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 Abstract 

 

Swedish title: Vad är en hållbar produkt? - En studie med svenska klädföretag och 

organisationer 

 

English title: What is a sustainable product? - a study of Swedish clothing companies and 

organizations 

 

Year of publication: 2012 

 

Authors: Malin Eriksson & Emma Jegermalm 

 

Tutor: Lars Hedegård 

 

Language: Swedish 

Environment and sustainability have been very much focused since beginning of 1970´s in 

connection with increased focus from the governments and the founding of environmental 

organizations. As a result of the increased consumer awareness the requirements on Swedish 

clothing companies and their work with sustainability and sustainable products have increase 

as well. The problem is that the Swedish clothing companies perform their work in different 

ways and therefore have various interpretations of how a sustainable product is produced and 

what it should contain, which further on makes it difficult for the consumer to make purchases 

of these products 

 

Overall has the formulation of the problems affected how Swedish clothing companies and 

environmental organizations define a sustainable product. The essay presents different 

interpretations of sustainable development and the regulations that are under laying the 

products that are produced and sold on the Swedish market. The essay contains a survey that 

has a qualitative character. In the survey four Swedish clothing companies and two 

environmental organizations have been interviewed regarding their views and work with 

sustainable development. 

 

We have from the analysis concluded that the companies are working with sustainable 

products in different ways, much depending on what conditions the company has. 

Furthermore neither the companies nor the environmental organizations have a common 

interpretation, from which a conclusion is drawn that today there is no general definition to be 

found. 
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Sammanfattning 
 

Svensk titel: Vad är en hållbar produkt? - en studie med svenska klädföretag och 

organisationer 

 

Engelsk titel: What is a sustainable product? - a study of Swedish clothing companies and 

organizations 

Utgivningsår: 2012 

 

Författare: Malin Eriksson & Emma Jegermalm 

 

Handledare: Lars Hedegård 

 

Språk: Svenska 

Miljö och hållbarhet är något som kommit att uppmärksammas allt mer sedan startskottet på 

70-talet i samband med ökat fokus från regeringshåll och grundande av miljöorganisationer. I 

takt med konsumenters ökade medvetenhet har kraven höjts på svenska klädföretag och deras 

arbete med hållbar utveckling och hållbara produkter. Problematiken ligger i att svenska 

klädföretag utför sitt arbete på olika sätt och därav finns olika tolkningar av hur en hållbar 

produkt är framställd och vad denna ska innehålla. Det är även svårt för kunder att få ett grepp 

av en hållbar produkt, då de inte finns någon konkret definition. 

 

Den övergripande problemformuleringen i arbetet har berört hur olika svenska klädföretag 

och miljöorganisationer definierar en hållbar produkt. I uppsatsen presenteras olika 

definitioner av hållbar utveckling och den lagstiftning som ligger till grund för de produkter 

som produceras och säljs på den svenska marknaden. Uppsatsen innehåller en undersökning 

ur kvalitativ karaktär. I undersökningen har fyra svenska klädföretag och två 

miljöorganisationer intervjuats angående deras syn och arbete inom hållbar utveckling.  

 

Vi har ur analysen kommit fram till att företagen arbetar med hållbara produkter på olika sätt, 

med hänsyn till vilka förutsättningar företaget har. Vidare delar varken företagen eller 

miljöorganisationer en gemensam definition, utifrån vilket ger oss en slutsats är att det i 

dagsläget saknas en allmängiltig definition. 
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1 Inledning  

 

I det inledande kapitlet beskrivs problemet, såsom problembakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering. Dessutom omfattar kapitlet syfte och metod.  

 

1.1 Problembakgrund 

När modet skiftar till rött i Europa får flodvattnet i Bangladesh samma färg 

(Naturskyddsföreningen. 2008, s. 5). 

 

Hand i hand med samhällets utveckling har metoder för produktion av plagg utvecklats, på 

både gott och ont. Många av de plagg som produceras idag innehåller farliga ämnen och 

kemikalier eller framställs på sätt som är direkt miljöbelastande 
1
. Många av dessa kemikalier 

har förödande effekt eftersom de bryts ner långsamt och är giftiga, vilket påverkar både miljö 

och de som arbetar i fabrikerna. Flera fabriker har dessutom inget avloppssystem vilket 

innebär att kemikalierna åker ut i vatten och i jorden. Ytterligare negativ påverkan av vatten 

och jord har framställning av bomull. Exempelvis krävs det minst 10 000 liter vatten för 

framställning av ett kilo bomull och hälften av all bomull är framställd med hjälp av 

konstbevattning. Konstbevattning i sin tur kan leda till försaltning och försumpning. Ett 

skräckexempel på konsekvenser av just bomullsframställning och konstbevattning är Aralsjön 

som idag ses som en av världens värsta miljökatastrofer
2
. Då flera av Aralsjöns floder under 

1970-talet började användas till vattenförsörjning av bomullsodlingar och dessutom användes 

till giftavfall, ledde detta till att sjön blev förorenad. 20 år senare hade sjöns storlek minskat 

med hela 60 % och idag finns endast kvar 25 % av Aralsjöns ursprungliga storlek. 

 

Miljö i politiken 

Det var under 70-talet som människor blev mer medvetna om miljön och det var under detta 

årtionde som flera miljörörelser startade
3
. Det var även under 70-talet som de första besluten 

gällande miljö fattades på regeringsnivå. Under toppmötet i Paris i juli 1972 kom de samlade 

regeringscheferna fram till att mer resurser behövde satsas på miljön för att kunna möjliggöra 

förbättring av ekonomi och livskvalitet (Goossens, Meneghini 2008). Detta blev startskottet 

för flera aktioner från FN. År 1987 kom Brundtlandrapporten, ―Vår gemensamma framtid‖, 

skriven av FN‘s Världskommission för miljö och utveckling under ledning av dåvarande 

ordförande Gro Harlem Brundtland
4
. Rapporten behandlar hållbar utveckling och vilka 

politiska åtgärder som behöver ske (Goossens, Meneghini 2008). År 1992 följde Rio-

konferensen som berörde miljö och utveckling: Vid denna konferens grundades FN‘s 

kommission för hållbar utveckling för att se till att det som bestämts under konferensen skulle 

följas.  År 2002 hölls ytterligare ett så kallat toppmöte i Johannesburg där de deltagande 

länderna gjorde upp bestämmelser inom hållbar utveckling på nationella, regionala och 

globala nivåer (Goossens, Meneghini 2008). 

 

Ökad konsumtion 

Parallellt med miljöorganisationernas utveckling har dessutom begreppet ―fast fashion‖ växt 

sig allt starkare inom modebranschen (Bergh 2011). Fast fashion är en affärsstrategi inom 

modeindustrin som syftar till att korta ledtiderna för att snabbt kunna producera de senaste 

trenderna och möta kundernas behov (Sjölin, Strömberg 2011). Detta är en följd av att företag 

vill öka sin vinst och att människor idag konsumerar mer. Bara i Sverige kan man de senaste 

                                                 
1
 www.naturskyddsforeningen.se – Tyg eller otyg? 

2
 www.globalis.se - Aralsjön 

3
 www.naturskyddsforeningen.se – Grön guide – Miljömärkning av textil 

4
 www.ne.se – Brundtlandrapporten 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/8954/1/2011.1.4.pdf%29.
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.globalis.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.ne.se/
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åren se en markant ökning av konsumtion. Idag köper vi i genomsnitt 24 kilo textil per person 

och år, vilket från år 1994 är en ökning på nästan 10 kilo
5
. 

 

CSR 

Trots att fast fashion ökar så ökar även konsumenters krav på företag ur miljö- och 

etikperspektiv (Gezelius, Wildenstam 2009). Miljöorganisationers aktiva arbete med att 

informera och sprida kunskap kan vara en del i den utvecklingen. I en studie gjord av Jenkins 

beskriver författaren att företag började arbeta med CSR- Corporate Social Responsibilty i 

början av 90-talet till följd av kritik för bristande omsorg rörande arbetsförhållanden och 

miljö. CSR innebär att företaget tar ett stort samhällsansvar och tar etiska och morala 

ställningstaganden genom att exempelvis ansluta sig till olika uppförandekoder och frivilliga 

regler (Gezelius, Wildenstam 2009). Den fortsatta utvecklingen av CSR och företags 

ansvarstagande är till följd av en under åren förändrad intressefördelning mellan ekonomi och 

miljö, där intresset för ekonomi inte längre är dominerande (Jenkins). Konsumenters ökade 

miljömedvetenhet tvingar företagen att ta stort samhällsansvar och dessutom kommunicera ut 

det via olika medier. Miljöaspekten i CSR för företag handlar om att ha miljö i åtanke genom 

hela verksamheten, från det att man väljer leverantörer och transportsätt till 

förbrukningsinventarier på kontoret
6
. Detta engagemang i samhällsutvecklingen leder inte 

bara till förbättrade relationer till företagens intressenter utan kan dessutom påverka tillväxt 

och lönsamhet till det bättre. Med rådande konkurrens på den svenska marknaden och 

dessutom människors ökade miljömedvetenhet blir CSR ytterligare ett sätt att konkurrera 

(Gezelius, Wildenstam 2009). Det gäller för företagen att ta hänsyn till samtliga intressenter 

och inte bara till konsumenterna, då övriga intressenter som investerare och banker också 

ställer krav gällande miljö och socialt ansvar (Gezelius, Wildenstam 2009). Arbetet som ett 

ansvarstagande företag utför och kommunicerar till intressenterna kan vara en avgörande 

konkurrensfördel gentemot andra företag på samma marknad. 

 

Fler företag tar idag sitt ansvar och utför sitt arbete på ett ur miljösynpunkt föredömligt sätt. 

De förekommande lagar som svenska företag berörs av har lagt ribban för de lägsta krav som 

gäller vid klädproduktion (Grankvist 2009). Många företag har tagit ytterligare steg framåt 

och framställer miljömässigt hållbara plagg med hjälp av exempelvis förnyelsebara ämnen 

som polyester
7
. Dock finns det i dagsläget ingen konkret definition av dessa produkter som är 

utvecklade genom hållbart ansvar.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Att vår värld står inför utmaningar gällande minskade naturresurser samt klimatförändringar 

är ingen nyhet. Ökad globalisering och mer upplysta kunder sätter högre press på företag som 

vill bidra till ett bättre samhälle för att inte tappa kunder. Idag är det vanligt att företag 

lanserar kollektioner som exempelvis H&Ms ‖Conscious Collection‖ med temat hållbar 

utveckling där de bland annat använder sig av återvunnen polyester
8
. Även företaget Lindex 

har lanserat kollektioner under namnet ‖Affordable luxury – the Sustainable Collection‖
9
. 

Kollektionerna består av plagg i moderiktig perfektion i hållbara material som exempelvis 

återvunnen tencel. Dock uppstår det problem då företag har skilda uppfattningar om vad 

hållbara produkter innebär vilket tas upp i en studie gjord av Krajnc & Glavic (2003) som 

menar på att detta gör det svårt att jämföra företag sinsemellan. Vidare leder det till ökade 

svårigheter för kunderna att avgöra vilka produkter som är mest hållbara. På klädföretagens 

hemsidor finns ofta en rubrik där de står hur de arbetar för ett bättre samhälle genom att 

                                                 
5
 www.naturskyddsforeningen.se – Tyg eller otyg? 

6
 www.csrguiden.se - Miljö 

7
 www.about.hm.com - Sustainability 

8
 www.about.hm.com - Sustainability 

9
 www.lindex.com – Lindex miljöarbete 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.csrguiden.se/
http://www.about.hm.com/
http://www.about.hm.com/
http://www.lindex.com/
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minska överanvändningen av naturresurser. Ett annat exempel är det engelska företaget 

Tommy Hilfiger som använder sig av en jeanstvätt som förbrukar mindre vatten och 

produceras utan kemikalier. Det har blivit viktigt för företag att visa sitt engagemang med 

konsekvenserna av att jordens befolkning ökar, modeindustrin rullar fortare med allt fler 

säsonger per år och uttrycket ‖fast fashion‖ blir ett väletablerat fenomen. Samtidigt ökar 

andelen utsläpp av kemikalier samt diskussioner kring klimatfrågan och världens 

naturresurser. Detta har lett till att företag hittar nya idéer i sin produktion för att bidra till en 

mer hållbar utveckling. 

 

Företagets image blir alltmer avgörande för att attrahera konsumenter. (Gezelius, Wildenstam 

2009).  Begreppet ―image‖ innebär den bild omvärlden har av företaget och ur 

konsumenternas synvinkel är det viktigt att veta vad företaget står för (Boström, Hernant 

2010).  Det kommer att råda fortsatt stor konkurrens på den svenska marknaden i framtiden 

och då blir image ytterligare ett sätt att differentiera sig gentemot konkurrenter. Som tidigare 

nämnt har konsumenternas miljömedvetenhet ökat och med denna följer efterfrågan på 

produkters immateriella värden för att konsumenterna ska ha möjlighet till att identifiera sig 

med företag och därmed ta ett köpbeslut. Det medför att företagen har fortsatt högt ställda 

krav på sig att ta ansvar och göra konsumenterna medvetna om detta. Aaker (2007) beskriver 

att ett av de största problemen med hållbar konsumtion är att trots det ökade intresset och den 

ökade medvetenheten rörande miljö ifrån konsumenters sida är det fortfarande inte många 

som vet vilka företag som säljer hållbara produkter. I framtiden måste alltså företagen 

ytterligare kommunicera sitt hållbara arbete. 

