigt 

som kommande generationer också ska kunna göra det.  

 

“Sustainable development is development which meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
14

 

 

Begreppet hållbar utveckling kan delas in i ekologisk och social/kulturell hållbarhet.
15

  

                                                 
12

 Christopher M, Peck H, Building the Resilient Supply Chain (2004) 
13

 Internetkälla: New Zealand Business Council for Sustainable Development 

 
14

 Brundtland rapport: Our Common Future (1987) 
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3:2:2 Ekologiskt 

Ekologiskt hållbar utveckling är att se till naturen när man designar. Utöver att inspireras av 

färger och former kan man även se till hur naturen är uppbyggd och hur de olika ekosystemen 

samarbetar med varandra och inom sig. Detta kallas biomimik.
16

 Det finns både globala 

ekosystem och mindre ekosystem där allt som behövs för att ekosystemet ska kunna fungera 

finns inom en liten radie, och om det är något som fattas, hur gör naturen för att få det att 

fungera ändå? Att sätta det i perspektiv till design; måste man ha just det materialet eller kan 

man använda något substitut som finns i min närhet exempelvis. Fördelen med att jobba mer 

lokalt är att man snabbare ser hur allting påverkas av det man gör.  

 

Det är också viktigt att man läser på och sätter sig in i hur miljön fungerar i området där man 

ska skapa eller använda sin produkt så att man inte belastar området utan snarare anpassar sig 

till det.  

 

3:2:3 Kulturellt 

Design handlar till stor del om att bidra till mänskligt välbefinnande. Vi har fysiska behov, 

som att vara varm, vi behöver kommunicera och vi behöver uppfylla behovet av att vara en 

egen individ. Hur vi möter behoven är vad som skiljer oss åt. Förr i tiden uppfyllde man dessa 

behov med inre metoder, som att spela musik eller måla medan man numer fokuserar på att 

äga en massa materiella ting eller titta på tv.  

 

Skillnaden är att man numer snarare tillgodoser sina kortsiktiga behov och inte tänker så 

mycket på framtiden. I modebranschen ska nya plagg ut snabbt för att följa modesäsongerna 

och det tankesättet bör ändras. Enligt Kate Fletcherär det snarare själva känslan som man 

måste fånga, att se till att behovet av att uttrycka sig son en egen individ ska kunna komma 

fram på annat sätt. Hon menar också att man kan börja med små förändringar till en början, 

som att köpa accessoarer istället eller att hyra kläder man vet med sig att man ska ha en 

kortare stund. På det sättet kan man ändå tillfredsställa individbehovet samtidigt som man inte 

konsumerar lika mycket.
17

 

3:3 Sternrapporten 

Nicolas Stern, Världsbankens förre chefsekonom, presenterade 2007 rapporten ”The 

Economics of Climate Change, som senare kom att kallas Sternrapporten. Detta var ett direkt 

svar på världsoron som uppstått på grund av miljöpåverkan som resulterats av 

koldioxidutsläpp. Dessa utsläpp har en massiv miljöpåverkan och att eliminera ett problem av 

dess storlek skulle hamn på orimliga summor. Stern tog fasta på detta och menade att det inte 

alls behöver kosta så mycket. Han menade att det räcker med att en procent av olika länders 

BNP årligen fram tills år 2050 ägnar sig åt förebyggande åtgärder för att avvärja detta hot. 

Om det däremot inte görs några åtgärder alls kommer problemet växa och bli avsevärt mycket 

större vid år 2100. Inom textilbranschen ligger mycket av koldioxid utsläppen vid 

produktionen och transporter. Vanliga miljöproblem inom produktionen är:  

                                                                                                                                                         
15

 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur (2008) 
16

 Bertilsson, C., Hellmark, M., Grön Design (2008) 

 
17

 Fletcher, Kate, Sustainable fashion and textile – Design journeys (2008) 
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• Energiförbrukning 

• Användning av farliga ämnen 

• Utsläpp till vatten 

• Avfall 

• Spill 

• Transporter 

 

Att mindre företag ska kunna stå bakom förändring inom dessa områden kan tyckas omöjligt. 

Att sätta ett litet svenskt modeföretag i relation till världens miljöproblem med 

koldioxidutsläpp känns inte rimligt. Det är även därför många företag har mentaliteten ”varför 

ska jag om inte alla andra…; mitt lilla bidrag…”
18

. Vi ser ett behov av en förändring och se 

till sätt som mindre företag med små medel kan skapa en förändring. Sterner la fram fyra 

metoder i sin rapport som skulle bidra till hur man minskar utsläppen och vi har tagit fasta på 

två som vi anser mindre företag kan dra nytta av i sitt arbete med värdekedjan
19

: 

 

 Öka effektiviteten, vilket kan spara både pengar och utsläpp  

 Växla till mindre koldioxidintensiv teknik för transporter  

 

Dessa åtgärder återkommer vi till och utvecklar vidare under kapitlet Resultat. 

 

4. Företagsbeskrivning 
 

 

Här ges en inblick i företagen som vi har valt att samarbete med. Avsnitt som presenteras är 

historia, affärside, sortiment etc
20

. Detta för att skapa ett helhetsintryck av Bellaobastian, 

H&M, Acne och Lindex.  

 

 

4:1 Bellaobastian 

4:1:1 Historia och fakta 

I januari år 2009 skapade Isabella Pehrsson och Sebastian Nilsson sin första 

tävlingskollektion under företagsnamnet Bellaobastian. Månaden därpå visade märket upp sig 

på Göteborgs modemässa Fresh Fish
21

 och fick ett enormt gensvar. Ett år senare deltog 

företaget i ROOKIES-tävlingen
22

 under Stockholms modevecka och därmed blev de 

                                                 
18

 Antonsson, Ann-Beth, Miljö i ett företagsperspektiv (2001) 
19

Bäckstrand, E., Olsson, K., Tengström, E., Behovet av en ny förståelse (2010) 
20

 I arbetet kommer vi att använda oss av etc. som förkortning av ordet et cetera. 
21

 Fresh Fish riktar sig till oetablerade designers av kläder, skor, smycken samt accessoarer och anordnar årligen 

en svensk modemässa och tävling för lovande modedesigners som äger rum i Göteborg. 

22
 Rookies drivs sedan 2005 av Svenska Moderådet och är en modescen och ett forum med syfte att stötta mindre 

modeföretag i deras etablering på marknaden genom olika projekt, nätverk och aktiviteter. 
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etablerade som ett av Sveriges uppåtstigande modemärke. De har nu en webshop och tre 

kollektioner som överlappar varandra.
23

 Företaget drivs idag enbart av Isabella men hon har 

valt att behålla företagets namn.  

 

Bellaobastians affärsidé är som följer: ”Bärbara, variationsrika och hållbara kläder på väg mot 

en medveten modebransch som sparar både ekonomi och miljö. Ett beständigt utbud med 

kontinuerlig uppdatering vars plagg kan kombineras i oändlighet och bäras samt delas av alla 

vid alla tillfällen och åldrar. Behave and save by share-and-wear.” 

 

4:1:3 Sortiment och prissegment 

Bellaobastians sortiment består av välsydda kläder som ofta är designade som unisex och kan 

bäras av såväl farmor som barnbarn. Mode behöver enligt dem varken vara begränsade till 

kön, ålder eller tillfälle utan kan bäras av många olika användare och ha ett långt liv.  

 

Bellaobastian vill ta ett steg ifrån överkonsumtion och skapar kläder med syfte att användas 

och slitas ut. Istället för ett skapa säsongsbetonat mode som byts ut hela tiden satsar de på ett 

utbud som kontinuerligt uppdateras och kompletterar hellre än exkluderar. 

 

För att se vilket prissegment Bellaobastian ligger i, se bilaga där prisexempel också ges. 