 

Efter två år på Textilhögskolan har vi fått ökad information om den textila värdekedjan och 

har blivit mer medvetna om dess brister. Vi har i kurser fått en insyn hur kända klädmärken 

jobbar världen över med långsiktiga mål för att kunna bidra till en hållbar utveckling med sina 

produkter. Dagligen talas det i medier om hållbart ansvar, hållbar utveckling samt hållbar 

produktion bland klädföretag. Vi vill undersöka hur svenska företag arbetar med sina 

produkter för att bidra till en hållbar utveckling och vad de har för syn på detta fenomen. Vi 

vill även ta reda på hur de definierar ‖hållbar utveckling‖ och om det skiljer mellan företag?   

 

1.3 Problemformulering 
 

De senaste åren har klädindustrins arbete med hållbarhetsfrågor på många sätt förändrats till 

följd av höjda krav från bland annat lagstiftning och konsumenter. Vi vill ta reda på hur 

svenska modeföretag arbetar med hållbar utveckling i sin produktutveckling och därmed 

också ta reda på hur de definierar en produkt utifrån de villkoren. Ur problembakgrund och 

problemdiskussion har följande problemställning utformats: 

 

1.3.1 Huvudproblem 
Vad är definitionen av en hållbar produkt? 

Då den ökade pressen på hållbar utveckling i klädbranschen till stor del riktats till producenter 

och företag tog det oss till vårt första delproblem: 

 

1.3.2 Delproblem 1 
Vad är definitionen av en hållbar produkt enligt svenska klädföretag?     

 

Vi vill i vår undersökning få fram hur definitioner kring hållbar utveckling av produkter 

skiljer sig utifrån olika perspektiv. Vi vill jämföra synen på hållbar utveckling från svenska 

modeföretags perspektiv i jämförelse med miljöorganisationer, vilket ger underlag för en 

intressant diskussion. Detta leder fram till vårt andra delproblem:  
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1.3.3 Delproblem 2 
Vad är definitionen av en hållbar produkt enligt miljöorganisationer? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur svenska klädföretag arbetar 

med hållbar utveckling och hur definitionen ser ut för ett plagg producerat med hållbart 

ansvar ur ett miljöperspektiv. 

 

1.5 Problemavgränsningar 

 
Då vår studie är disponerad under en begränsad tid har vi medvetet valt att göra en del 

avgränsningar i vår undersökning. Vi har valt att fokusera på klädföretag då det knyter an till 

vår utbildning Butikschef med inriktning på textil och mode. I vår empiri har vi valt att 

fokusera på fyra klädföretag vilka de alla delar den gemensamma faktorn att de är svenska 

klädföretag som producerar och säljer kläder. De klädföretag vi haft kontakt med i studien är 

Nudie Jeans, Eton, Maria Westerlind och ett företag som valt att vara anonymt. Vi har haft 

som mål att få kontakt med företag som skiljer sig vid exempelvis primärt kundsegment och 

affärsidéer för att få ökad bredd i undersökningen. Företagen har den gemensamma faktorn att 

de har produkter i medel-övermedelpris segmentet. Detta är ett medvetet val från vår sida då 

vi ansåg att vi lättare kunde jämföra företagens produkter då de är i samma prisklass, vilket 

också leder till ett tydligare resultat. Vi ansåg även att vi har större möjlighet att få kontakt 

med svenska företag då många av dem har en bas i Sverige vilket förenklar kontakten vid 

exempelvis personliga möten och per telefon.  

 

Vi har valt att avgränsa oss gällande miljöorganisationer och har kontaktat två organisationer. 

De vi kontaktat skiljer sig i storlek och erfarenhet vilket innebär att vi fått insyn hur olika 

organisationer arbetar. Vi har dels den väletablerade organisationen Naturskyddsföreningen 

som har genomslagskraft i media och därmed har större möjligheter att påverka, i jämförelse 

med den lilla organisationen Jordens Vänner som får arbeta för att få allmänhetens 

uppmärksamhet. 

 

Vi har valt att avgränsa vårt problemområde ―hållbar utveckling‖ med inriktning på 

miljöhänsyn med hänsyn till disponerad tid och storleken på arbetet. Ämnesområdet ―hållbar 

utveckling‖ ligger nära besläktat med Corporate Social Responsibility, vilket vi också 

kommer att nämna i arbetet.  CSR kan översiktligt delas in i huvudområdena: miljömässigt, 

socialt och etiskt, samt ekonomiska aspekter. Vi har valt att fokusera på de miljömässiga 

aspekterna men kan i arbetet hamna i kontakt med de andra delarna då det i många fall är 

svåra att särskilja.  

 

1.6 Definitioner 

 

Följande begrepp behöver förklaras närmare för att läsaren skall få förståelse för hur de 

används i uppsatsen. 

 

Hållbart mode 

Mode som främjar en hållbar utveckling genom produkter, metoder för användning och 

relationer. En mer äkta, flexibel och sammankopplad syn på mode, människor och världen
10

. 
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Fast fashion 

En affärsstrategi som innebär hög hastighet i produktionen och just-in-time tillverkning. 

Modellen innebär snabb omsättning och snabba växlande trender (Fletcher 2008). 

 

Slow fashion 

Karakteriseras av genomtänkta och medvetna inköp med högre värde. Slow fashion är en term 

som beskriver kläder som håller längre och som ofta är tillverkade av lokala råvaror- eller 

rättvisemärkta material
11

. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 
För att ha möjlighet att ge läsaren en helhetsbild över arbetet och dess disposition har vi valt 

att presentera strukturen genom denna modell.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 1: INTRODUKTION 

I introduktionen kommer vi att beröra vår problemställning och dess bakgrund och 

avgränsning. Det inledande kapitlet innehåller även syftet med rapporten samt 

nyckelord och definitioner gällande ord som är återkommande. 

KAPITEL 2: METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här tar vi upp hur vi har tänkt utföra undersökningen, såsom vilka metoder vi ska 

använda och vilka företag och organisationer som ska vara en del av 

undersökningen. 

KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska delen tar vi upp de teoretiska modeller och de begrepp som vi har 

som grund för vår studie. 

KAPITEL 4: EMPIRI  

I empirin presenteras de företag vi intervjuat samt sammanställningar av 

intervjuerna tillika det vi fått fram vid vår undersökning. 

KAPITEL 5: ANALYS 

I detta kapitel jämför vi den teoretiska referensramen med den information vi har 

fått fram i empirin och analyserar och tolkar utifrån det. 

KAPITEL 6: SLUTSATS 

Arbetets slutsats presenteras utifrån analysen och vi tar upp de frågor som ställdes i 

problemställningen. 

KAPITEL 7: AVSLUTANDE DISKUSSION 

I den avslutande diskussionen knyter vi ihop syfte, metod och resultat och kommer 

dessutom diskutera studiens tillförlitlighet och ge förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metodologiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel omfattar hur vi kommer att genomföra undersökningen och vilka metoder vi har 

valt att använda oss av.  

 

2.1 Uppsatsens utgångspunkt  
 

Uppsatsens utgångspunkt utgår ifrån forskningsfrågan och syftet som är av ett deskriptivt 

huvudsyfte (Christensen et al. 2010). Vi kommer att arbeta utifrån ett induktivt perspektiv 

med deduktiva inslag.  “Skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktionens 

slutsats baseras på fakta som härleds ur observationer medan deduktionen härleder 

slutsatserna ur teorin och med logisk aspekt.”(Chalmers A.F. 1999).  Då vårt huvudsyfte 

utgår ifrån ett företagsperspektiv kommer vi att arbeta ur ett induktivt perspektiv som 

anknyter till information i den teoretiska referensramen.  Data från empiriavsnittet kommer 

jämföras med information i teoriavsnittet för att hitta samband och skillnader. Resultatet 

presenteras därefter i uppsatsens analys/diskussionsdel. Under vår utbildning har vi erhållit 

kunskaper inom problemområdet, men vi anser att dessa behöver utökas för att göra en 

kvalitativ analys.  

 

2.2 Datainsamling 
 

Som vald metod för datainsamling för primärdata har vi i undersökningen valt att behandla 

kvalitativa undersökningsmetoder däribland intervjuer av olika slag. Intervjuerna sker genom 

personliga möten, via e-post samt telefon.  I avsnittet kommer val av metod att beskrivas, 

relevans samt för- och nackdelar av metodval. Datainsamlingen består av både sekundärdata 

samt primärdata som vi själva införskaffat. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

 
I uppsatsens empiri valde vi att använda oss av en kvalitativ studie då detta ansågs bäst kunna 

besvara uppsatsens problemställningar. Då syftet med undersökningen var att få en ökad 

förståelse för hur svenska företag arbetar med hållbar utveckling och vad de har för syn på 

ämnet ansågs en kvalitativ undersökning som ett bättre alternativ genom att få fram 

redogörelser från respondenterna.  De kvalitativa undersökningsmetoder som vi valt att 

använda har utgått ifrån ett beskrivande förhållningssätt. 

 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ data  
Vanligtvis särskiljs kvalitativ och kvantitativ data utifrån dess form, där kvantitativ data anses 

som något man använder mest i statistiska metoder medan kvalitativ data är någonting som 

tolkar och försöker förstå. Det finns dessutom motsägelser som säger att det även är fullt 

möjligt att räkna ord, d.v.s. att kvantifiera det kvalitativa. Av denna anledning skiljer sig 

undersökningar istället baserade på kvalitativ samt kvantitativ karaktär, där hänsyn tas till 

både form och innehåll i datamaterialet, och ser på konsekvenserna för hela undersökningen, 

från problem till resultat (Christensen et al. 2010). 

 

I undersökningens empiriavsnitt har vi bearbetat och tolkat informationen från sex intervjuer 

varav fyra med klädföretag och två med miljöorganisationer, med syftet att få en djupare 

förståelse av forskningsfrågan. Intervjuerna har skett genom personliga möten, telefon samt 

via e-post intervju. Samtliga intervjuer har utgått från en semistrukturerad intervjuguide 

innehållande teman samt frågor som berör intervjun (Christensen et. al 2010). 
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2.4 Urval för undersökning 

 
Då datainsamlingen av primärdata utgått från en kvalitativ undersökning har vi vänt oss till 

aktörer på den svenska marknaden inom klädbranschen. Urvalet för undersökningens 

respondenter var strategiskt planerat och därmed ett medvetet val med hänsyn till lämplighet i 

relation till forskningsfrågan. Undersökningen utgick ifrån sex företag varav fyra klädföretag 

som skiljer sig från varandra i allt från storlek till huvudkundgrupp. Detta för att få en ökad 

förståelse för hur branschen ser ut i frågan och upptäcka skillnader som bland annat i grad av 

engagemang. Exempelvis Nudie Jeans är ett företag som främst fokuserar på jeans för både 

tjejer och killar och har som mål att få så stor del som möjligt av ett ekologiskt sortiment. 

Skjortföretaget Eton är inriktat på herrskjortor med hög kvalitet och företaget Maria 

Westerlind är ett mindre bolag till storleken till skillnad från Eton och Nudie Jeans och är 

inriktat sig på klänningar i femtiotalsstil. Genom att de valda företagen har olika positioner på 

marknaden ger de en ökad bredd i undersökningen.  Uppsatsens begränsade tid har även 

avgränsat vårt urval. De klädföretag vi valt att använda oss av i studien är följande: 

 Nudie Jeans 

 Eton 

 Maria Westerlind 

 Design clothing AB 

För att belysa skillnaden mellan företagen har vi i empiriavsnittet valt att ha med nyckeltal 

som exempelvis antal anställda och företagens omsättning. 

 

De två miljöorganisationerna vi valt var också strategiskt valda då de representerar olika 

storlekar. Naturskyddsföreningen är en etablerad miljöorganisation på den svenska 

marknaden med 192 000 medlemmar jämfört med Jordens Vänner som i dagsläget har 2 600 

medlemmar. Miljöorganisationernas olika storlek kan ge uttryck i olika grad av kunnande 

gällande den svenska marknaden. Utifrån olika förutsättningar har organisationerna kommit 

olika långt i sitt arbete gällande hållbar utveckling. För vår studie innebär det att vi fått 

möjlighet att ta del av hur stora och små organisationer arbetar.  

 

2.4.1 Bortfallsanalys 
Vi har i undersökningen haft ett högt bortfall av företag då flera inte har haft möjlighet att 

ställa upp på intervjuer. Flera företag har hänvisat till tidsbrist och att det i skrivande stund 

haft en stressig period. Vi antar att den tillfälliga nedgången i detaljhandeln gjort att företag 

haft andra uppgifter de prioriterat i första hand. Det har även funnits företag som inte kunnat 

lämna ut uppgifter kring sitt arbete gällande hållbar utveckling, vilket vi antar kan beror på 

bristande kunskap kring ämnet eller att de inte vill lämna ut information då de är rädda att få 

kritik och därmed tappa kunder. 

 

2.5 Primär och sekundärdata 

 

Skillnaden mellan primärdata och sekundärdata är att sekundärdata är data som tidigare 

samlats in vid ett annat tillfälle och för ett annat syfte än den aktuella undersökningen 

(Christensen et al. 2010). Primärdata är data där undersökaren själv med hjälp av olika 

fältundersökningar hittar önskat material, för att på så sätt lösa ett specifikt problem. Vi har 

valt att använda oss av både primär- och sekundärdata i studien för att få en större förståelse 

för området hållbar utveckling. 

 

2.5.1 Primärdata 
Vi ville främst ha personliga möten med våra respondenter då vi även kunde få djupa, 

fullständiga och direkta svar på våra specifika frågor angående ämnet. Vi ansåg även att det 

var till en fördel då vi fick möjlighet att följa upp svaren för att utveckla samt förtydliga dem. 

Då de inte alltid fanns en möjlighet exempelvis med Maria Westerlind, grundare av företaget 
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Maria Westerlind, som var bosatt i Schweiz fick vi ställa frågor per e-post efter eget önskemål 

från respondenten. Vi är medvetna om att ett personligt möte alternativt en telefonintervju 

hade gett oss ytterligare ingående information. 

 

Det kan även uppstå fel i den personliga intervjun, en så kallad intervjueffekt, exempelvis på 

hur frågorna ställs, tonfallet och betoningen. Det kan även uppstå fel av resultatet genom hur 

intervjuaren uppfattar respondentens svar (Christensen et al. 2010). Därför har vi inför 

intervjuer haft noggranna förberedelser med sekundärdata om problemområdet och 

välarbetade frågeformuleringar. Vi har även valt att i undersökningen använda oss av 

telefonintervjuer där intervjuaren ställt förutbestämda frågor från en intervjuguide. Vi anser 

att det är ett bättre alternativ än en e-post-intervju i och med mer personlig kontakt med 

respondenten men inte lika intensiv som en personlig intervju. 

 

2.5.1.1 Praktiskt genomförande av intervju 
Vi träffade Sandya Lang på Nudie Jeans huvudkontor för en personlig intervju. Sanya är CSR 

manager för Nudie Jeans och hade stor kunskap om företagets hållbarhetsarbete. Intervjun 

skedde via en semistrukturerad intervjuguide vilket innebar att det ställdes öppna frågor som 

följdes av stödfrågor och gav beskrivande samt öppna svar. 

 

Intervjun med Ann-Charlotte Höijer, kvalitetsansvarig på Eton hölls på Textilhögskolan i 

Borås. Även denna intervju utfördes på samma sätt som med företaget Nudie Jeans, d.v.s. 

genom en semistrukturerad intervjuguide, som finns bifogat i bilaga. 

 

Intervjun med Maria Westerlind för företaget med samma namn skedde per e-post, då Maria 

är bosatt i Schweiz var det svårigheter att få en personlig intervju samt kunna genomföra en 

per telefon. Intervjun skedde genom att vi skickade i mail en intervjuguide med underliggande 

vägledande frågor om respondenten skulle få svårt att finna svar.  

 

Intervjun med företaget som vi i uppsatsen valt att namnge Design clothing AB då de önskade 

vara anonyma i vår uppsats skedde via e-post samt per telefon. Då företagets CSR manager 

arbetade på företagets huvudkontor i Stockholm var det svårt att ordna en personlig intervju 

med tanke på att vi vid uppsatsens skede befann oss i Göteborg.  

 

Intervjun med Weronika Rehnby, från Naturskyddsföreningen ägde rum på 

Naturskyddsföreningens huvudkontor i Göteborg. Weronika var den på kontoret som hade 

mest ansvar angående vårt problemområde. Intervjun utgick efter en semistrukturerad 

intervjuguide som påminde om intervjuguiden till företagen men som vi gjorde mer anpassad 

för organisationer. Weronika hade fått intervjuguiden skickat till sig innan det personliga 

mötet. 

 

Intervjun med Emil Schön, Jordens Vänner skedde per e-post då det av tidsbrist från 

respondenten inte var möjligt att genomföra en personlig intervju. Intervjun skedde genom att 

vi skickade i mail en intervjuguide med underliggande vägledande frågor om respondenten 

skulle få svårt att finna svar. 

 

De uppstod tydliga skillnader mellan de personliga intervjuerna och intervjuerna utförda via 

e-post. Vid de personliga intervjuerna har vi kunnat ställa följdfrågor direkt på plats och 

därefter kunnat gå djupare in på svaren. Vid intervjuerna via e-post har respondenterna på 

vissa frågor gett korta eller ur vår synvinkel ofullständiga svar. För att förtydliga svaren har vi 

mailat tillbaka till respondenten för att få ett klargörande av svaret så att vi kunnat använda de 

i analysen. 
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2.5.2 Sekundärdata 
Datainsamling som innehåller sekundärdata i uppsatsen består av litteratur inom ramen för 

forskningsfrågan och tidigare forskning kring vårt problemområde. 

 

Litteratur 

Vi har valt att använda oss av litteratur som sekundärdata för att kunna ta del av fakta som rör 

vårt problemområde. Vi har främst riktat in oss på böcker som rör hållbar utveckling och 

miljö. Vi har bland annat använt oss av Naturskyddsföreningens egna bok ―Grön design‖, 

―Sustainable fashion - Design Journeys‖ av Kate Fletcher, ―Miljöbalken - den nya 

miljörätten‖ av Stefan Rubenson och ―Hållbar utveckling - miljö, människa och samhälle‖ av 

Christel Persson & Torsten Persson som har berört ämnen såsom miljömärkningar, hållbar 

utveckling och lagstiftning. Vidare har vi använt litteratur för att få fram information om CSR 

och har då använt oss av “CSR i praktiken - Hur företaget kan jobba med hållbarhet för att 

tjäna pengar‖ av Per Grankvist och ―Marknadsföring - Modeller och principer” av Carl 

Gezelius & Per Wildenstam.  

 

Böckerna ―Strategic Market Management. Ninth edition.‖ av David A. Aaker och 

“Lönsamhet i butik - Samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och 

lokal konkurrens‖ av Margareta Boström & Mikael Hernant har varit till hjälp för att hitta 

fakta kring image som berörs i problembakgrunden. 

 

Till hjälp för uppsatsens uppbyggnad och för att hitta lämpliga modeller har vi använt oss av 

“Marknadsundersökning - en handbok‖ av Lars Christensen, Nina Engdahl, Carin Grääs Lars 

Haglund.  

 

Vetenskapliga artiklar 

I den teoretiska referensramen har vi valt att använda oss av artiklar som exempelvis ―Limits 

to labels: The role of eco-labels in the assessment of product sustainability and routes to 

sustainable consumption‖ av Ralph E. Horne som berör miljömärkningar för produkter och 

hållbar konsumtion. Vi har även använt oss av artiklarna ―Sustainable fashion textiles 

research: engaging with new technologies‖ av Joan Farrer & Angela L. Finn och ―Biomimicry 

of textiles: past, present and potential. An overview.” av Leslie Eadie & Tushar Gosh som tar 

upp hållbara material. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats med hjälp av Google 

Scholars sökmotor via ord som ‖sustainability‖ och ‖eco labelling‖ och berör därmed bland 

annat miljö, miljömärkningar och hållbara material.  

 

Gamla uppsatser 
Till hjälp i vårt skrivande har vi tagit del av gamla uppsatser från Textilhögskolan i Borås som 

har koppling till textil och miljö. Dessa uppsatser har vi funnit via sökning i Högskolan i 

Borås biblioteks databas. Uppsatserna har hjälpt oss med vårt arbetes disposition samt 

inspirerat till förslag på källor som exempelvis vetenskapliga artiklar.  

 

Elektroniska källor 
Då internet idag är det mest lättillgängliga tillvägagångssättet att få fram fakta är det ett 

medium som vi använt oss av kontinuerligt under arbetets gång för att få fram fakta i form av 

sekundärdata. Främst har vi använt Googles sökmotor med sökord som exempelvis ―Hållbar 

utveckling‖ för att hitta data som är relevant för vår problemställning. Vi har även använt oss 

av sökordet ―sustainable fashion‖ för att få fram fakta på andra språk än svenska och då 

använt de mest populära resultaten. Hade vi valt att använda sökord som ―CSR‖ till vår 

miljöbaserade fakta hade sökningen blivit för bred eftersom CSR förutom miljö innefattar etik 

och ekonomi. Vi har även tagit del av fakta till vår teoridel från miljöorganisationers hemsidor 

som exempelvis Naturskyddsföreningen. 
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2.6 Utformning av intervjufrågor 

 
Vi har valt att utforma våra frågor med vår problemställning som utgångspunkt. Frågorna är 

anpassade efter om det är ett klädföretag eller en miljöorganisation som vi intervjuar med 

syfte att efter sammanställningen jämföra svaren mellan dessa. Frågorna är utformade efter en 

semistrukturerad intervjuguide med eventuella följdfrågor som ger grund för öppna och 

beskrivande svar. Mallarna utarbetades efter uppsatsens teoretiska referensram och finns som 

bilaga längst bak i uppsatsen.   

 

1. Hur är ert förhållande till miljö och hållbar utveckling?  

Med denna fråga eftersträvar vi att få reda på organisationers grundtanke och motivation till 

sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. 

 

2. Hur definierar ni hållbar utveckling?  

Eftersom vårt huvudproblem syftar till att konkretisera definitionen av ett plagg producerat 

med hållbart ansvar, vilket i sig är en strävan mot hållbar utveckling är det intressant att ta 

reda på hur organisationer definierar just sistnämnda begrepp. 

 

3. Hur definierar ni en produkt som är producerad genom hållbart ansvar? 

Denna fråga berör vårt huvudproblem och är av stor vikt för jämförelsen mellan teori och 

empiri. Frågan visar på skillnader och likheter mellan organisationers definitioner. 

 

4. Hur arbetar ni praktiskt med hållbar utveckling? 

Med denna fråga vill vi få svar på vad organisationen gör för att arbeta mot hållbar utveckling 

och om det exempelvis finns någon specifik avdelning som arbetar med dessa frågor. 

 

5. Hur arbetar ni i produktionen av era kläder? 

I förhållande till vår huvudfråga och de ämnen vi berör i teorin har svaren på denna fråga stor 

relevans då våra förhoppningar är att företagets processer i produktionen kan definieras. 

Denna fråga riktas endast till klädföretag. 

 

5. Vad har ni för uppfattning om hur svenska modeföretag arbetar med hållbar utveckling? 

Denna fråga öppnar upp för ett helhetsintryck av den svenska marknaden ur 

miljöorganisationers perspektiv, då flera av miljöorganisationerna arbetar med certifieringar 

av företagen. 

Denna fråga riktas endast till miljöorganisationer. 

 

6. Hur anser ni att ni kan förbättra era produkter ur ett miljövänligt och hållbart perspektiv?  

Genom denna fråga vill vi få reda på vad företaget har för framtida mål och visioner hur de 

kan förbättra sina produkter ur ett mer miljövänligt perspektiv. 

Denna fråga riktas endast till klädföretag. 

 

6. Hur anser ni att produkter idag kan förbättras ur ett miljövänligt och socialt hållbart 

perspektiv? 

Miljöorganisationernas svar är direkt jämförbara med företagens svar och ger en inblick i vad 

miljöorganisationerna anser vara dagens produkters brister.  

 

7. Hur ser era förväntningar ut inför framtiden gällande hållbart mode? 

I den här frågan vill vi få fram vad företag och organisationen i allmänhet har för 

förväntningar gällande hållbart mode, om de ser en ökad efterfrågan på kunder, hur de har 

tänkt arbeta i framtiden osv.  
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8. Övrigt. Har ni något mer ni vill tillägga? 

2.7 Validitet och överförbarhet 

 
Validitet är de mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen (Esaiasson et 

al. 2005). Vi anser att vårt val av företag och organisationer i uppsatsen stärker trovärdigheten 

då vi använt oss av pålitliga respondenter. Vi har i första hand sökt kontakt med den på 

företaget som haft störst kunskap om vårt problemområde för att få så uppriktiga svar som 

möjligt. De respondenter vi haft med i undersökningen har haft titlar som CSR-manager, VD 

och kvalitetsansvarig vilket vi anser stärker trovärdigheten. Vid intervjuerna utgick vi efter en 

semistrukturerad intervjuguide vilket innebar att respondenterna inte kände sig alltför styrda 

vid frågorna. Vi är medvetna om att transkriberade intervjuer hade givit oss mer exakta svar. 

Då flertalet av våra respondenter inte kände sig bekväma med den tekniken valde vi att avstå 

från den. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi mailat resultatet av intervjun 

till respondenterna för att få ett godkännande. 

Uppsatsens syfte har under arbetsprocessen legat till grund för såväl empirin som den 

teoretiska referensramen. Under uppsatsens gång har även information sökts på ett korrekt 

och noggrant vis för att stärka validiteten. Vi har exempelvis sökt information från 

väletablerade miljöorganisationer och företag. Information som vi erhållit har fått stöd av 

vetenskapliga artiklar vilket vi anser stärker tillförlitligheten. 
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3. Teoretisk referensram  

Detta kapitel framför den teoretiska referensram som vårt arbete bygger på. Här presenterar 

vi begrepp som berör och ligger till grund för vår problemställning. De källor vi har valt att 

använda oss av innehåller fakta för att ge stöd till empirin. Den teoretiska referensramen är 

uppbyggd utifrån de övergripande faktorerna bakom hållbart utvecklade produkter. I 

förhållande till uppsatsens syfte samt forskningsfråga valde vi att börja kapitlet med att 

redogöra för olika definitioner och begrepp av hållbar utveckling. 

 

Startskottet för många svenska företag till att ta ett ökat miljöansvar har varit lagstiftning 

(Grankvist 2009). Införandet av olika lagar gällande miljö har alltså redan varit med och 

påverkat arbetet mot hållbar utveckling. Idag ses dessa lagar som drivande, bakomliggande 

faktorer för den hållbara utvecklingens fortsatta tillväxt (Fletcher 2009). Dock skriver 

Fletcher att en förändring lär komma att ske inom en snar framtid, då lagstiftning inte längre 

kommer ha störst påverkan utan det är de stora företagens arbete och förhållningssätt till CSR 

som kommer att göra skillnad. Detta till följd av konsumenters ökade intresse för den hållbara 

utvecklingen och dessas ökade krav. 

 

3.1 Hållbar utveckling 
 

Under denna rubrik har vi valt att presentera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling 

för att ge en övergripande inblick av vad det innebär. Detta för att lägga en grund för att 

fortsättningsvis gå vidare med produkter som är producerade med detta i åtanke.  