4:1:4 Organisation och uppbyggnad 

Företaget byggdes upp av Isabella Pehrsson och Sebastian Nilsson. Den sistnämnde valde 

dock att lämna firman och Isabella driver nu företaget helt själv. Hon står för alla delar inom 

företaget, som bland annat marknadsföring, ekonomi, design, produktion och sälj. Under 

dessa kategorier tar dock Isabella in extern hjälp vid behov och använder sig då helst av 

textilstudenter.  

 

Vidare kommer Bellaobastians leverantörskedja, framtagningsprocess, transport och 

paketering, intressenter och kunder att läggas fram. 

 

Vid beställning av material handlar Bellabastian från en grossist, men vid provkollektioner 

eller tillbehör i mindre kvantitet kan det även förekomma inköp från detaljist. Till AW11 

köptes mycket av materialet in av Saxylle
24

 och då direkt via materialtillverkaren. Samarbetet 

med materialleverantörerna inleds med möte och sedan inspektion av redan existerande lager 

då företaget inte fokuserar på nyproduktion. 

 

Företaget har sin bas i Borås och har även produktion i en fabrik i Estland. Försäljningen sker 

via återförsäljare och via deras egen hemsida. Hemsidan sköter Isabella till största delen själv. 

  

Arbetet börjar med en skiss eller utifrån en redan existerande produkt. Mönster görs av både 

Isabella Pehrsson samt en extern aktör (skräddare). De har testat sig fram och provat att sy 

upp provkollektioner både i sin egen ateljé och hos fabrik och kommer i framtiden använda 

                                                 
23

 Se bilaga 1:1 för diagram över Bellaobastians utveckling från starten 2009 och planering fram till och med år 

2012. 
24

 Saxylle är ett Borås-baserat företag som köper in uniforms- och kostymtyger från tillverkare i Europa. De har 

en lokal i Borås där försäljning över disk sker men de har även internetförsäljning.  



 

19 

 

sig av båda alternativen. Då företagskonceptet är enkla plagg återanvänds grundpassformen i 

många plagg och det krävs inget större arbete med passning eller mönsterjusteringar. Isabella 

står ensam för designen. 

 

Allt material mellanlandar hos Bellaobastian och sker då via bil/lastbil eller till fots av 

Isabella själv. Transport ut till slutkonsument samt återförsäljare sker med post. Paketering 

sker av företaget självt och skickas med DHL eller annan transportfirma. 

 

Främsta intressenter inom återförsäljningsledet är mindre butiker med kvalitativt utbud med 

hög modegrad
25

. Indirekta intressenter är andra märken och återförsäljare av mode både med 

och utan hållbarhetsrelatering.   

 

Främsta kundsegment är medvetna modekonsumenter, framförallt stil- men även 

hållbarhetsmässigt, samt med känsla för kvalité. Stilmässigt befinner sig deras kvinnliga 

kunder i åldern 15 till 50 och deras manliga mellan 20 och 35, bortsett från 

barnsortimentet. Ekonomiskt sett anser Bellaobastian att deras kunder har åldern 20-25 och 

uppåt. Utbudet tilltalar även konsumenter utan värdering i vare sig hållbarhet eller miljö vilket 

gör dem till en konkurrent till alla märken på den svenska modemarknaden. 

 

4:1:5 Miljöarbete och värderingar 

Hela företaget är konstruerat och kretsar kring miljötänk och har medvetet valt att inte ha en 

miljöplan då de anser att detta är en aspekt som inte ska vara ”något vid sidan av” eller 

”extra”.  

 

Företagets värderingar bygger på etik och hållbarhet med visionen att skapa en rättvisare 

modebransch. De strävar mot en värld där överkonsumtion är ett minne blott och där plagg 

skapas med ändamålet att slitas ut. En värld där konsumentens individuella uttryck hyllas och 

strikta moderegler slopas. Framförallt en värld där användandet av kläder inte styrs av kön, 

ålder eller tillhörighet utan endast av brukarens begränsning av fantasi.  

 

Företaget försöker ta ett steg bort från massproduktion och de har gjort medvetna val när det 

kommer till design, materialval, produktionsland etc. Bland annat dominerar materialvalet ull 

i alla kollektioner dels för att det är ett material som passar in i alla årstider och för att det 

sparar på miljön både vid framställningen samt brukningen. De återanvänder även 

”spillmaterial” som blivit över från andra aktörer och som inte har något användningsområde. 

Materialfrågan är i dagsläget i fokus och de försöker hitta ett alternativ till nyproduktion. 

Även om företaget eftersträvar en etisk filosofi har de vissa begränsningar och har fått göra 

kompromisser när det gäller vissa materialval. Motiveringen kring detta är att de hellre ser att 

konsumenten köper ett plagg som är välgjort men i ett mindre miljövänligt material än tio 

stycken plagg som är ekologiska. 

 

De satsar mycket på den kulturella delen av hållbar utveckling där man försöker få en känsla 

till varje plagg som ska få bäraren att vilja använda det längre. 

 

Ledord inom företaget är design, hög kvalitet och etik och hållbarhet. 

 

                                                 
25

 Märken som inriktar sig på att ligga i framkant i det rådande modet 
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4:1:6 Företagets situation idag   

Företaget har redan nu tänkt till och har en utarbetad arbetsplan för hur de ska hålla en bra 

nivå på den hållbara utvecklingen, som delvis utformats efter Isabellas ettåriga utbildning 

inom SFSA. Dock är företaget är relativt nystartat och det finns utrymme för förbättring. 

Bellabastian har tidigare lagt ner mycket tid på att bli ett etablerat företag och komma ut på 

marknaden. Nu i och med deras nya AW11 kollektion ändras dock prioriteringarna och 

förflyttas från etablering till försäljning. Deras förväntningar är att få hjälp med att skapa ett 

effektivt system för hållbar utveckling med miljö i fokus. 

4:1:7 Problem som kunnat identifieras hos företaget 

Genom intervjuerna med Isabella Pehrsson kunde vi få fram följande problem som 

Bellaobastian står inför i sitt arbete med hållbar utveckling.  

 

- Det saknas uppgifter och kunskap om underleverantörer och de upplever det svårt för 

ett mindre företag i etableringsfasen att ha 100 % kontroll över sin leverantörskedja.  

- Svårt att ställa krav då minimum kvantiteter ofta är mycket höga 

- Egenskaper som komfort, slitstarkhet och estetisk blir för begränsade om man ska 

välja ett mer hållbarare fibermaterial  

- Företaget har en ambition om att växa och anser att det inte går ihop med att vara 

material- och transportmässigt hållbara.  

- Det finns en konflikt mellan att miljöarbete kostar mycket tid och pengar samtidigt 

som konsumenten i regel inte är villig att betala extra för sina plagg.  

- Söker efter alternativ till nyproduktion när det kommer till materialfrågan 

 

4:1:8 Utmaningar 

- Att uppnå en bra höjd på den hållbara utvecklingen utan enorma resurser 

- Att utvecklingen är hållbar och inte bara temporärt 

- Tar längre tid för små nystartade företag att etablera en relation med kunderna 

- Klartlägga externa involverade aktörers miljöpåverkan 

- Att göra kunden medveten om vilka värderingar företaget står för 

 

4:2 H&M 

4:2:1 Historia och fakta 

H&M är en svensk butikskedja som som grundades 1947 av Erling Persson. Idag finns kedjan 

i 40 länder. Deras filosofi är att erbjuda kunden mode och kvalitet till bästa pris. Första 

butiken öppnades i Västerås. 

 

H&Ms affärsidé är: Mode och kvalitet till bästa pris.  
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4:2:2 Sortiment  och prissegment 

H&M’s sortiment består av kläder till dam, herr och barn samt accessoarer. H&M öppnade 

2009 dessutom upp portarna till H&M Home som är inredning för hemmet. 

 

H&M har en lågprismodell, men har även kläder i högre prisklasser som är ett resultat av 

specifika samarbeten och kollektioner.Se bilaga för mer specifika prisexempel. 

 

4:2:3 Organisation och uppbyggnad 
Företaget har sin bas i Sverige. Deras huvudkontor ligger i Stockholm. 

 

Företaget äger inga egna fabriker utan köper in från Asien och Europa från omkring 700 

fristående leverantörer. Ledtiderna varierar från allt mellan några veckor till upp emot sex 

månader, mycket beroende på om det är basplagg eller plagg med hög modegrad. Basplaggen, 

som beställs i stora kvantiteter, beställs ofta långt i förväg och kräver längre ledtider. När det 

kommer till logistik arbetar man för att hålla det så miljövänligt som möjligt. Flygfrakt har 

exempelvis skurits ner markant och används bara vid speciella tillfällen då snabb frakt krävs. 

De fraktsätt som används främst är båt, lastbil eller tåg (inom Europa). Målsättningen är att 

skära ner på lastbilsfrakt till förmån för tågfrakt.  

 

Produkterna fraktas till distributionscentraler där de packas upp och sedan skickas iväg till 

butikerna. Förutom distributionscentraler finns centrala påfyllnadslager till de enskilda 

butikerna, som inte har ett eget lager.  

 

4:2:4 Miljöarbete och värderingar 

H&M satsar mycket på att använda sig av så ekologiska material som möjligt, i den mån att 

priset fortfarande hålls nere. Det bör nämnas att företaget är ett av de företag som använder 

sig av mest ekologisk bomull
26

 i hela världen. De använder sig också av ekologiskt linne.  

H&M är en av initiativtagarna och grundarna till BCI, Better Cotton Initiative. Förutom 

användningen av ekologisk bomull vill de utveckla den konventionella bomullsodlingen och 

visa att det lönar sig att odla på ett bra sätt. Man ger odlarna kunskap och verktyg för detta. 

Man vill få ner användandet av bekämpningsmedel, bättra på vattenhanteringen och öka 

välfärdsstandarden hos bomullsarbetarna bland annat. 

 

Vidare arbetar man med återvunna material. Man maler ner rester från produktionen och 

spinner nytt bomull av det och detsamma görs med ull. För det mesta blandas det återvunna 

materialet med nya fibrer för att bibehålla styrkan i materialet. Självklart ger detta fördelar 

som att odlingsprocessen sparas in vilket i sin tur gör att mindre kemikalier och vatten etc. 

används.  

 

Man använder sig också av fibrer som redan i sig är mer miljövänliga än andra, som Tencel.  

 

Uppförandekod 

                                                 
26

 Ekologisk bomull produceras utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och utan genetiskt 

modifierade fibrer (http://www.hm.com/se/fretagsansvar/hmconscious/ekologiskamaterial__conscious1.nhtml) 

http://www.hm.com/se/fretagsansvar/hmconscious/ekologiskamaterial__conscious1.nhtml
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H&M har under de senaste åren valt att fokusera allt mer på hur man får en butikskedja att 

producera kläder så hållbart som möjligt. Deras CSR (Corporate Social Responsibility) och 

COC
27

 är väl utvecklade. De är också medlemmar i BSR, Business for Social 

Responsibility
28

. Det finns 70 anställda som på heltid kollar upp att leverantörerna lever upp 

till kraven som ställs i uppförandekoden. H&M arrangerar också workshops om 

internationella arbetsnormer på fabrikerna för att leverantörerna lättare ska kunna ta till sig 

och kunna följa koderna. 

 

4:2:5 Socialt och ekologiskt ansvar 

För att ta ett socialt ansvar stödjer H&M organisationer som UNICEF och WaterAid. De 

fokuserar på tre huvudområden: utbildning och arbete för kvinnor och ungdomar, vatten samt 

framtagning av hållbara textila material. 

 

Det ekologiska ansvaret de tar är omfattande. De säger sig dra ner på användandet av 

kemikalier så mycket som möjligt och håller hela tiden sig a jour med nya tekniker för att 

förbättra produktion och materialval.  

 

H&M är också med i initiativet The Sustainable Fashion Academy grundat av Forum for 

Design and Sustainable Enterprises. Det är ett samarbete med en rad företag och 

organisationer som Sveriges Designer, Svensk Form, Naturskyddsföreningen, Fair Unlimited 

och Textilhögskolan i Borås. Projektet är en kurs som syftar till att inspirera och ge praktiska 

metoder till hur man redan från designstadiet och genom hela affärsprocessen arbetar med 

ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara metoder.
29  

 

Kontroller av fabriker 

H&Ms första steg för att kontrollera sina butiker var att börja ställa krav. Krav på bra 

belysning, bättre brandsäkerhet, bättre ventilation och så vidare. 

 

På sin hemsida säger de att ett av de största problemen som de var tvungna att ta itu med var 

att se till att fabrikerna förde begripliga rapporteringssystem. Finns inte detta blir det svårt att 

kontrollera sådant som arbetstider och löner.  

 

Öppenhet är ett nyckelord menar H&M och pekar på att man hela tiden måste ha ett rakt och 

ärligt förhållande till sina leverantörer för att systemet ska kunna fungera riktigt. Intervjuer 

ska genomföras löpande för att se till att anställda har det bra på fabrikerna och det är viktigt 

att kommunikationen mellan ledning och anställda är bra.  

 

Enligt H&M är barnarbete inte så vanligt som det framställs i media. De menar snarare att i de 

få fallen det förekommer är det ofta på grund av att barn använder sig av falska id-handlingar. 

För att kontrollera detta jämför de anställningsdatum med födelsedatum.  

                                                 
27

Riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller 

miljömässigt riktigt sätt. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppf%C3%B6randekod 
28

 http://www.bsr.org/ 
29

The Sustainable Fashion Academy, http://www.modeochdesign.se/page.php?id=73 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppf%C3%B6randekod
http://www.bsr.org/
http://www.modeochdesign.se/page.php?id=73
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4:3 Acne 

4:3:1 Historia och fakta 

Acne är ett svenskt modeföretag som grundades 1996 av fyra aktörer. Det var från början 

tänkt som ett märke med uppdrag inom reklam, grafisk design, dataspel och tv-produktion, 

men utvecklades till att först bli ett märke som specialiserade sig på jeans och där första 

kollektionen kom 1998, till att idag vara ett ledande svenskt märke inom modebranschen. 

Acnes målgrupp är liknande Bellaobastians, modeintresserade män och kvinnor som gärna 

lägger pengar på kvalitet och kläder som har hög modegrad 

 

Acnes affärsidé är att förena artisteri med vinstdrivande affärsverksamhet. 

 

4:3:2 Sortiment och prissegment 

Acnes sortiment består av kvalitativa herr- barn- och damkläder, accessoarer, väskor och skor.  

 

Priserna ligger i klass med Bellaobastian i mellanskiktet. Se bilaga för mer information. 

 

4:3:3 Organisation och produktion 

Acne har idag egna butiker i 15 städer. Märket säljs också via utvalda återförsäljare.  

 

4:3:4 Miljöarbete och värderingar 

Acne har en stor materialmix. Polyester, ull, polyamid, lyocell bomull, silke och elastan är 

några. Enligt Emma Häggström som jobbar på Acnes CSR-avdelning, arbetar Acne 

långsiktigt med att hitta hållbara alternativa material. De har bytt ut en del viskosvaror till den 

mer miljövänliga fibern lyocell. De vill att deras kläder ska kunna användas under en längre 

tid och satsar mycket på kvalitet. 

De har exempelvis byggt upp ett kvalitetslaboratorium på sitt huvudkontor där de 

kontinuerligt testar tyger och slutprodukter, något som enligt Emma Häggström är unikt för 

ett företag i Acnes storlek.  