 

3.1.1 Definitioner av hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som inte har någon direkt definition men som många 

försöker konkretisera (Klöppfer, Renner 2008). I flera medier och litteratur är dock den 

vanligaste definitionen den som framställdes i den tidigare nämnda Brundtlandtrapporten från 

år 1987, som lyder följande: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov."  (Grankvist 2009, s.18) 

 

Enligt Adams (2006) står det klart att hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: 

miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Även Stiftelsen Svensk 

Industridesign beskriver dessa tre dimensioner och hur dessa tre bör vara i balans. I dagsläget 

ligger mest fokus på det ekonomiska men om den hållbara utvecklingen ska ta sig framåt 

krävs balansen mellan de tre dimensionerna (Adams 2006).  

 
Figur 3.1 Beskrivning av hur de tre dimensionerna bör samarbeta mot en hållbar utveckling. 

(The World Conservation Union 2006, s.2) 
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En ytterligare version av begreppet är det tidigare nämnda Corporate Social Responsibility. 

Liksom ovanstående innehåller denna version tre olika områden i form av ekonomi, miljö och 

socialt som ska vara i balans (Grankvist 2009). Problemet med CSR är att det på grund av 

“Social” kan framstå som att det endast hänvisar till att främja just den sociala biten och inte 

den miljömässiga, trots att den miljömässiga är en lika stor del att ta hänsyn till. Den 

miljömässiga aspekten i CSR hänvisar till att ha miljö i åtanke genom samtliga av företagets 

processer
12

. 

 

Samtliga tre beskrivningar får stöd av studier gjorda av Köppfler & Renner (2008) och Ciegis, 

Martinkus & Ramanauskiene (2009) som menar på att en definition av hållbar utveckling är 

svårt att ta fram på grund av ämnets komplexitet vilket följdaktningsvis kan leda till att 

hållbar utveckling är ett begrepp som används i många olika sammanhang som markant 

särskiljer sig från varandra. 

 

3.1.2 Grundläggande lagstiftning och frivilliga regler 

För företag på den svenska marknaden finns det tillämpade lagar och förordningar ur 

miljöperspektiv som måste efterföljas. Vi har valt att beröra dessa lagar eftersom de ligger till 

grund för de krav som ställs på produkterna som de svenska klädföretagen producerar. Utöver 

lagstiftningen finns det flertalet frivilliga regler använda sig av, såsom ISO-certifieringar och 

uppförandekoder (Gezelius, Wildenstam 2009). Eftersom de frivilliga reglerna har blivit allt 

mer förekommande idag har vi valt att presentera de två vanligaste. Det är dessa lagar och 

regler som ligger till grund för de hållbara produkternas fortskridande utveckling. 

 

Lagar 

 

Miljöbalken 

Den första miljölagstiftningen infördes i Sverige år 1909 och ombesörjde nationalparker och 

naturminnesmärken (Rubenson 2002). Efter det fortskred naturvårdslagstiftningens utveckling 

i framåtgående riktning i form av Naturvårdslagen som stiftades år 1952 och den 

internationella miljörätten som kom under tidigt 70-tal. Först i samband med den 

internationella miljörätten infördes lagar gentemot miljöutsläpp och kemikalieanvändning. 

Med hjälp av ökad kunskap uppdagades den komplexitet som finns rörande olika miljöfrågor 

och dessas behov av synkroniserade hjälpinsatser på samtliga område, utifrån vilket en 

efterfrågan skapades efter en samlad miljölagstiftning. Denna efterfrågan ledde till skapandet 

av Miljöbalken som fick rättslig giltighet år 1999 och är en skärpt sammanställning av de 16 

tidigare miljölagar som inte längre tillämpas (Hollberg Malm 2009). Enligt Rubenson ses 

Miljöbalken dessutom som en kontribution till utvecklingen av den internationella miljörätten 

(2009). Balken berör både enskilda personer och näringsidkare, då fokus ligger på att skydda 

samtliga av balkens intressen (Hollberg Malm 2009). Dessa intressen innefattar exempelvis 

omsorg av människors hälsa, miljö och natur, återvinning och sparsam resursanvändning. 

 

Kemikalieförordningen REACH 
EU införde i slutet av år 1996 kemikalieförordningen REACH (Registration, Evaluation, 

Authorazation of Chemicals), som behandlar det ansvar som företag har gällande de ämnen de 

använder sig av i produktion
13

. REACH betyder på svenska Registrering, Utvärdering, 

Godkännande och Begränsning av kemikalier, och omfattar kemiska ämnen och när dessa 

ingår i olika blandningar. REACH syftar till att företagen har ansvar för ämnen som de 

tillverkar och lämnar ifrån sig. Förordningen ställer dessutom krav på att företagen har 

kunskap om de ämnen de tillhandahåller i sin produktion och att de risker som kan uppstå i 
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samband med användandet av ämnen dokumenteras. Ett ytterligare syfte med REACH är att 

de ämnen som medför störst påverkan på människa och miljö gradvis helt ska bytas ut eller 

användas i en mindre utsträckning
14

. REACH anses vara en stor utmaning för textilindustrin 

men förhoppningsvis kommer denna förordning utöver minskad kemikalieanvändning leda till 

utveckling av nya miljövänliga alternativ (Fletcher 2008). 

 

Frivilliga regler 
 

ISO-14001 

ISO-14001 en frivillig miljöstandard vilken företag kan använda som miljöledningssystem
15

. 

Det är den vanligaste miljöstandarden och syftar till att företaget skall minska sin totala 

miljöbelastning. Med hjälp av miljöledningssystemet kan företaget reducera kostnader genom 

förbättrade processer, ökad användning av förnyelsebara resurser och minskat avfall. 

Dessutom medför den här sortens miljöledningssystem ökad trovärdighet för företagets arbete 

för hållbar utveckling och kan öppna upp för nya potentiella kunder och en större marknad
16

. 

 

Standarderna i ISO 14000 är uppdelade i två block där ett av dem redogör för organisationen 

och det andra blocket för produkterna. Det första blocket innefattar miljöledning, 

miljörevision och miljö prestanda. Det andra blocket omfattar livscykelanalys och 

miljömärkning (Persson 2011). ISO 14000 innebär årlig offentlig redovisning av miljöarbetet 

men är inte obligatoriskt. Målet med arbetet omfattar kretsloppstanken och att gå längre än 

lagstiftning. Att genomföra en miljöutredning inom ISO 14000 innebär att man ser till den 

totala miljösituationen och kartlägger vad som avser miljöpåverkan som exempelvis 

transporter, energianvändning, processer inom verksamheten och produkter som kan innehålla 

farliga ämnen.  Ett ISO 14000 registrerat företag tillgodoser vissa miljökrav, men ställer inga 

krav på själva produkten. Om ledningssystemet avser miljömärkning och livscykelanalys kan 

produkterna värderas. (Persson 2011) 

 

The Global Compact 

The Global Compact bildades år 1999 på initiativ av FN‘s dåvarande generalsekreterare Kofi 

Annan. Syftet med förordningen är att företag ska ansluta sig till denna och följa de tio olika 

principer som finns, varav dessa tillhör fyra olika områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 

miljö och bekämpning av korruption
17

. Tre av dessa principer är miljörelaterade och lyder 

följande: 

 

“Princip 7 - Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

Princip 8 - ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9 - uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.” Utrikesdepartementet 

( www.regeringen.se - Global Compacts 10 principer). 

 

Principerna utgår ifrån Agenda 21, vilket är FN‘s globala handlingsprogram för hållbar 

utveckling som togs fram under Rio-konferensen år 1992. 

 

"För att vara med i Global Compact måste: 

 Företagets VD skicka ett brev - företrädesvis med godkännande av företagets styrelse om 

att de stödjer Global Compact och dess principer - till FN:s generalsekreterare. 
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 Företaget se till att inkorporera Global Compacts principer i sin företagsstrategi och 

arbeta för att principerna blir en del av företagskulturen i det dagliga arbetet. 

 Företaget åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. 

 Företaget i sin årsrapport redogöra för hur de stödjer och arbetar för Global Compact och 

initiativets tio principer."Utrikesdepartementet (www.regeringen.se - FN's Global 

Compact.) 

 

3.2 Definitioner av en hållbar produkt 

I en studie gjord av Ljungberg (2007) redogörs för vad som är grundläggande när företag tar 

fram en hållbar produkt. Författaren yrkar på att man ska göra en bedömning och minimera 

miljöbelastningen över hela produktens livscykel genom att använda så lite el som möjligt, 

minska utsläpp och spridning av skadliga ämnen. Ljungberg anser dessutom det vara viktigt 

att produktens användande effektiviseras och utnyttjas till fullo under en lång livslängd. 

Genom att produkten innehåller återvinningsbara material istället för miljöbelastande kan 

produkten även göra nytta efter sin slutanvändning. 

 

Framställningen av en hållbar produkt kan presenteras via följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Visar vilka faktorer som ska vara med vid framställning av en hållbar produkt (se 

Johansson 2007, s.476) 

 Material: Minimera materialanvändning och försöker använda 

återvinningsbara material. Minimera energiförbrukningen och undvika skadliga 

ämnen. 

 Ekonomi: Produkter och tjänster måste vara kostnadseffektiva och jämförbara med 

liknande produkter. Ta hänsyn till den totala kostnaden under livscykeln inklusive 

kostnaden för att återställa miljöpåverkan.  

 Design: Design för miljön och produktens användare samt för återvinning. 

 Marknaden: Utveckla produkter och utforma efter de behoven från den specifika 

marknaden och målgrupp. 

 Etik: Rättvis handel och socialt hållbart. 

Material 

Ekonomi 

Design Etik 

Teknologi 

Marknad 

Hållbar 

produkt 

http://www.regeringen.se/
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 Teknologi: Optimera utvinning av råvaror, produktion, livslängd och kvalitet och 

funktionalitet. 

Lindahl, Rydh & Tingström (2002) styrker Johanssons studie och menar att även en 

livscykelanalys kan användas i liknade sammanhang. En livscykelanalys innebär en process 

för att sammanfatta de miljökonsekvenser för samtliga aktiviteter som behövs för att en 

produkt eller tjänst ska uppfylla sin funktion. En livscykelanalys kan således användas för att 

visa på hur pass hållbar en produkt är. Den kan även ge en bild av helheten och hur de olika 

delarna påverkar varandra, vilket till följd ger underlag för att olika miljöbelastande problem 

inte förflyttas mellan delarna som lösning utan istället plockas bort helt (Lindahl et al. 2002). 

Fortsättningsvis kan alltså en livscykelanalys användas för att se huruvida en produkt är 

hållbar eller inte. 

 

3.2.1 Definitioner av hållbar produkt enligt miljöorganisationer 

Vi har valt att presentera två miljöorganisationers definitioner i teoriavsnittet som vi fått svar 

på via e-post och Naturvårdsverkets hemsida. Detta på grund av att de inte kunnat ställa upp 

på intervju och vi har därav inte kunnat få svar på resterande del av vår undersökning.  

 

En miljöorganisation definieras enligt Nationalencyklopedin som en organisation som verkar 

för att förbättra miljö och skydd av naturen. Dessa organisationer arbetar ideellt för att 

förbättra samhället genom att uppmärksamma de problem som finns
18

. Då dessa 

organisationer verkar för den hållbara utvecklingen och produkter som är producerade med 

miljöhänsyn har vi valt att belysa de största organisationerna och deras definitioner av just 

dessa produkter. Vi har valt att ta med Naturvårdsverkets definition i detta avsnitt på grund av 

att det är en organisation med miljöfokus, trots att det är ett statligt organ. 

 

Greenpeace 
Greenpeace har sedan år 1979 varit en miljöorganisation som arbetar med alla sorters 

miljöproblem. Det är en internationell organisation med flera miljoner medlemmar, som har 

till syfte att lyfta fram problem och arbeta för att dessa ska lösas genom aktiva handlingar. 

 

Definition av produkt producerat med hållbart ansvar 
“Nej vi har ingen sådan definition eftersom vi inte jobbar med allmänna märkningar på det 

sättet. SNF har ju Bra miljöval och sedan finns de andra. Vi rankar dock elbolagen. De som 

har 100 % förnybar el har en hållbar produkt i det exemplet. Sedan har vi ju guide till 

greener electronics och vi har haft fiskrankningar men ingen allmän miljömärkning.” Isadora 

Wronski, Greenpeace. 

 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är en svensk myndighet med fokus på miljö och miljöns tillväxt

19
. 

Myndigheten är en samordningsinstans gällande Sveriges miljömål och samarbetar med andra 

myndigheter mot effektiva sätt att föra den hållbara utvecklingen framåt. Enligt deras hemsida 

ligger deras huvudfokus på följande tre punkter: 

 att ta fram kunskap och underlag 

 bidra till att utveckla miljöpolitik 

 genomföra miljöpolitiken i samverkan 

Myndigheten är certifierad enligt tidigare nämnda miljöledningsstandarden ISO 14001 vilken 

sätter upp riktlinjer för att möjliggöra ett så stukturerat och effektivt miljöarbete som 

möjligt
20

.  
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Definition av hållbar produkt 
Naturvårdsverket belyser att hållbar produktion kräver ett kontinuerligt miljöfokus från 

samtliga aktörer i värdekedjan  för att produkten ska kunna ses som miljömässigt korrekt
21

. 

 

3.2.2 Miljömärkningar 
Vi har valt att presentera olika miljömärkningar eftersom dessa kan användas av svenska 

klädföretag för att visa sina intressenter att det finns specifika krav för plagg och produktion 

som har blivit uppfyllda. I en studie gjord av Horne (2009) beskrivs miljömärkningar som ett 

verktyg till att öka den hållbara konsumtionen och hjälpa konsumenter att välja hållbara 

produkter genom märkning och följdaktningsvis presentera hur produkten är framtagen samt 

dess innehåll. Miljömärkningar kan således anses vara definitioner av hållbara produkter. Vi 

har valt att fokusera enbart på märkningarnas miljökriterier för att begränsa oss till rapportens 

problemställning. 

 

I studien gjord av Horne (2009) tas dessutom upp kritik gentemot miljömärkningar. 