 

Uppförandekod 

År 2008 blev Acne medlemmar i organisationen Fair Wear Foundation
30

. Före dess var CSR-

frågorna inte lika tydligt definierade som de anser att de är idag. Syftet med att upprätta en 

CSR var för att ta ansvar för hur företaget påverkar omvärlden. De är också aktiva i Sweden 

Textile Water Initiative (STWI) där de samarbetar med andra modeföretag för att ta fram 

riktlinjer för förbättrad vattenanvändning hos leverantörer. 

 

De har en kemikaliebegränsningslista att gå efter där de begränsar vilka kemikalier som får 

användas i produktion och som får finans kvar i slutprodukten (efter EU:s 

                                                 
30

 Fair Wear Foundation är ett flerpartsinitiativ där både NGO:s, fackföreningar och företag samarbetar för att 

förbättra arbetsförhållanden vid fabriker 
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kemikalielagstiftning REACH som baseras på Textilimportörernas begränsningslista, se 

fotnot)
31

.  

 

Deras CSR har utvecklats allt eftersom företaget har vuxit. Utvecklingen har kunnat ske 

genom internutbildningar och medlemskap i olika organisationer som nämnts ovan. De har nu 

en anställd som på heltid arbetar med CSR-frågor samt med kvalitetslaboratoriet. 

 

De fokuserar speciellt på arbetsförhållanden hos leverantörer och att kunna reducera 

kemikalieanvändning och vattenanvändning hos fabrikerna.  

 

CSR ut till konsumenten 

Acne låter allmänheten få ta del av sin CSR på deras hemsida där mailadress direkt till den 

som ansvarar för CSR:en också finns. Genom medlemskapet med Fair Wear Foundation gör 

de årligen också en ”social report”, där de skriver vad de åstadkommit under föregående år 

och målsättningar för kommande. De finns att ladda ner på deras hemsida.  

 

De kommer också att ta fram en FAQ på hemsidan då de får många förfrågningar om deras 

CSR-arbete. 

 

Kontroller av fabriker 

Acne utför regelbundna fabriksinspektioner för att säkerställa att arbetsförhållandena är bra. 

Innan nya samarbeten inleds måste fabriken skriva under att de accepterar Acnes CSR och 

också göra en självutvärdering där de själva bedömer hur bra de följer koden. 

 

Alla leverantörer måste också skriva under Acnes kemikaliebegränsningslista. 

 

Utöver detta utförs stickprover när de anser att det behövs, och även en del enklare tester på 

kontoret. Samarbetet med STWI kommer att utveckla deras CSR till att också inkludera 

vattenhantering hos leverantörer och hur detta ska inspekteras och utvärderas i detalj. 

 

5:2:5 Utmaningar 

De utmaningar och svårigheter Acne står inför i sitt CSR-arbete har de identifierat till dessa: 

– Språk- och kulturskillnader vid intervjuer med anställda på fabriker 

– Se till att leverantören inte lägger ut produktionen till underleverantörer Acne inte känner 

till 

– Begränsas av att inte kunna vara på plats hela tiden 

 

Något de anser vara positivt med att vara ett mindre företag är att om en inköpare har varit på 

plats i fabrik och sett något mindre tillfredsställande är kommunikationsvägen kort och man 

kan snabbare kolla upp det, jämfört med större företag. 

                                                 
31

 Internetkälla: Textilimportörerna  
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4:4 Lindex 

4:4:1 Historia och fakta 

Lindex är ett svenskt företag som erbjuder sina kvinnliga kunder inspirerande och prisvärt 

mode. Företaget grundades år 1954 i Alingsås och har sedan dess vuxit till att bli en av norra 

Europas ledande modekedjor. 

 

Lindex affärsidé är att erbjuda kvinnor och barn ett prisvärt, moderiktigt och brett sortiment 

kläder av god kvalitet. Vi skall finnas där kunderna behöver oss och alltid möta dem med 

hjärtlig och öppen relation. 

 

4:4:2 Sortiment och prissegment 

Lindex sortiment består av underkläder, dam- och barnkläder samt accessoarer. Deras 

prissegment ligger strax över H&M, se bilaga för mer precisa prisexempel. 

 

4:4:3 Organisation och produktion 

Lindex äger inga egna fabriker utan samarbetar med cirka 250 leverantörer som producerar i 

drygt 400 fabriker. När det gäller transporter så har Lindex gått ihop med Vägverket och ett 

antal andra svenska modekedjor i ett tvåårigt samarbetsprojekt som ska leda till säkrare och 

mer miljövänliga transporter. Tanken är att företagen ska dra nytta av varandras erfarenheter 

och tillsammans utveckla krav på transporter som passar den svenska modebranschen. 

Minskade utsläpp är en av grundbultarna och detta har Lindex tagit fasta på inom flera 

områden och har till och med vunnit priser i deras arbete med att sänka koldioxidutsläpp. 

 

4:4:4 Miljöarbete och värderingar 

Lindex materialval är en blandning av klassiska material som bomull, polyester och ull för att 

nämna några. Men Lindex har även fokus på hållbara fibrer och erbjuder kunderna organic 

cotton, återvunna- samt alternativa material.  

 

Alla plagg märkta med organic cotton är kontrollerade och certifierade av internationella 

organ enligt Organic Exchange 100 standard. Lindex kan spåra bomullen från gården där 

bomullsväxten odlas och därmed kunna säkerhetsställa att bomullen verkligen är ekologiskt 

odlad.  

Plaggen som är av återvunna material har de märkt med Recycled by Lindex och är gjorda av 

t.ex. polyester, polyamid eller bomull. Polyestern kommer ifrån PET-flaskor, Polyamiden från 

gamla fisknät och nya fibrer kan tillverkas av avfallsmaterial som smälts ner. 

Uppförandekod 

Lindex äger inga egna fabriker utan samarbetar med fristående textilproducenter i Europa och 

Asien.  Arbetskraften är billig men arbetsetiken lämnar ofta mycket att önska. Därför vill 

företaget att alla aktörer i produktionskedjan följer samma uppförandekod. Detta möjliggörs 

genom ett CSR-arbete vars ansvar ligger hos företagsledningen. En särskild CSR-grupp driver 

frågor om miljö, uppförandekod och produkter.  
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Lindex har delar in sin CSR i fem olika områden; arbete för förbättrade arbetsvillkor hos 

leverantörerna, arbetsmiljöarbete i den egna organisationen, miljöarbete, etikfrågor och 

förhållningssätt vad gäller mänskliga rättigheter.  

 

Socialt och ekologiskt ansvar 

Då Lindex arbetar till större delen med externa textilleverantörer är samarbetet väldigt viktigt 

För att underlätta detta använder de sig av BSCI – Business Social Compliance Initiative, ett 

samarbete mellan flera europeiska detaljhandlare såsom C&A, Inditex och Esprit. Alla har 

ambitionen att förbättra den sociala situationen och arbetsvillkoren i produktionsländerna. 

BSCI’s uppförandekod baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, FNs 

barnkonvention och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner. 

Uppförandekoden säkerhetsställer att leverantörerna följer tillverkningslandets arbetslagar och 

andra tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Oberoende inspektörer kommer även och 

kontrollerar uppförandekoden följs. Eftersom det är flera olika företag som ingår i BSCI ökar 

medlemsföretagens påverkningsförmåga i större utsträckning. Vidare följer Lindex riktlinjer 

enligt ISO 14001. 

 

Även Lindex är med i initiativet The Sustainable Fashion Academy. 

 

Lindex har tagit fasta på att miljöarbete är något som måste genomsyra hela företaget och de 

har gjort detta till en del av det dagliga arbetet och miljötänkandet finns med i alla processer. 

De värdesätter medarbetarnas kunskap och engagemang och därför genomgår alla 

medarbetare en miljöutbildning. Det finns även en miljöhandbok, som bland annat ger 

instruktioner om källsortering i samtliga fabriker som medarbetarna kan dra nytta av. 