Författaren berör att det tar lång tid att fastställa kriterier, märkningarna innebär höga 

kostnader för företagen och det är svårt att differentiera olika produkter med olika märkningar 

eftersom det märkningarna emellan inte finns någon ranking gällande vilka som är de bästa. 

Dessutom är det få som vet vad märkningarna innebär, vilket försvårar möjligheten att välja 

hållbara produkter utefter märkningarna. I en studie gjord av Ljungberg (2007) beskrivs även 

svårigheterna att definiera en hållbar produkt då det är många faktorer i produktionen som 

väger in, exempelvis mängd vatten i produktionen, energiutvinning och avgasutsläpp vid 

transporter. Ljungberg menar också att det är svårt att beräkna vilka faktorer som påverkar 

miljön eftersom faktorerna hela tiden ändras i och med ökad kunskap om de olika riskerna.  

 

Textila miljömärkningar började användas under 90-talet, men trots detta är det något som 

sällan finns att tillgå (Holm 2010). Miljömärkningen visar på att plaggen har uppfyllt ställda 

krav för respektive märkning. Det finns olika krav beroende på vilken märkning det gäller och 

dessa krav kan vara både höga eller låga. Det finns två olika sorters märkning, varav det första 

är när krav ska uppfyllas av en tredje part för att ett företag ska få använda sig av dess 

märkning i sina plagg. Den tredje parten kan exempelvis vara Svanen eller Bra Miljöval. Den 

andra sortens märkning är när företaget självt väljer att ställa egna miljökrav eller kriterier och 

märker plaggen med en egen logotyp. Hellmark (2008) skriver om att det dessutom finns två 

olika nivåer inom miljömärkningarna. Att en märkning tillhör nivå A innebär att märkningen 

har uppfyllt krav som ställts på beredningen av råvaran i fabriken och det betyder att så lite 

vatten, kemikalier och energianvändning som möjligt samt att denna råvara är ekologisk eller 

återanvänd. Miljömärkningar som tillhör nivå B uppfyller endast ställda krav på beredningen i 

fabriken (Hellmark 2008).  

 

Bra Miljöval Textil 

 

 
 

Figur 3.2 Bra Miljövals logotyp (Naturskyddsföreningen, Textil Kriterier 2012:1) 
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Bra Miljöval är tidigare nämnda Naturskyddsföreningens egen märkning och just Bra 

Miljöval Textil anses vara ett ytterligare verktyg mot ett mer hållbart samhälle. Bra Miljöval 

Textil lanserades den 1 april 2012 och syftet med denna märkning är främst att minska 

kemikalieanvändningen i framställningen av textilier
22

.  

 

För att en produkt ska kunna märkas med Bra Miljöval Textil krävs att produktens råvaror 

uppfyller krav gällande kemikalier, hur produkten är framställd i beredningen och att 

förpackningen till produkten är miljövänligt utformad. Utöver detta ställs även krav på att 

avloppsvattnet ska renas efter de olika processerna och att licenstagaren följer en policy 

speciellt framtagen för miljö.
23

 Fullständig kravlista från Bra miljöval finns bifogat under 

bilaga 3.   

 

Svanen 

 

 
 

 

Figur 3.3 Svanens logotyp (www.svanen.se) 

 

Svanen är Nordens officiella miljömärke och syftar till att kunna erbjuda nordiska 

konsumenter miljövänliga produkter. Svanen bedrivs av företaget Miljömärkning Sverige AB 

som även ansvarar för EU Ecolabel. Svanen använder sig av livscykelanalyser för att avgöra 

om produkterna ska bli Svanenmärkta och i så fall om en Svanenmärkning kan bidra till 

minskad miljöbelastning för produkterna.  

 

För att en produkt ska kunna märkas med Svanen krävs att produktens råvaror är odlade enligt 

EU‘s stadgar på ett ekologiskt sätt och inte innehåller kemikalier som är miljöbelastande eller 

hälsorisker. Dessa ämnen ska dessutom inte användas mer än nödvändigt i framställningen. 

Gällande fabrikernas utsläpp är en minimal mängd tillåten och varje företag som blir märkt 

med Svanen ska följa den lagstiftning som gäller för miljö och arbetsrätt i respektive land.
24

 

Fullständig kravlista från Svanen finns bifogat under bilaga 3.   

 

Svanen arbetar kontinuerligt med att höja kraven för att fortsätta arbeta mot hållbar utveckling 

och för att kunna erbjuda konsumenterna de bästa möjliga hållbara produkterna. 
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Global Organic Textile Standard (GOTS) 

 

 
 

 

Figur 3.4 Global Organic Textile Standards logotyp (www.globalstandardorg.se) 

 

Global Organic Textile Standard är en internationell standard som omfattar organiska textilier 

och kriterier för dessa. Syftet med standarden är att presentera de erkända krav som finns för 

att säkerställa textiliernas miljömässiga och socialt hållbara livscykler
25

. 

 

För att en produkt ska kunna märkas med GOTS krävs att produkten inte innehåller varken 

konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller klorinblekning eller ämnen som är skadliga för 

hälsan. Följaktligen leder detta till att användningen av kemikalier ska granskas regelbundet. 

Krav ställs även på att polyvinylklorid inte får ingå i produktens förpackning.
26

 Fullständig 

kravlista från GOTS finns bifogat under bilaga 3.   

EU Ecolabel 
 

 

Figur 3.5 EU Ecolabels logotyp (svanen.se/Eu-Ecolabel) 

EU Ecolabel är EU‘s officiella miljömärke och grundades av EU-kommissionen år 1992. I 

Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för märkningen. Produkterna 

granskas utifrån deras livscykler, från råvara till avfall och ska uppfylla högt ställda krav inom 

miljö, funktion och kvalitet. Kraven höjs kontinuerligt och det är de olika medlemsländerna 

som sköter kraven. 

 

För att en produkt ska kunna märkas med EU Ecolabel krävs att produkten är producerad på 

ett ekologiskt sätt och inte innehåller bekämpningsmedel, konstgödsel, blekningsmedel eller 

några miljö- eller hälsobelastande ämnen. Vattenförbrukningen ska vara limiterad och de 

använda tvätt och sköljmedlen ska gå att bryta ner till 95 % . Krav ställs dessutom på de 

ämnen som används vid färgning och att dessa ska vara ekologiska. Vidare krävs att 

                                                 
25

 www.global-standard.org – The Standard 
26

 www.medvetenkonsumtion.org - GOTS  

http://www.global-standard.org/


21 

 

oberoende kontrollanter utför granskning av produktens framställning.
27

 Fullständig kravlista 

från Ecolabel finns bifogat under bilaga 3.   

  

3.3 Hållbar framtid 

 

Eftersom hållbar utveckling är ett ämne som intresserar allt fler och människors medvetenhet 

ökar gällande de plagg de köper och dessas immateriella värden har vi valt att presentera olika 

teorier som är kopplade till hur framtiden ser ut rörande produkter producerade med hållbart 

ansvar. 

 

3.3.1 Slow fashion 
I en studie gjord av Johansson (2010) menar författaren på att slow fashion är nästa steg för en 

framtid med hållbara produkter, detta på grund av lågkonjunktur, minskad tillgång till resurser 

och att människor inte längre orkar eller har intresse av att ständigt eftersöka nya trender. 

Enligt Fletcher (2009) är ―slow fashion‖ det vi borde arbeta mot för att få fram plagg som är 

producerade på ett hållbart sätt. Fokuset ligger i detta fall på att utveckla varje process till det 

bättre. ―Slow fashion‖ innebär alltså inte motsatsen till ―fast fashion‖ utan det är ett annat sätt 

att arbeta. Fletcher ger sin egen definition av ―slow fashion‖ på sin hemsida.  

 

“Q: Your main concept I believe is slow fashion, what is your definition of slow fashion? 
KF: Fashion conceived of from a different starting point to growth, consumerist fashion.” 

Kate Fletcher (katefletcher.com). 

 

 Fletcher menar alltså på att ―slow fashion‖ innebär att modet har en annan utgångspunkt för 

tillväxt och konsumentstyrning. Hon jämför dessutom fast fashion med slow fashion, där hon 

trycker ytterligare på vad slow fashion innebär ―... en förändrad utgångspunkt för mode med 

andra värderingar, mål och syften.‖ Kate Fletcher (katefletcher.com).  

 
Tabellen nedan visar på var vi står idag och vad som behöver förändras för ett fortsatt arbete 

mot hållbar utveckling och hållbart producerade produkter. Utvecklingsstadierna tillika fast 

fashion beskriver dagsläget och de mogna stadierna tillika slow fashion är där vi bör vara 

(Fletcher 2008). 

 

 

Utvecklingsstadier (Fast fashion) 
 

Mogna stadier (Slow fashion) 

 

Kort, enkel livscykel 

 

 

Lång, komplex livscykel 

 

Produktion – Kvantitet 

 

Produktion – Kvalitet 

 

Stabilitet – Dålig 

 

Stabilitet – Bra 

 

Tabell 3.1 Tabellen visar på vart vi står idag och vad vi bör arbeta mot i framtiden för att nå 

hållbart produkter (se Kate Fletcher, Sustainable Fashion, s.174). 

 

Att producera slow fashion-produkter leder följdaktningsvis till produkter med lång hållbarhet 

vilket hade skapat möjlighet för en ny sorts konsumtion. Naturskyddsföreningen delar samma 

åsikt och på hemsidan beskrivs att det krävs att först när det produceras hållbara produkter 
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som syftar till långsiktig användning kan klädindustrin kallas för hållbar. 

Naturskyddsföreningen presenterar dessutom flera olika alternativ till icke miljöbelastande 

konsumtion, vilka är följande: 

 

 Second hand: Second hand innebär en andrahandsmarknad där begagnade kläder säljs 
28

. Vid köp av ett second handplagg sparas 97 % energi jämfört med om samma plagg 

hade nyproducerats
29

. 

 Klädbibliotek: På ett klädbibliotek kan man hyra plagg för att sedan lämna tillbaka 

dem efter användning för fortsatt uthyrning. Den grundläggande tanken är att man 

utan att bidra till ökad konsumtion ska kunna förnya sin garderob
30

. 

 Re-design: Re-design syftar till att man gör om gamla plagg och textilier så att dessa 

får ett helt nytt utseende. 

 Återvinning: Det är nu möjligt att producera kläder med återvunna PET-flaskor och 

återvunnen ull. Denna sorts produktion hade varit fördelaktig både ur ett ekonomiskt 

och hållbart perspektiv
31

. 

 

3.3.2 Nya material 
‖Idag finns ny teknik, innovativa material och internationella initiativ som är lovande. Vidare 

skapar unga människors intresse för mode stora möjligheter till förändringar. Modeindustrin 

är global och nya synsätt kan snabbt få genomslag” Britt-Inger Andersson, Mistra 

(www.miljonytta.se - Hållbarhetsfrågorna inspirerar modeindustrin)  

 

Inom modeindustrin arbetas det aktivt med att få fram substitut till dagens miljöbelastande 

textilier vilket har föranlett att mer miljövänliga och återvunna material är på väg in på den 

svenska marknaden
32

. Dessa material har exempelvis H&M har använt sig av i sin ―Conscious 

Collection‖
33

 och Lindex i sin ―Affordable Luxury - The Sustainable Collection‖
34

. 

Materialen som i dagsläget kan användas för återvinning är plast, polyester, nylon och 

naturfiberbaserade textilier
35

. De övriga material som behöver ersätta de som i dagsläget finns 

på marknaden är följande:   

 
Tencel Lyocell Sojafibrer 

Organisk bomull Organisk ull Hampa 

Vildsilke PLA Bambuu 

 

Tabell 3.2 Beskriver vilka naturfibrer som kan komma att ersätta de material som används i 

dagsläget (se Fletcher 2008, www.textileworld.com) 

 

Flera av ovanstående naturfibrer berörs i en studie av Eadie & Gosh (2011) som stödjer att 

dessa är fullgoda alternativ till miljöbelastande som används idag. Författarna menar på att det 

finns en stor potential att ta fram nya eller ovanliga kombinationer av materialfunktioner och 

materialegenskaper genom dessa naturfibrer istället för att ändra deras kemikaliska 

sammansättning. 

 

Dessutom är smarta textilier ett ämne som tas upp när man diskuterar framtiden och nya 

material. I en studie gjord av Farrer & Finn (2009) presenteras följande citat: ―År 2020 är det 
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förutsett att smarta textilier kommer att representera 80 % av textilindustrin.‖ (se Farrer & 

Finn s.16, Financial Times 2006) 

 

Smarta textilier är ett begrepp som involverar exempelvis textilier som kan anpassa sig efter 

sin omgivning. Linda Worbin, forskare på Textilhögskolan i Borås, menar på att textilier med 

möjlighet att ändra utseende såsom textur och mönster kan på grund av sin mångsidighet ge 

ökade användningstillfällen för konsumenten. Ur ett miljömässigt perspektiv är det av vikt 

med tanke på den ökade konsumtionen i världen. 

 

 ―Smarta textilier kan få flera liv, vilket är fördelaktigt med tanke på resursanvändning och 

avfallsfrågor.” Linda Worbin (www.miljonytta.se - Hållbarhetsfrågorna inspirerar 

modeindustrin) 

 

 I studien av Farrer & Finn (2009) menar författarna på att tack vare teknologi som datorer 

och internet ökar möjlighet till informationssökande och utökad kunskap, samt öppnar det upp 

för en ny, förbättrad sorts relation mellan olika parter i den textilavärdekedjan. Förbättrade 

relationer är något som även Fletcher (2008) tar upp och menar på att det är grundläggande 

för att kunna producera hållbara produkter.  
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4 Empiri 
 

I följande del presenterar vi vår empiri i form av semistrukturerade intervjuer från 

klädföretagen Design clothing AB, Eton, Nudie Jeans och Maria Westerlind samt 

miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner. Sammandrag har 

sammanställts från intervjuerna och vardera sammandrag inleds med en kortare 

företagspresentation.   