 

CSR ut till konsumenten 

På Lindex hemsida har kunderna direkt tillgång till årliga CRS-rapporter samt 

hållbarhetsredovisningar. Det är lätt att följa med i deras arbete och det finns även en lista 

över vilka leverantörer de använder. 
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6. Resultat 

 

Under resultatkapitlet presenteras lösningar först som en sammanfattning i punktform och 

sedan i utförlig text som vi har kommit fram till genom litteraturstudier.  

 

 

6:1 Lösningar 
 

6:1:1 Sammanfattning 

 

 Minska överkonsumtion och resurssparande 

o Ta ett kliv bort från säsongsbetonat mode 

o Se över materialval och utökade användningsområden 

o Komplettera istället för att exkludera. 

o Återanvända restvaror och endrolls istället för nyproduktion 

 

 Minska koldioxidutsläppen 

o Öka effektiviteten, vilket kan spara både pengar och utsläpp  

o Växla till mindre koldioxidintensiv teknik för transporter  

 

 Miljöledningssystem och märkningar 

o Välja underleverantörer som delar samma miljöledningssystem.  

o Använda miljömärkningar. 

 

 Ändra sitt synsätt 

o Tydlig struktur i arbetssättet 

o Använda sig av ett helhetsperspektiv  

o Implementera ideologin att miljö inte är ett intresse utan en nödvändighet och 

ett ansvar. 

 

 Kommunicera sin CSR till konsumenterna 

 

6:1:2 Minska överkonsumtion och resurssparande 

Konsumtion och miljöpåverkan har ett tydligt samband. Cecilia Bertilsson preciserar detta 

och hävdar att om vi dubblerar vår konsumtion leder det till att energianvändningen ökar med 

80 %
32

. Hur företag kan minska sin energianvändning tar vi upp i en senare punkt, men vi 

väljer för tillfället att lägga fokus på konsumtionsbeteendet. Så fort vi konsumerar mer ökar 

även utsläppen. Ofta är inte inköpen behovsrelaterade utan handlar om njutning och 

impulsköp.   I och med att modeföretagen ofta går efter säsongsbetonat mode används 

klädesplaggen under allt kortare tid och bytts ut så fort modet skiftar.  

 

                                                 
32

 Bertilsson, C., Hellmark, M., Grön Design (2008) 
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6:1:3 Ta ett kliv bort från säsongsbetonat mode 

Ett sätt för mindre företag att kunna spara på både sina och jordens resurser är att övergå till 

icke säsongsbetonat mode. Steget från att gå från att klädesplaggen byts ut på löpande band 

till att designen står helt still anser vi dock vara för stort och marknaden inte är redo för en så 

pass stor förändring. Ett mellansteg skulle därför kunna vara att försöka designa sina kläder på 

ett sätt som både är klassiskt men lätt för konsumenten själv att ändra. 

 

H&M och Lindex satsar mer på att hålla ett lågt pris än på kvalitet vilket leder till att deras 

kläder inte har en särskilt lång livslängd. De lever dessutom på att snabbt få ut kläder av hög 

modegrad och har därmed en högre slit-och-släng-mentalitet än vad Bellaobastian och Acne 

har. Detta har naturligtvis även att göra med hur man väljer att positionera
33

 sig, både Lindex 

och H&M skulle gå ifrån sin affärsidé om de skulle byta ut hela sitt sortiment för kläder av 

högre kvalitet och därmed dyrare pris. 

 

6:1:4 Se över materialval och utökade användningsområden 

Alla modeföretag kan byta ut materialet i sina kollektioner till mer hållbara alternativ. Det 

som kan väga in är hur företagets situation ser ut ekonomiskt och huruvida kunskapen om 

material finns. Det är mestadels en fråga om intresse och möjlighet. 

 

Bellaobastian resonerar som så att de hellre använder ett material som polyester, som det går 

åt mer energi att producera men som kan användas längre, än ett material som klassas som 

hållbart om det inte kan användas lika länge.  

 

Väljer man material som polyester eller polyamid är de också lättare att transportera.  Dessa 

material behöver mindre kilo för att tillverka mer tyg och sparar därför in resurser och energi. 

De kan dessutom tvättas på låga temperaturer och torkar snabbt. Att ha i åtanke, fortfarande, 

är den smutsiga framställningen av syntetiska material. 

 

Andra sätt att spara på resurser är att återvinna och återanvända material. Man kan göra nya 

plagg genom att använda material från en gammal tröja som var på väg att slängas till 

exempel. På så sätt sparas resurser och tillväxt ökar när produkterna köps. 

 

Om man vänder infallsvinkel och istället tänker på plaggens användningstid, som 

bomullströjor t.ex. där störst energi går åt till tvättning
34

., så kan man försöka utveckla kläder 

som inte behöver tvättas så mycket. Redan nu finns det kläder på marknaden där man kan ta 

av de delar som utsätts för mest smuts och svett för att sedan bara tvätta de delarna. Vidare är 

ett förslag att företagen designar plagg som kan användas på fler sätt, som till exempel ut och 

in. Det sparar också på tvätt och ju mer man kan variera kläderna man har i garderoben, desto 

större chans finns att man inte konsumerar lika mycket. 

 

                                                 
33

 Bilaga med positioneringskarta för lättare översikt över företagens positionering 

 
34

 Internetkälla: Cotton Inc  



 

29 

 

6:1:5 Kompletterar istället för att exkludera 

Ytterligare ett steg i att minska överkonsumtionen som i sin tur leder till mindre 

miljöpåverkan är att komplettera istället för att exkludera. Det kan vara knappar som är 

annorlunda, skärningar, materialval etc. På så vis kan designern återanvända förra säsongens 

plagg genom att lägga till/uppdatera istället för att plagget ska utgå ur sortimentet. Mode är 

dock en bransch som ligger i ständig förändring och det finns risk för att kunderna tröttnar när 

kollektion efter kollektion har liknande estetik.  

 

6:1:6 Återanvända restvaror och endrolls istället för nyproduktion 

Att använda sig av restvaror och endrolls är ett utmärkt sätt att spara på resurser. Kvaliteten är 

inte sämre då det inte har blivit använt och varorna skulle annars gå till spillo. Det är ett bra 

sätt för mindre företag som inte har en omfattande produktion och inte behöver lika mycket 

tyg. Det som vi ser kan försvåra detta är att många konfektionsföretag ofta ser till att restvaror 

inte får användas av andra företag, vilket både är förståeligt men också ett slöseri, om det inte 

används.  

 

6:2 Minska koldioxidutsläppen 

Effektiviteten kan ökas genom att man har tydliga arbetsplaner, rutiner och byter till en 

produktionsteknik som är bättre utformad än den befintliga tekniken. Genom att se över 

arbetsstationerna i fabriken kan man undersöka om stationer kan sammanföras/tas bort/ 

effektiviseras. Genom detta kan fler klädesplagg produceras på kortare tid och företagets 

SAM (standard allowed minutes)
35

 förbättras samtidigt som man sparar både pengar och 

utsläpp. Arbetet som står bakom denna förändring bör dock göras med stor försiktighet. Ska 

SAM:en sänkas till varje pris finns det en risk för att detta går ut över arbetarna och att det 

leder till dåliga arbetsförhållanden.  

 

När det kommer till transporter satsar H&M  allt mer på tåg och Lindex är med i ett samarbete 

för att minska koldioxidutsläppen. Det är enklare för större företag att samordna sin logistik 

eftersom de har större produktion och just transportfrågan är något som kan vara svårt för ett 

mindre företag att lösa på ett hållbart sätt. Bellaobastian har själva sagt att det inte finns någon 

struktur i transportsättet – ibland blir det bil, ibland lastbil, ibland till fots. Små företag köper 

in mindre kvantiteter och det är lättare hänt att transporttillfällena blir fler när samordningen 

med logistiken brister. 