 

4.1 Design clothing AB 

 

Följande företag som vi fått förmånen att intervjua är ett svenskt konfektionsföretag som är 

stora på såväl herr- som damkonfektion. Företaget är framstående på exportmarknaden då de 

har återförsäljare samt fristående butiker både runt om i Sverige och utomlands. Företaget 

hade som önskemål att vara anonymt i vår undersökning vilket vi kommer att respektera. Vi 

har valt att namnge företaget som Design clothing AB i vår uppsats.  

 

4.1.1 Definitioner av hållbarhet utveckling och hållbar produkt 
Hållbar utveckling innebär för Design clothing AB att inte lösa gamla problem med nya 

problem. Att inte hitta kortsiktiga lösningar på miljöproblem utan hitta sätt att producera 

resurssnålt och som är hållbart.  För en hållbar produkt är tidlös design och hög kvalitet är en 

första förutsättning. I en miljövänlig produktion har man dessutom utnyttjat resurser som 

krävs för att producera på bästa möjliga sätt. Man bör jobba för en ständig förbättring, och 

man bör ha en plan för reduktion av resurser såsom vatten, energi, spill och koldioxid. 

 

4.1.2 Praktiskt utförande av hållbart arbete 
Design clothing AB har en CSR-funktion som arbetar med sociala frågor och miljöfrågor 

kombinerat. Alla leverantörer har åtagit sig att följa Design clothing ABs kemikaliekrav som 

är baserade på Öko-Tex 100 och REACH. De har också under två år arbetat med ett projekt 

som heter STWI vilket syftar till att förbättra vattenkvaliteten och minska 

vattenförbrukningen i sin produktion. 

 

4.1.3 Hållbar framtid 

·    Design clothing AB planerar att fortsätta utveckla produkter med tidlös design, säkerställa att 

kvaliteten bibehålls samt fortsätta arbetet med kemikalier och reducering av resurser som 

används vid produktion. De ser att konsumenter snabbt blir kunnigare och ställer högre och 

högre krav på att varumärken tar ansvar, är transparenta och producerar en så hållbar produkt 

som möjligt. De anser att det är viktigt att de fortsätter möta sina kunders förväntningar. 

 
4.2 Eton 

 

Företaget Eton grundades år 1928 av Annie och David Pettersson i den lilla byn Gånghester 

utanför Borås. Annie och David drev tillsammans ett framgångsrikt sågverk tills 

lågkonjunkturen tvingade dem att starta ett nytt företag. Annie började tillverka finkläder till 

folket i byn, med fokus på herrskjortor. Företagets namn var då ‖Skjortfabriken Special‖ som 

blev svårt att uttala utomland därav blev namnet ‖Eton‖ bättre anpassat för export. Kvalitet 

och känsla för detaljer har sedan dess varit betydelsefullt för företaget som bedömer att ett 

genuint hantverk i kombination med den senaste tekniken inom vävning och en unik 

avslutande process är nyckeln till framgång.  Eton har under åren växt från att vara ett litet 

företag i Gånghester, till ett företag känt över stora delar av världen bland annat på grund av 
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dess kvalitet. Däremot har Annie Pettersons filosofi att ‖aldrig lämna över ett objekt förrän du 

är helt nöjd‖ inte förändrats och är än idag grunden för företagets filosofi
36

.  

 

Nyckeltal (från år 2010) 

 Antal anställda: 64  

 Vinstmarginal: 12,6% 

 Avkastning total kapital: 26,7% 

 Omsättning år 2006: 165,334 miljoner  

 Omsättning år 2010: 247,770 miljoner 

 

4.2.1 Definitioner av hållbarhet utveckling och hållbar produkt 
Eton använder sig inte av några speciella definitioner av hållbar utveckling eller hållbar 

produkt. Ett uttryck, eller mantra som där Ann-Charlotte Höijer citerar grundaren Annie 

Pettersson lyder: ―Lämna aldrig över någonting förrän du är fullständigt nöjd med det‖. 

Istället för att använda sig av definitioner vill Eton att kunden lägger värdering i varumärket 

och att detta ska vara en garanti för att kunden får den produkt de vill ha. 

 

4.2.2 Praktiskt utförande av hållbart arbete 
Ann-Charlotte beskriver personalen som den centrala kärnan i företagets strävan mot hållbar 

utveckling. Utan personalen och de medvetna val som tas skulle inte företaget vara där det 

befinner sig idag. I det dagliga arbetet är det viktigt att utnyttja det råmaterial som finns i 

största möjliga mån. Kostnadseffektivitet och miljöeffektivitet anses gå hand i hand med 

varandra. Det yttrar sig främst i Eton-linen som används i produktion. Eton-linen har flera 

olika miljöfördelar, såsom mindre fläckar, bättre arbetssituation för sömmerskan, mindre 

färgdefekter och det blir mindre att stryka.  

 

På företagets hemsida berättar Etons Kreativa manager, Sebastian Dollinger, att arbetet med 

hållbar utvecklingen börjar redan med val av bomull där Eton är noggrann att välja de längsta 

bomullsfibrerna. Därefter görs större delar av produktionen i Frankrike och Italien då man ser 

till att hålla produktionen samlad för att exempelvis minimera miljöpåverkan med minskad 

transport. Slutberedningarna sker i Schweiz och är en viktig del i processen för att få plaggets 

slutliga hållbarhet, slittålighet samt lyster. Etons mål är inte att följa trender utan att skapa 

egna produkter som är genuina och hållbara. Sebastian berättar även på företagets hemsida att 

Eton vill skapa morgondagens vintage, när kunden har tröttnat på sin skjorta är tanken att den 

skänks vidare till nästa användare
37

. 

 

Eton använder sig dessutom av ett kvalitetsteam för vilket Ann-Charlotte ansvar. I teamet 

ingår förutom Ann-Charlotte en kontrollant, en konfektionstekniker som arbetar med att 

förbättra produktutveckling samt en kvalitetsutvecklare. Företaget använder sig även av en 

tredje part, i detta fall en inspektör som är specialiserad på skjortor. Inspektören används 

främst för att se till att kvalitetsutvecklingen i fabrikerna fortskrider i rätt riktning. 

 

4.2.3 Hållbar framtid 
För Eton handlar framtiden om att fortsätta skapa plagg som håller i längden och hela tiden 

arbeta med de bästa för att säkerställa kvaliteten. Företaget anser det vara viktigt att vara 

innovativa och ledande i användningen av nya teknologier och ny kunskap som berör miljö 

och hållbar utveckling. På hemsidan beskriver företagets senior rådgivare Jon Borghardt detta 

ytterligare.  

―Våra skjortor kommer att bli morgondagens vintage.‖ Jonh Borghard, etonshirts.com 
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4.3 Maria Westerlind 
 

Maria Westerlind AB grundades år 2003 av Maria Westerlind och Pär Westerlind, gifta med 

varandra och båda med utbildning från Textilhögskolan i Borås
38

. Bolaget tillhör 

familjekoncernen AB Anders Westerlind, men det är idag enbart Maria Westerlind som 

arbetar med kläder
39

. Tidigare har märkena Westerlind och Birgitta som tillhört 

familjekoncernen varit två välkända namn på den svenska modemarknaden. Detta har banat 

väg för att Maria Westerlind har kunnat producera relativt små kvantiteter i olika fabriker tack 

vare tidigare långvariga relationer med familjekoncernen. Idag riktar sig företaget till kvinnor 

mellan 20-30 år som gillar feminina kläder och har ca 40 återförsäljare i Sverige, 20 

återförsäljare utomlands samt en webshop.  
 

Nyckeltal (från år 2010) 

 Antal anställda: 2  

 Vinstmarginal: 9,9 % 

 Avkastning totalkapital -50.3% 

 Omsättning år 2006: 7,840 miljoner 

 Omsättning år 2010: 4,1 miljoner 

 

4.3.1 Definitioner av hållbarhet utveckling och hållbar produkt 
Maria arbetar inte med hållbart arbete på något speciellt sätt utan har valt att producera i 

Europa på grund av som tidigare nämnt att transportsträckan ska minskas samt att hon tror att 

produktionen sker på ett mer ―juste‖ sätt i Europa än i exempelvis Asien. I produktionen 

använder Maria Westerlind AB sig av en tredje part för att kontrollera sin produktion. Den 

tredje parten är ett konfektionsföretag i Borås som sammarbetar med fabriker i Litauen. 

 

En hållbar produkt för Maria innebär att den håller länge och att råvaror och tillbehör 

produceras i Europa. Detta på grund av en minskad transportsträcka och att EU har regler hur 

man får ta fram tyger och tillbehör. 

 

4.3.2 Praktiskt utförande av hållbart arbete 

På hemsidan kan man läsa att Maria Westerlind har tagit fram en egen märkning som ska 

gälla som en garanti för att de beslut som företaget fattar noga har övervägts ur ett 

miljöperspektiv. Dock påpekas det inte alltid går att välja miljövänliga alternativ men att 

företaget gör så gott det kan
40

. 

 

4.3.3 Hållbar framtid 
Maria har inga speciella tankar gällande framtiden utan anser att sitt eget arbete mot hållbar 

utveckling inte kommer förändras i någon större utsträckning. 

 

4.4 Nudie Jeans 

 

Nudie Jeans grundades år 2001 av Maria Erixon, tidigare jeansdesigner på JC och Lee (Falk 

2011). Företaget har sitt huvudsäte i Göteborg, där företaget dessutom grundades
41

. Precis 

som företagsnamnet anvisar till ligger fokuset i företaget på jeans men det finns även ett 

kompletterande utbud i form av underkläder och tröjor. I början av 2000-talet var Nudie Jeans 

ett av Sveriges snabbast växande modebolag och gick tidigt med vinst, vilket bolaget 

fortfarande gör. Trots att Nudie Jeans inte använder sig av marknadsföring ökade företagets 

nätförsäljning under 2011 med 250 procent (Falk 2011). Företaget har idag ett stort 
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miljöengagemang och redan år 2009 fick man H&M‘s stipendium för ekologisk och etisk 

hållbarhet. Nudie Jeans tog ytterligare ett steg framåt år 2011 när företaget anställde sin första 

CSR-chef, Karin Stenmar. I ett pressmeddelande på mynewsdesk.com kommenterade 

grundaren Maria Erixon detta på följande sätt: “I en global debatt om hållbar utveckling och i 

en medial jakt på generalisering av textil massproduktion i rubrikform vill vi med våra 

långsiktiga relationer skapa en ännu bättre dokumentation för att förekomma all felaktig 

sammanblandning. Vi vill ytterligare säkerställa och utveckla vårt CSR-arbete, att jobba med 

Karin Stenmar var ett självklart val och en stor ära för oss. Tillsammans med Karin och våra 

leverantörer kommer vi att lyfta på varje sten. Vårt mål är att vara ett gott exempel i dagens 

moderna produktion.” Maria Erixon, mynewsdesk.com 

 

Idag samarbetar Nudie Jeans med flera organisationer och certifieringar såsom tidigare 

nämnda GOTS, organisationen Fair Wear Foundation, The Textile Exchange och Öko-Tex 

Standard 100. Företagets secondhandjeans är numera märkta med Bra Miljöval och i juli 

lanseras den första jeanskollektionen som är helt framställda av 100 % ekologisk bomull. 

Dessutom arbetar företaget med re-design, då de anordnade bland annat haft ett projekt som 

de kallade Nudie Jeans Recycle Maniacs project där flera unga designers fick göra om gamla 

jeans till helt nya kreationer. Projektet utfördes bland annat för att bevisa att bomullen i 

jeansen har en lång livslängd och kan återvinnas
42

.  

 

Nyckeltal (från år 2011) 

 Antal anställda: 50 

 Vinstmarginal: 16.2 % 

 Avkastning totalkapital 85.5% 

 Omsättning år 2007: 253 miljoner 

 Omsättning år 2011: 343 miljoner kronor 

 

4.4.1 Definitioner av hållbar utveckling och hållbar produkt 
Nudie Jeans använder sig inte av någon konkret definition av hållbar utveckling utan hänvisar 

i så fall till en s.k. allmän tolkning som syftar till man inte ska använda mer resurser än 

nödvändigt och se till att produktionen sker med så stor miljömässig hänsyn som möjligt.―En 

hållbar produkt är för oss att den är gjord av 100 % eko bomull, (mindre slitage på miljö och 

människor under tillverkningen), att den är tillverkad på ett så etiskt sätt som möjligt, med 

arbetsförhållanden och löner som är rimliga och att produkten har ett längre liv än normalt 

användande. T ex att man använder vår service med Re:pair, Re:use , Re:duce så att jeansen 

får antingen en ny användare eller att man själv kan använda  dem ett tag till. En annan 

viktig del är också att produkten inte är modemässigt ”ute” efter en säsong, det är därför vi 

inte jobbar med trender på vanligt vis utan designen ska vara långsiktigt.‖ Sandya Lang, CSR 

manager 

 

4.4.2 Praktiskt utförande av hållbart arbete 

Sandya som vi fick möjligheten att intervjua arbetar på heltid på Nudie Jeans med CSR. Hon 

har dagligen kontakt med människor i produktion och kontrollerar certifikat. Nudie Jeans gör 

tester regelbundet för att ligga i framkant och vara på den säkra sidan att deras produkter 

verkligen uppfyller de krav som är satta och använder sig i de flesta av testinstitut. De har valt 

att använda sig av både interna och externa kontroller, det sistnämnda för trovärdighetens 

skull. För kemikalietester används alltid externa testinstitut då företaget inte har den 

kunskapen så att de kan göra det själva. I lågriskländer som till största delen ligger i Europa 

finns det inga krav på att man ska kontrollera men Nudie Jeans gör det ändå.  

 

Nudie Jeans har till stor del arbetat med samma leverantörer i 10 år och vill bygga långvariga 

relationer. Sandya menar på att trots de relativt små ordrarna som Nudie Jeans lägger i 
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jämförelse med flera stora företag vill fabrikerna arbeta med Nudie Jeans, på grund av att det 

ser bra ut för fabrikerna att arbeta tillsammans med ett miljöprofilerat företag. Beställningarna 

som Nudie Jeans lägger kan ligga på ungefär 2 % av den totala orderkapaciteten hos fabriken 

men trots det har företaget stor betydelse.  

 

Nudie Jeans har ständigt många projekt på gång gällande socialt och hållbar utveckling. 

Företaget håller bland annat på med miljödiplomering i samarbete med Göteborgs stad, då 

tanken är att företaget ska profilera sig ytterligare med miljö. 

Nudie Jeans är även aktiva med återvinning av deras jeans då kunder får reducerat pris vid 

nytt inköp av jeans om det lämnat in ett par gamla. Företaget vill göra det lättare för kunderna 

att förlänga livslängden på sina kläder genom att laga och sy om gamla jeans kunder lämnat 

in. Därefter säljs de omgjorda jeansen på affärens secondhand avdelning med 

miljömärkningen Bra Miljöval. 

 

4.4.3 Hållbar framtid 
Sandya menar på att Nudie Jeans redan nu arbetar såpass aktivt med miljön att det är svårt att 

se att några större radikala förändringar ska ske men de vill att så många produkter som 

möjligt ska vara helt miljövänliga, något som idag inte är genomförbart. I dagsläget är ungefär 

88 % av produkterna ekologiska då exempelvis råvaran är ekologisk eller att de använder sig 

av vegetabiliskt garvat läder, de har även jeans som är producerade med ekologiskt tyg. 

Följdaktningsvis vill de arbeta mot fler hållbara och miljömärkta produkter. 

 

4.5 Jordens vänner 
 

Jordens Vänner är en gren av Friends of Earth International och Jordens Vänner Sverige 

grundades år 1971 och har idag 2600 medlemmar
43

. Föreningen är en partipolitiskt och 

religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. 

Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett 

ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och 

respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell 

mångfald. Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst och 

arbetar lokalt, nationellt och internationellt: 

 För en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser 

 Med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle 

 För att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och 

ekologisk hållbarhet 

 

Jordens Vänners grundtanke är att rättvisa och solidaritet måste gå hand i hand med natur- och 

miljöomsorg. Att lösningar på människors problem ofta är desamma som lösningar på 

miljöproblem. Idag ligger makten och kontrollen över den politiska och ekonomiska 

utvecklingen till stor del hos stora företag och överstatliga institutioner. De lösningar som 

presenteras från det hållet får ofta karaktären av ‖uppifrån-lösningar‖ och bygger på mer av 

samma sak: storskalighet, centralisering och lösningar som ska passa stora ekonomiska 

intressen. Jordens Vänner tar sig friheten att formulera problem och lösningar som inte i första 

hand först passerat genom makthavares filter och fått deras godkännande. 

 

4.5.1 Definitioner av hållbar utveckling och hållbar produkt 
Jordens vänner har precis arbetat fram en ny vision men den är inte slutgiltig. I korthet talar 

Jordens Vänner inte om ‖hållbar utveckling‖ utan istället om att målet är ‖... ‖en ekologiskt 

och socialt hållbar värld‖. Vidare har inte Jordens Vänner någon egen definition av hållbar 
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produkt. Dock hänvisar de till miljömärkningar som Eu Ecolabel och Svanen där 

organisationen varit med i referensgrupper.  

 

4.5.2 Praktiskt utförande av hållbart arbete 
Jordens Vänner har ett tiotal aktiva helt självstyrande lokalgrupper som arbetar med det de 

tycker är viktigt lokalt och har ett antal utskott som arbetar mer övergripande på ett nationellt 

och internationellt plan. Organisationen har tagit fram flera böcker och skrifter om hållbarhet 

och omställning som passar bra för studiecirklar och som de sprider så gott de kan. 

Litteraturen handlar om svensk miljöpåverkan i andra länder, konsumtion, makten över 

maten, hållbart resande, klimat och jämställdhet och flera andra. Just nu arbetar organisation 

med ett projekt kallat ―Klimathjältar‖ där ungdomar och unga vuxna föreläser ute i skolor om 

klimatfrågan och hållbarhet. Organisation ger dessutom ut Miljötidningen som kommer fem 

gånger om året. 

 

När stora nätverk bildas i samband med klimat och liknande är Jordens Vänner nästan alltid 

med som ―något av spindel i nätet‖. Det gällde EU-toppmötet i Göteborg 2001 och FN:s 

klimattoppmöte i Köpenhamn 2009. Den här våren är det Rio +20-konferensen. 18-20 maj 

hålls miljökonferensen Fira! Stå emot! Ställ om! Det kan handla om att genomföra 

manifestationer, samla in underskrifter för en rättvis klimatpolitik, för en fungerande tågtrafik 

och mycket annat. Jordens Vänner är partipolitiskt obundna, men sysslar i högsta grad med att 

komma med politiska förslag gentemot våra makthavare. 

 

4.5.3 Hållbar utveckling i svenska företag 

Jordens vänner har ingen uppfattning om hur svenska företag arbetar med hållbar utveckling. 

 

4.5.4 Hållbar framtid 
Emil Schön, Jordens Vänner beskriver att det som idag produceras kan säljas och behov 

skapas för det som kan produceras genom massiv marknadsföring.  

―Det är extremt starka krafter i rörelse där ett ekonomiskt system lärt sig utnyttja och 

manipulera delar av vår mänskliga natur. Konsumenten i oss överstimuleras på sociala 

relationers bekostnad. Med det menar jag att det kanske är producenterna som ska förbättras 

snarare än produkterna. Det är själva volymen på produktionen och konsumtionen som är 

problemet i högre grad än enskilda produkters egenskaper. Mindre gifter, tillsatser och 

kemikalier är rent generellt ett sätt att förbättra enskilda produkter. Mer socialt hållbart blir 

det om avståndet mellan producent och konsument är så kort som möjligt, för då har man en 

riktig relation att vårda. Det avståndet kan ibland vara långt geografiskt, men blir närmare 

om man känner varandra. På klädsidan är ett steg i den riktningen tydlig och ordentlig 

information om hela produktionskedjan. Många av dem stora klädkedjorna påstår att de 

arbetar med denna sorts frågor men säger själva att det tar många, många år att nå resultat. 

Med den stora lönsamhet som finns i branschen måste det finnas utrymme att rikta resurser 

för att lösa uppenbara missförhållanden i klädkedjan. Det är bra att de tar bort 

sandblästrade jeans ur sortimentet, eftersom de bara kan framställas genom mord på 

arbetare, men de borde ställa sig frågan varför det alltid är oberoende små organisationer 

(och ibland journalister) som måste avslöja missförhållandena innan de reagerar. Så jag 

önskar väl att mode- klädindustrin ska ta större eget ansvar för det som de faktiskt ställer till 

med.‖ Emil Schön, Jordens Vänner. 

 

4.6 Naturskyddsföreningen  
 

Naturskyddsföreningen är en ideell förening som grundades år 1909 och idag är Sveriges 

största miljöorganisation med 192 000 medlemmar. Föreningen arbetar aktivt för att 

informera och sprida kunskap om rådande miljöförhållanden och presentera lösningar för 

politiker och myndigheter. Ett ytterligare bidrag till arbetet mot hållbar utveckling är 
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miljömärkningen Bra Miljöval som är en av Sveriges hårdaste miljömärkningar 

(Naturskyddsföreningen 2008). Naturskyddsförenings motivation innebär i stort att de vill 

rädda jorden från all form av miljöförstöring (Weronika Rehnby). De verkar för naturens 

bästa och huvudfokus ligger på följande tre punkter: 

 Rädda naturens liv 

 Främja människans hälsa 

 Verka för global solidaritet 

 

I sitt arbete för att rädda jorden är det hav, jordbruk, skog, klimat, energi, miljögifter, djur och 

natur som är deras huvudämnen. I Naturskyddsföreningens arbete inom området textil finns 

uppgifter som exempelvis skapa säkra produkter, höja efterfrågan på miljövänliga produkter 

och anordna klädbytardagar. 

 

4.6.1 Definitioner av hållbarhet utveckling och hållbar produkt                           

Naturskyddsföreningen har ingen specifik definition av hållbar utveckling eller hållbar 

produkt men Weronika Rehnby menar på att för föreningen innebär båda begreppen att man 

ska producera och framställa produkter med så lite miljöbelastning som möjligt och utan att 

äventyra framtidens behov av resurser. Det är viktigt att se över hela produktens livscykel och 

att fokusera på plagg med kvalitet som varar vilket följdaktningsvis kan bidra till en minskad 

konsumtion.  

 

4.6.2 Praktiskt utförande av hållbart arbete 

Weronika beskriver Naturskyddsföreningens praktiska arbete som väldigt omfattande då de 

inte bara verkar i Sverige utan även globalt. Naturskyddsföreningen vill stimulera människans 

naturkänsla och skapa konsumentmakt genom att göra människor medvetna genom 

exempelvis kampanjer. De arbetar dessutom med att påverka beslutsfattare och föreningen har 

lyckats inverka till förändring av lagstiftning. Vidare beskriver Weronika 

Naturskyddsföreningens globala arbete, där de bland annat verkar i u-länder med 

textilproduktion. Där arbetar de tillsammans med partnerorganisationer som i sin tur arbetar 

med att informera om farliga ämnen och människornas rätt till att ha skyddsutrustning när de 

arbetar. Dessutom arbetar de på EU – nivå för att påverka kemikalielagstiftning så att farliga 

kemikalier förbjuds. 

 

4.6.3 Hållbar utveckling i svenska klädföretag                                                                     
Weronika uppfattar en glidande skala av engagemang när det kommer till svenska företags 

arbete med hållbar utveckling. De stora företagen i Sverige har fler antal anställda som arbetar 

med företaget hållbarhetsfrågor och har därför stor genomslagskraft. De har även högre press 

på sig exempelvis att vara transparanta med sitt arbete i alla delar av den textila värdekedjan. 

Till exempel så sitter H&M med i stora organisationer som exempelvis AFIRM. Det finns 

även mindre företag i Sverige som har med hållbar utveckling som en del av deras affärsidé. 

Dessa företag visar att det är viktigt och möjligt att exempelvis genomföra produktion med 

mindre miljöbelastande kemikalier, visar nya innovativa alternativ inom återvinning, och hur 

man genomför en produktion med så lite miljöpåverkan som möjligt. Dessa företag har inte 

lika stor effekt som de större företagen men är viktiga som inspiration och för att visa upp 

vilka möjligheter som finns. 
 

Weronika berättar att det finns företag som börjat inse att de bör engagera sig i hållbarhet och 

miljö frågor då det kommer bli allt mer betydelsefullt i framtiden. Många av dessa företag 

skriver om CSR på deras hemsidor och är med i föreningar. Dessvärre finns det företag som 

mest skriver om hållbar utveckling men som inte genomför till samma grad i praktiken. Det är 

stor skillnad på vad företag säger och vad de gör i praktiken, dessa företag har börjat inse att 

de måste vara mer öppna och att arbetet bör synas för att företaget skall framstå som 

trovärdigt.  
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Det finns också företag som valt att inte vara öppna med information om deras produktion. 

Weronika berättar att det kan bero på att de inte vågar vara transparanta med sitt arbete då de 

är rädda för att bli kritiserade om någon skulle anses vara felaktigt. Sedan finns det även 

företag som valt att inte arbeta med miljömärkningar och hållbarhetsfrågor då de prioriterar 

andra saker som exempelvis företagets lönsamhet.    

 

Weronika anser att svenska klädföretag kan förbättras genom att bland annat använda sig av 

långvariga relationer med sina fabriker för att säkerställa att allt går rätt till.  Hon menar också 

på att det är viktigt att jobba med hållbar utveckling internt i företaget och med 

miljömärkningar för att bli oberoende granskade.  

 

4.6.4 Hållbar framtid 
Weronika anser att hållbar utveckling har blivit en trend som fler och fler företag anammar. 

Hon hoppas att företagen kommer ta ytterligare steg i rätt riktning och börjar producera 

miljövänliga baskollektioner och använda sig av miljömärkningar. Hon anser även att hållbar 

utveckling expanderar bland svenska företag tack vare att många unga designers prioriterar 

frågan högt. Hon hoppas dessutom att vi konsumenter kommer fortsätta påverka genom den 

konsumentmakt vi faktiskt har. 
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5 Analys 
 

I analysen tillämpar vi vår empiri på vår teori för att kunna komma fram till uppsatsens 

slutsatser. 

 

5.1 Definition av hållbar utveckling 
 

Av de företag vi har haft kontakt med i studien är det inget av dessa som använder sig av 

någon av de definitioner av hållbar utveckling som förekommer i den teoretiska 

referensramen utan respondenternas svar baseras främst på företagens bärande tanke gällande 

miljö. Eton har ett s.k. ―mantra‖ som har följt företaget sen starten som lyder följande: 

―Lämna aldrig över någonting förrän du är fullständigt nöjd med det‖ medan de övriga 

företagen syftar till miljömässigt ansvarstagande. Maria Westerlind menar på att man ska göra 

så mycket man kan och både Nudie Jeans och Design clothing AB hänvisar till miljövänlig 

produktion med så lite resursförbrukning som möjligt. Dessa beskrivningar delas av 

Naturskyddsföreningen. Jordens vänner vill dock inte använda sig av begreppet hållbar 

utveckling utan menar istället att organisationen arbetar mot ekologisk och social hållbarhet.  