 

6:3 Miljöledningssystem och märkningar 
 

6:3:1 Välja underleverantörer som delar samma miljöledningssystem 

Det kan vara svårt för små företag att hålla koll och utföra pågående kontroller av sina 

underleverantörer. Använder man istället leverantörer som ingår i liknande föreningar eller 

som har liknande miljöledningssystem underlättar det arbetet. Idag finns det även en uppsjö 

av föreningar och nätverk som företag kan ansluta sig till för att underlätta samarbeten samt få 
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tips och råd. Som både HM och Lindex är med i finns det exempelvis initiativet The 

Sustainable Fashion Academy som vi har berättat mer om tidigare. 

 

6:3:2 Använda miljömärkningar 

Miljömärkningar är ett sätt att kommunicera ut att produkter är miljövänliga till 

konsumenterna. Det finns idag ett antal textila märkningar på marknaden som exempelvis 

Svanen, EU-blomman, Öko-Tex och GOTS. Märkningarna fokuserar på olika aspekter som 

ekologiskt odlat, kemikalieinnehåll, mänskliga rättigheter samt övriga krav.  

 

Med en märkning i plaggen kan konsumenten lätt och snabbt se vilka produkter som är 

framställda på ett miljövänligt sätt och detta underlättar att göra gröna val. Men trots detta har 

miljömärkningar inom textil inte fått en så pass stor genomslagskraft som var väntat. Detta 

kan bero på flera olika orsaker men vi hittade en hel del intressant fakta i en enkät studie 

utförd av företaget Grolink AB på uppdrag av SIS miljömärkning, Konsumentverket; KRAV 

och Naturskyddsföreningen. 
36

Rapporten är en genomförd analys av miljömärkning av 

textilier främst på den svenska marknaden. Av de tillfrågade textilföretagen i studien framgick 

det bland annat att företagen ansåg att miljömärkningar var för dyrt och att det inte fanns en 

tillräckligt stor efterfrågan på marknaden. Vidare uppfattades regelverken för komplexa och 

orealistiska. En annan intressant aspekt var att många företag var tveksamma till att 

miljömärka enskilda plagg i sortimentet, då man var orolig för att skapa en oönskad spänning 

i butiken mellan miljöanpassade produkter och icke märkta varor. Andra företag menade att 

deras egna framtagna varumärke redan stod för en bra miljöpolicy och skulle man tillföra 

ytterliga miljömärkningar på det övriga sortimentet öka risken för att man skulle punkterna 

det. 

 

Vi anser att miljömärkningar är ett bra medel för att kunna säkerhetsställa miljökrav och för 

att öka trovärdigheten ut mot kund. Däremot är detta hjälpmedel i dagsläget för dyrt och 

tidskrävande för mindre företag. Vi skulle därför rekommendera att företagen utnyttjar en 

pågående kommunikation med konsumenterna och upplyser om vilka plagg som är 

miljövänliga utan påkostade miljömärkningar.  

 

6:4 Ändra sitt synsätt 

 

6:4:1 Tydlig struktur i arbetssättet 

Ett problem som vi kunde identifiera genom våra underökningar var att mindre företag ofta 

har få anställda och eftersom samarbetet är så pass nära anses det inte behöva någon tydlig 

struktur. Arbetet flyter på i alla fall. Mindre företag må ha färre anställda men de har ofta fler 

externa aktörer inblandade. Struktur behövs för att alla delaktiga aktörer ska sträva mot 

samma mål och vision.  

 

6:4:2 Använda sig av ett helhetsperspektiv 

Produktionsfasen har en av de största miljöpåverkningarna inom värdekedjan. Ann-Beth 

Antonsson betonar vikten av en hållbar produktion och att förändringar inom den sektionen 
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har direkt anslutning till den yttre miljön och arbetsmiljön
37

. Vidare framhäver Antonsson 

vikten av att ha ett helhetsperspektiv, annars riskerar man att minska belastningen på den yttre 

miljön på arbetsmiljöns bekostnad eller vice versa. För att lyckas med att uppnå en bra 

helhetsbedömning krävs att man har koll och kan utvärdera hela livscykeln. I annat fall är det 

lätt hänt att man inför en åtgärd i ett produktstadium som leder till mindre miljöpåverkan i det 

ledet men som skapar nya miljöbelastningar i andra delar. Detta blir då bara en ond cirkel och 

man uppnår inga långvariga lösningar.  

 
 

6:4:3 Implementera ideologin att miljö inte är ett intresse utan en nödvändighet 

och ett ansvar 

Att som företag år 2011 inte ha miljöfrågor som en naturlig del i sitt utvecklingsarbete känns 

otänkbart men förekommer naturligtvis, och kvaliteten på miljöarbetet skiftar förstås. Att 

implementera ideologin att miljöarbete ska en nödvändighet och ansvar och inte något att 

välja att arbeta med efter eget tycke tycker vi är självklart. Vilken nivå företaget väljer att 

lägga sitt miljöarbete på är självklart upp till var och en men oavsett ambitionsnivå måste 

ledningen implementera arbetet på ett bra och naturligt sätt i verksamheten. Detta för att 

minimera risken att miljöarbetet endast ska bli en bisak som inte engagerar varken personalen 

eller konsumenterna. Ett dåligt engagemang lyser genom och företaget kommer tappa 

trovärdighet i sitt miljöarbete gentemot kunderna.
38

 

 

6:5 Kommunicera sin CSR till konsumenterna 

En stor skillnad är hur företagen väljer att marknadsföra sitt arbete. H&M satsar stort på att 

låta allmänheten veta om hur deras miljöarbete fortskrider och marknadsför hela ekologiska 

kollektioner. De har en stor transparens på sin hemsida där konsumenten lätt kan följa upp 

deras CSR och få kunskap genom basfakta kring material, produktion etc. och man får ”följa 

med” till fabriker. 

 

Lindex börjar även de att marknadsföra ekologiska kollektioner och de har börjat satsa mer på 

sin hemsida för att låta allmänheten veta att de försöker arbeta ekologiskt. Det är i stort sett 
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ingen större skillnad på Lindex och H&M’s arbete bortsett från att Lindex inte marknadsför 

det på samma sätt och därmed blir konsumenterna inte lika upplysta om det. 

 

Acne arbetar inte med att ha särskilda kollektioner som är ekologiska utan har börjat försöka 

låta det genomsyra hela produktionen istället. De har fram tills nu i princip inte marknadsfört 

det alls, men har efter påtryckningar från konsumenter börjat uppdatera sin hemsida med 

information kring sin CSR. 

 

Bellaobastian är det företag som genomsyras mest av sina tankar kring hållbar utveckling men 

är också företaget som marknadsför det minst. När man handlar på deras webbshop syns 

ingen information alls om att materialet är ekologiskt till exempel eller att plagget har tagits 

fram på ett resurssnålt sätt genom att man använt sig av end-rolls
39

.  

Enda informationen man får om deras visioner är om man klickar sig in på ”About”, deras 

faktasida om företaget. Bellaobastian menar att miljöarbete inte är något som borde 

marknadsföras eller finnas till extra utan finnas där naturligt, men för att få uppmärksamhet 

och uppskattning för sitt miljöarbete måste man också låta konsumenten få reda på det på ett 

enkelt sätt. Webbshopen/hemsidan är dessutom det allra billigaste sättet att marknadsföra sig 

på, särskilt eftersom Isabella gör det mesta på hemsidan själv.  

 

7. Diskussion/Analys 
 

 

I detta kapitel kommer vi föra en diskussion och analysera det vi kommit fram till tidigare. 

Resonemanget kretsar kring huruvida lösningarna är rimliga för mindre företag. 

 

7:1 Företagsbeskrivning 

Vi har i vår analys dels använt oss av två giganter i det här sammanhanget när det kommer till 

produktion och distribution, butikskedjorna H&M och Lindex, och de två mer exklusiva 

varumärkena Acne och Bellaobastian. Hur stor skillnad gör det egentligen att ha stora resurser 

att lägga på sitt miljöarbete om man jämför med det relativt nystartade och ännu inte helt 

etablerade företaget Bellaobastian?  

 

Vi märkte tidigt likheterna mellan butikskedjornas sätt att arbeta med frågan. Vi valde 

medvetet H&M just för att de är kända för sitt miljöarbete men upptäckte att Lindex arbetar 

på liknande sätt. Vi fann det nästan förvånande att Lindex hade ett så pass välutvecklat 

miljöarbete då man inte alls som konsument får samma uppfattning om det som för H&M. 

Det som särskiljer H&M från många andra företag är att de inte är medlemmar i någon 

förening som redan har en CSR som man kan välja att gå efter, som genom föreningen BSCI, 

som Lindex är medlemmar i, utan har själva arbetat ihop en omfattande CSR där de utgått 

från de grundläggande europeiska konventionerna för socialt ansvar. Att gå med i en förening 

som BSCI underlättar förstås väldigt då mycket av arbetet blir gjort åt en. BSCI kontrollerar 
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dessutom fabrikerna. Det som inte framgått är huruvida det kostar att vara med i föreningen 

och i så fall hur mycket. Är det väldigt dyrt sätter det förstås käppar i hjulet för småföretag. 

 

Inget av våra fyra företag äger egna fabriker vilket vi tror beror på risken det innebär. Det är 

egentligen rätt idealt att ha en egen fabrik då man får en helt annan kontroll över sitt 

produktionsled vilket underlättar för den hållbara utvecklingen i värdekedjan, men de flesta 

företag resonerar nog som så att de smidigt vill kunna förflytta sin produktion till andra länder 

om så krävs. Det är också i sig ett problem branschen brottas med, för de flesta företags 

produktion ligger där det är som mest gynnsamt ekonomiskt att ha den. Ekonomi och ekologi 

går ofta stick i stäv med varandra. Att vara ett textilt produktionsland gynnar det landets 

ekonomi och i kampen om att få kunder är socialt och ekologiskt ansvar tyvärr något som inte 

prioriteras särskilt högt då många företag vill att produktionen ska vara så billig som möjligt. 

Att pressa priserna på det sättet som görs idag på många olika håll är inte socialt och 

ekologiskt hållbart. 

 

H&M, Lindex och till viss del Acne visar hur man kan arbeta för att få produktionen mer 

hållbar även om man inte äger fabrikerna själva. Det man ska ha i åtanke är att informationen 

vi fått i det hr arbetet kommer från deras egna hemsidor och det gäller att vara källkritisk. 

Men på det hela taget kan man säga att regelbundna kontroller, att engagera sig i ”sin” fabrik 

och se till att personal utbildas och att vara medlem i organisationer som hjälper till och 

underlättar i arbetet är några av de åtgärder man kan ta till. Det komplexa är att detta både 

kräver tid och pengar, något som man i mindre företag ofta har mindre av. Det känns med 

andra ord extremt svårt för företag i Bellaobastians storlek att kunna ha den här kontrollen på 

sina fabriker. Det vi ser att man skulle kunna göra är att flera små företag går ihop och lägger 

sin produktion på en fabrik som man sedan hjälps åt att kontrollera och följa upp. För att 

underlätta samarbetet regleras det bäst av kontrakt. 

 

7:2 Lösningar 

Minska överkonsumtion och resurssparande 

Vi kan inte konsumera i samma takt som vi gör idag, det är helt ohållbart. Man måste se till 

att få ett pris på miljön, för även om det finns företag som jobbar med hållbar utveckling i 

bakhuvudet så borde det vara en självklarhet för alla företag i alla länder jorden runt. Många 

av oss lever som att vi skulle ha både två, tre och fyra jordklot (det ekologiska fotavtrycket). 

Att få konsumenter att tänka om kommer att vara en lång och utdragen process men med små 

medel och genom att vara konsekvent är vi övertygade om att konsumtionen går att bromsa. 

 

Är det giganterna, butikskedjorna, som är boven i dramat? Det känns lite naivt att skylla allt 

på dessa, lite som att sopa dammet under mattan. Visst är det inte bra på något sätt och vis att 

vara ett företag som förespråkar slit-och-släng- mentaliteten och levererar kläder av sämre 

kvalitet som måste bytas ut oftare, men som vi har konstaterat är det mycket annat som också 

spelar in. Överkonsumtion, transporter, materialval, produktionsförhållanden; allt dettsa 

spelar in i den hållbara utvecklingen. 

 

H&M och Lindex ligger som vi märker i framkant när det kommer till materialval men ingen 

av dem har ännu hela sin produktion beståendes av endast ekologiskt material. Vi har under 
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vår utbildning ofta fått höra att skrämmande många textila företag inte har en särskilt stor 

kunskap om materialen de använder utan att de använder ”samma som de alltid har gjort”. 

Detta är ett problem som vi tror är lätt för små företag att komma över – kunskap kan alla 

skaffa sig! Det som kan stå i vägen är att ekologiska material ofta kräver mer kapital då det är 

dyrare att producera och har man då en småskalig produktion kan det bli svårt. Även här tror 

vi på samarbete över gränserna. Gå ihop flera små företag och köp in råmaterialet tillsammans 

för att få ner priset istället för att försöka kämpa ensamma! Man behöver dessutom inte 

nödvändigtvis använda sig av nyproducerat material, att använda sig av material som redan 

finns ute på fabrikerna, som end-rolls etc., ger också små företag möjlighet att tjäna in några 

kronor samtidigt som det är i enlighet med en hållbar utveckling. 

 

Minska koldioxidutsläppen 

Logistik är något vi förstår att små företag brottas med men då transportfrågan är så pass 

viktig i arbetet med hållbar utveckling är det av stor vikt att man hjälper små företag att få 

ihop det. Att samordna transporter för små företag tror vi gör stor nytta, då dessa företag inte 

alltid kan välja de mer miljövänliga alternativen som tåg exempelvis på grund av att det kostar 

mer. 

 

7:3 Miljöledningssystem och märkningar 

Med enkla små medel kan man gå runt problematiken med att miljömärkningar är dyra. Att 

skriva ut tydligt på etiketten på klädesplagget är ett exempel. Problematiken här är att 

konsumenter ofta känner en större tillförlitlighet när de ser ett miljömärke de känner igen. Det 

inger en trygghet att allt har gått till på rätt sätt. Detta är något som man inte kan göra något 

åt, det sitter helt enkelt i människors medvetande. Det man istället bör göra är att hålla en 

tydlig och rak kommunikation om sitt miljöarbete och kunna visa för konsumenterna precis 

hur allt har gått till. Vi tror att det är ett utmärkt sätt och inger dessutom ett förtroende på ett 

kan tänkas djupare sätt. Man skulle kunna visa bilder och fotografier som kanske till och med 

intresserar konsumenterna mer än en märkning på etiketten. Det ger en historia bakom 

plagget. 

 

7:4 Ändra sitt synsätt 

Att ha en struktur på sitt arbete och hålla koll på hela värdekedjan kan känans som en 

självklarhet men något som vi tror att det ofta slarvas med. Det gäller att ha tydliga mål i sitt 

arbete med hållbar utveckling och självklart ha koll på allt som sker, oavsett om man är ett 

litet företag eller inte.  

 

7:5 Kommunicera sin CSR till konsumenterna 

Då ett företag väljer att satsa på hållbar utveckling är det, anser vi, viktigt att konsumenterna 

är väl medvetna om att företaget verkligen försöker utveckla en bra värdekedja. Det är viktigt 

att företagen lyfter fram sittmiljöarbete på ett bra och tydligt sätt så att det är lätt för 

konsumenterna att göra medvetna val. Står konsumenten och väger mellan två liknande plagg 

från två olika företag väljer kunden antagligen alternativet som är mer miljövänligt/företaget 

som en medveten hållbarhets- policy men då krävs det också att han/hon har tillräckligt 

mycket med information kring deras miljöarbete.   
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8. Slutsatser 

 

I detta kapitel knyter vi ihop alla resonemang i några slutsatser. Slutsatserna redovisas 

kortfattat och har baserat med våra frågeställningar som utgångspunkt. 

 

 

8:1 Problemformulering 

 ”Hur kan ett mindre modeföretag som saknar de personal- och kapitalresurser som de 

stora företagen har tillgång till, skapa en hållbar värdekedja med ekologi och miljö i 

fokus?” 

Underkategorier 

 ”Vilka svårigheter stöter mindre modeföretag på i sitt arbete med hållbar utveckling?” 

 ”Hur ser miljöarbetet ut hos större företag?” 

Det gamla slitna uttrycket ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” passar bra in när det 

kommer till hållbar utveckling. Det är lätt att lägga över allt ansvar på de stora företagen som 

syns och hörs mest, men alla aktörer, stora som små i modebranschen, har i allra högsta grad 

ett ansvar att ta och det är också fullt möjligt att göra det på ett fullgott sätt. Visst kan man 

hindras av att man inte har ett stort kapital eller mycket personal, men det finns fler vägar att 

gå. Något som vi anser är bland det viktigaste och som är mycket lättare för mindre företag 

som Bellaobastian och Acne är att skapa ett värde som går bortom enbart pengavärdet på ett 

plagg, som gör att man vill använda och kan använda det år efter år. 

 

Det vi tror att branschen behöver är transparens och samarbete. Att bli medlem i olika 

föreningar och organisationer och att också vara aktiv i dessa är ett bra steg att ta. Man ska 

inte vara rädd för att låta konsumenter och konkurrenter veta hur man jobbar för en hållbar 

utveckling. Tvärtom tror vi att man kan hjälpa varandra, komma på nya bättre idéer, pusha 

varandra och få konstruktiv kritik genom att hålla en öppen kommunikationslinje med 

varandra. Att använda hållbar utveckling som ett konkurrensmedel tror vi snarare är en 

nackdel än en fördel då det kan hindra en från att se problemen från alla perspektiv och öka 

risken för tunnelseende. Var inte rädda för samarbeten, skapa dem! 

 

Vi har under arbetet ägnat en del tid åt vikten att låta slutkonsumenten verkligen få veta och 

känna att denne gör något bra genom att köpa just det plagget då plagget gör ett mindre 

avtryck på miljön. Att involvera konsumenten tror vi är extremt viktigt och underlättar för 

vidare arbete med hållbar utveckling. Ju fler medvetna konsumenter det finns, desto mer 

öppnas branschen upp och det blir lättare även för mindre företag att kunna bibehålla sin 

hållbara utveckling. 

 

Så kan ett mindre modeföretag skapa en hållbar värdekedja utan stora resurser? Vi anser att 

det i allra högsta grad går och vi vill också trycka på vikten av att samarbeta med andra 

småföretag. Det underlättar otroligt mycket att gå ihop sig – man kan spara in på både kapital- 

och personalresurser, man kan få lättare kontroll över värdekedjan och man underlättar arbetet 

med hållbar utveckling. Är man orolig över affärshemligheter eller annat är det bara att se till 

att ha hårda kontrakt som tydligt förklarar vart gränserna går i samarbetet. 
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Under arbetets gång har nya frågor ständigt dykt upp och vi har märkt hur svårt det har varit 

att begränsa sig. Det finns så många nyanser av varje problem och så många tänkbara 

lösningar att det har varit lätt att flyta ut. Vi känner att vi skulle ha varit lite mer konkreta och 

avgränsat oss mer för att få fram ett mer handfast resultat. Ämnet har varit mycket intressant 

att skriva om och vi känner att vi nu har en bra grund till att kunna vidareutveckla och gå 

djupare in i de tankar och idéer som har kommit upp under den här tiden i framtiden. 
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http://www.grolink.se/Resources/studies/ekotextilier.PDF
http://www.pingpong.hb.se/
http://www.hm.com/
http://www.ne.se/kvantitativ-metod
http://www.lindex.se/
http://www.nzbcsd.org.nz/supplychain/SupplyChain.pdf
http://www.nicefashion.org/
http://www.modeochdesign.se/page.php?id=73
http://www.textileimporters.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppf%C3%B6randekod
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Bilagor  

Arbetsgång 
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Bellaobastians upplägg januari 2009 – juni 2012 
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Positionering 
Positionering är ett marknadsföringsverktyg som används för att se om en produkt eller 

företag differentierar sig från sina konkurrenter. Här har vi själva valt ut värden och placerat 

ut företagen för att du som läser lätt ska få en bild av ungefär var företagen vi arbetat med 

ligger till i pris och kvalitet. 
 

 

Prisexempel 
Vi har valt att inte ta med bilder på plaggen av hänsyn till copyright-lagen. 

 

Bellaobastian 

Herrjacka: Zelal, 100% linne. Pris: 2 300 kr 

Dambyxor i chiffong: Weja, 100% polyester. Pris: 1 250 kr 

 

Acne 

Herrock: Winston Drill, 80% ull, 20% bomull. Pris: 4 495 kr 

Herrjeans: Max Low, 98% bomull, 2% elastan. Pris: 1 395 kr 

 

H&M 

Herrjeans: &DENIM jeans, 100% bomull. Pris: 299 kr 

Herrjacka: 100% bomull. Pris: 399 kr 

 

Lindex 

Damjacka: 55% polyester, 45% bomull. Pris: 399 kr 

Damjeans: 98% bomull, 2% elastan. Pris: 399 kr 
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Intervjufrågor Bellaobastian 
Här följer de frågor Bellaobastian fick svara på. 

 

- Vilka aktörer finns det i er supply chain? Underleverantörer, detaljister etc. 

- Hur ser framtagningsprocessen ut för en ny produkt? Designer ni allt själva? 

- Hur går transporter till? 

- Vilken budget har företaget att röra sig med? Hur mycket läggs på miljöarbete? 

- Använder ni någon form av ISO standard? 

- Hur ser er tidsplan ut? Med leveranser, planering, design etc.? 

- Hur ser företagsstrukturen ut? Vem gör vad etc. 

- Vilka problemområden ser ni inom företaget och miljön?  

- Vilka ser ni är fördelarna med ett bra miljötänk? Är det pga. att nå ut till vissa kunder, 

bättre vinstmöjligheter, bättre framtid etc.? 

- Vilka miljöfrågor brinner ni mest för? 

- Hur är ert miljöarbete upplagt idag? 

- Hur ser era kunskaper inom miljöarbete ut? 

- Hur kommunicerar ni med eventuella textila leverantörer? Vem har detta ansvar, vem 

godkänner produktionen? Hur kommunicerar ni? Kravspecifikationer? Är ni ofta 

nöjda med första exemplaret? Kan vi få ta del av kravspecifikationer? 

- Hur ser paketering och distribution ut? 

-  

Intervjufrågor Acne 

Här följer de intervjufrågor Acne svarat på sedan tidigare som de vidarebefordrade till oss. 

 

- Beskriv vad CSR är för er, vad innebär det och hur definierar ni det? När och hur kom 

ni i kontakt med detta begrepp? 

- Hur länge har ni arbetat med CSR? 

- Vad var syftet och målet från början? 

- Hur arbetar ni rent praktiskt med CSR? 

- Hur har arbetet med CSR förändrats sedan ni startade det? 

- Är det något speciellt område inom CSR som ni anser är extra viktigt och som ni 

därför fokuserar ert arbete mer på? 

- Hur kontrollerar ni att er CSR uppfylls? 

- Vad finns det för svårigheter med att kontrollera arbetet? 

- Hur kommunicerar ni ut arbetet till era slutkunder och gör de medvetna om att ni 

arbetar med CSR? 

 
 