 

Som tidigare nämnt är det svårt att konkretisera begreppet hållbar utveckling, mycket på 

grund av ämnets komplexitet (Köppfler, Renner 2008). Dock är det flera av de vetenskapliga 

artiklar vi använt oss av som tar upp Brundtlandtrapporten från år 1987 som en generell 

beskrivning (Adams 2006, Ciegis et al. 2009, Horne 2009).  

 

5.2 Definition av hållbar produkt 

 

Till grund för en hållbar produkt ligger svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och 

kemikalieförordningen REACH (Hollberg Malm 2009). Miljöbalken är som tidigare nämnt en 

skärpt sammanställning av de 16 miljölagar som tidigare var i bruk och omfattar exempelvis 

sparsam resursanvändning, vilket är något som de intervjuade företagen har tagit på stort 

allvar och starkt belyser i empirin. REACHs syfte är att företag ska se över sin 

kemikalieanvändning och ta ansvar för vad de lämnar ifrån sig. Förhoppningar med denna 

förordning är också att de dåliga ämnena ska bytas ut mot nya miljövänliga ämnen (Fletcher 

2008).  

 

För att produkten ska få säljas eller tillverkas i Sverige krävs det att samtliga krav är 

uppfyllda. Efter den grunden särskiljer sig definitioner av hållbara produkter på flera håll, om 

ens en definition finns att tillgå. I den teoretiska referensramen är det ingen av 

miljöorganisationerna som kan presentera någon konkret definition eller någon form av 

kravlista för en hållbar produkt, dock anser Naturvårdsverket att en hållbar produkt kräver 

miljöfokus genom hela produktens livscykel. 

 

Miljömärkningarna ger däremot en tydlig indikation gentemot vilka krav en hållbar produkt 

måste uppfylla. Gemensamt för dessa är framförallt höga krav gentemot kemikalieanvändning 

och vattenanvändning och att kraven hela tiden höjs kontinuerligt för att de hållbara 

produkterna hela tiden ska förbättras. I Hornes studie (2009) beskrivs miljömärkningar som 

ett sätt att främja den hållbara utvecklingen genom att göra konsumenter medvetna om de 

hållbara produkter som finns på marknaden och därmed dessutom gagna och öka den hållbara 

konsumtionen, vilket får medhåll av Emil Schön, Jordens Vänner som anser att 

miljömärkningar kan användas för att definiera hållbara produkter. 
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Ur empirin har vi fått fram att det ligger ett stort fokus från intervjuade företag på produktens 

livscykel och att producera plagg med kvalitet som följdaktningsvis leder till en längre 

livslängd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Aktiviteter i en produkts livscykel (se Lindahl et al. 2002, s. 55) 

 

Företagens beskrivningar av hållbar produkt kan dessutom kopplas till nämnda begreppet 

slow fashion som beskriver kläder som håller längre och som ofta är tillverkade av lokala 

råvaror- eller rättvisemärkta material
44

.  

 

Eton använder sig av sitt mantra även när det gäller att definiera en hållbar produkt och vill att 

deras varumärke i sig ska garantera att kunden får den kvalitet som denne förväntat sig. Nudie 

Jeans fokuserar också på kvalitet och ett långvarigt liv för deras produkter för att dessa ska 

kunna återanvändas med hjälp av Re:pair, Re:use, Re:duce, vilket innebär en service som gör 

att jeansen kan få ett nytt utseende eller en ny användare. Dessutom satsar Nudie Jeans likt 

Design Clothing AB på tidlös design för att man inte ska känna att man behöver köpa nya på 

grund av en ny trend. För Maria Westerlind innebär en hållbar produkt en produkt med 

förutsättning för lång livslängd med hjälp av europabaserad råvaruframställning och 

produktion. Detta baserat på minskade transportsträckor och enligt Maria Westerlind 

dokumenterad information om mer miljövänlig produktion i Europa än i övriga världen.  

 

Weronika Rehnby, Naturskyddsföreningen menar dock på att det inte går att framställa en helt 

hållbar produkt eftersom all produktion är mer eller mindre miljöbelastande. Utöver det delar 

hon de intervjuade företagens uppfattningar om att det är av stor vikt att ha kontroll på en 

produkts livscykel och se till att de produkter som produceras är av hög kvalitet för att kunna 

ha en lång livslängd. 

 

Vidare tror vi att en anledning till att det inte finns någon definition är att det är svårt att 

avgöra vem som ska fastslå den. Ett första steg mot en definition av en hållbar produkt bör 

vara att bestämma om ansvaret ligger på exempelvis regeringen i respektive land, EU, FN 

eller liknande organ.  

 

5.3 Praktiskt utförande av hållbart arbete  
 

Företagen som vi har intervjuat har arbetat på olika sätt med hållbar utveckling i praktiken. 

Mycket har skilt företagen åt, exempelvis antal personer som ansvarat för miljö och 
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hållbarhetsfrågor samt titel på dessa anställda. Företaget Nudie Jeans använder sig exempelvis 

av en så kallad CSR-manager som är anställd på heltid för att arbeta med frågor angående 

CSR, däribland kontrollera produktion och säkerhetsställa produkters krav. Eton använde sig 

istället av ett kvalitetsteam på fyra personer där det ingick en kvalitets chef, 

kvalitetsutvecklare, teknolog och kontrollant, dessa hade ansvar för CSR i produktionen. 

Även företaget Design clothing AB använde sig av en heltidsanställd CSR-manager som 

arbetade med företagets miljörelaterade och sociala frågor. Företaget Maria Westerlind är 

betydligt mindre till storleken i jämförelse med förgående företag. Maria Westerlind har 

därför ingen specifik del av företaget som arbetar med hållbarhetsfrågor utan har som VD 

ansvar för att arbetar med hållbar utveckling i praktiken genom att göra strategiska val.  

 

Startskottet för många svenska företag till att ta ett ökat miljöansvar har varit lagstiftning 

(Grankvist 2009). Weronika Rehnby, Textilansvarig för Naturskyddsföreningen anser att 

svenska klädföretags ökade engagemang för hållbar utveckling har ökat drastiskt under de 

senaste åren med ökade krav från konsumenter och organisationer. De företag vi intervjuat 

har alla följt kemikalielagstiftningen REACH. Men Weronika från Naturskyddsföreningen 

menar på att det bästa sättet att ganska produktion och kontrollera att inga farliga kemikalier 

används är att använda sig av en tredje granskad part.  

 

Utöver lagstiftning finns det flertal frivilliga regler och egna uppförandekoder som företag 

valt att ansluta sig till (Gezelius, Wildenstam 2009). Många företag har även valt att arbeta 

med miljömärkningar och internationella standarder. Av de företag vi varit i kontakt med har 

det varit stora skillnader angående hur företgen valt att arbeta med hållbart arbete i praktiken 

angående frivilliga regler. Företaget Nudie Jeans är väldigt aktiva inom organisationer som 

rör CSR. De har valt att arbeta med ett flertal standarder som exempelvis GOTS, Öko-Tex 

och Fair Wear Foundation. Företaget visar bra exempel genom att ha Naturskyddsföreningens 

miljömärke ―Bra Miljöval‖ på sina jeans. Även företagen Design clothing AB valde att arbeta 

efter egna kemikaliekrav, baserade på Öko-Tex 100. Företaget Eton använde sig inte utav 

några specifika frivilliga regler utan ansåg att varumärket i sig fungerade som en garanti för 

kunden. Även Maria Westerlind använde sig av en egen miljömärkning för att tydliggöra 

deras agerande inom företget.  

 

Enligt Horne (2009) är miljömärkningar ett bra verktyg att hjälpa konsumenten att hitta 

produkter producerade genom hållbart ansvar. Däremot anser Horne att det är svårt att mäta 

och ranka vilka märkningar som är mest trovärdiga. Dessutom finns det många konsumenter 

som inte vet vad märkningarna innebär. 

 

Studien visar även att samtliga företag använder kontroller inom produktionen för att 

garantera krav angående miljö och sociala förhållanden. Företagen Nudie Jeans och Maria 

Westerlind AB påstår även att de har långa och nära relationer med sin produktion vilket 

enligt Naturskyddsföreningen anser är ett bra underlag för ett säkert hållbart arbete.  

 

Ytterligare likheter som vi har kunnat utläsa företagen emellan är deras vilja att kommunicera 

sitt hållbara arbete, inte minst genom att ställa upp på intervju. Av de intervjuade företagen är 

det bara företaget som vi i arbetet kallar Design clothing AB som har valt att vara anonyma. 

Samtliga företag tar ansvar för den hållbara utvecklingen och har därav allt att vinna på 

publicitet i samband med detta ämne jämfört med de företag som valt att inte svara på frågor 

eller vill vara anonyma, som troligtvis inte vill bli kritiserade eller har saker att dölja.  

 

5.4 Hållbar framtid  
 

Inget av de företag som vi har intervjuat ser några markanta förändringar i respektive företags 

framtida arbete mot hållbar utveckling. Maria Westerlind anser att hon i största möjliga mån 
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gör det hon kan. Nudie Jeans och Design clothing AB menar på att de vill fortsätta på den 

utstakade väg de har valt och kontinuerligt se till att säkerställa en fortsatt utveckling av 

kvaliteten. För Etons del ligger fokus på att vara ledande och innovativa gällande nya 

teknologier och ny kunskap som berör miljö och hållbar utveckling och likt Nudie Jeans och 

Design clothing AB aktivt arbeta för att säkerställa kvaliteten. På Etons hemsida finns ett 

uttalande från företagets senior rådgivare Jon Boghardt som berör att Etons produkter 

kommer att vara det som i framtiden kommer att säljas på andrahandsmarknader, vilket 

hänvisar till att kvaliteten är så hög att produkterna får en lång livslängd
45

. 

 

Det vi har fått fram i empirin går direkt att koppla till slow fashion som vi har berört i den 

teoretiska referensramen. I en studie gjord av Johnsson (2010) menar författaren på att slow 

fashion är nästa steg mot en framtid med mer hållbara produkter, vilket får medhåll av 

Fletcher (2009). Slow fashion innebär produkter producerade med miljö i åtanke genom hela 

livscykeln vilket leder till produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Detta möjliggör 

andra sätt att ta tillvara på produkterna tillika hållbar konsumtion. Produkter med lång 

livslängd kan användas till försäljning på någon form av andrahandsmarknad, klädbibliotek 

för uthyrning, återvinning till nya plagg eller Re-design vilket Nudie Jeans redan använder sig 

av. 

 

Fortsättningsvis har vi under arbetet till den teoretiska referensramen blivit uppmärksammade 

om nya miljövänliga material som klädindustrin förhoppningsvis kommer att använda sig av i 

framtiden. H&M och Lindex har redan tagit steg mot detta genom sina hållbara kollektioner 

men Weronika Rehnby, Naturskyddsföreningen hoppas att fler företag framöver kommer ta 

sitt ansvar och åtminstone producera hållbara baskollektioner och använda sig mer av 

miljömärkningar. Av de företag vi har intervjuat är det bara Nudie Jeans som i dagsläget 

använder sig av Bra Miljöval på sina jeans. Framförallt är det naturfibrer såsom exempelvis 

sojafibrer, hampa och bambu som ses som de mest miljövänliga och i studien gjord av Eadie 

& Gosh (2011) stödjer författarna är de fibrerna är fullgoda alternativ till de som används 

idag. Ytterligare valmöjligheter till dagens miljöbelastande alternativ finns att hämta hos 

smarta textilier, vilket omfattar textilier som kan anpassa sig efter sin omgivning. På grund av 

dessa textiliers möjlighet till förändrat utseende och utförande ökar textiliernas 

användningsområden vilket i sin tur kan leda till minskad konsumtion eftersom en och samma 

produkt kan uppfylla flera olika funktioner till vilket det i annat fall hade krävts flera 

produkter till. 
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6 Slutsatser 

 
Följande kapitel redovisar studiens slutsatser genom att presentera uppsatsens 

problemställning. Vi har valt att inleda slutsatsen med att presentera vad vi kommit fram till 

gällande våra delfrågor för att avslutningsvis knyta samman dessa till en avslutande slutsats. 

 

Efter analysens genomförande kan det fastställas att företagen vi nämnt i empiriavsnittet valt 

att definiera och arbeta med hållbar utveckling i produktionen på olika sätt efter olika 

förutsättningar. Detta beror bland annat på företagens skilda positioneringar på marknaden 

och företagets ålder. Vi har valt att utifrån detta försöka hitta mönster och samband för att 

kunna hitta en gemensam definition.  

 

Vad är definitionen av en hållbar produkt enligt svenska klädföretag? 
I vår studie har vi kommit fram till att det inte finns någon enhetlig definition av hållbar 

produkt som svenska företag använder sig av. Flera av de företag vi har intervjuat har ingen 

uttalad definition inom företaget utan beskriver den övergripande bild de har av en hållbar 

produkt, som till exempel att det är viktigt att ta hänsyn till miljön i hela produktens livscykel. 

Utifrån analysen står det även klart att företagen anser att fokus bör läggas på att kvalitetsäkra 

produkterna för att möjliggöra en lång livslängd, vilket följdaktningsvis leder till att 

produkterna kan säljas vidare på andrahandsmarknader, hyras ut via klädbibliotek eller re-

designas.  

 

Vad är definitionen av en hållbar produkt enligt miljöorganisationer?  
De miljöorganisationer vi har varit i kontakt med kan inte heller presentera en specifik 

definition av en hållbar produkt men både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen delar 

företagens uppfattning om att varje process i produktens livscykel bör kontrolleras och ske så 

miljövänligt som möjligt. Weronika Rehnby, Naturskyddsföreningen menar dock på att det 

inte går att producera en helt hållbar produkt eftersom produktion påverkar miljön mer eller 

mindre men att en hållbar produkt kan anses vara en produkt producerad med så lite 

miljöbelastning som möjligt.  

 

Vi håller med om att miljömärkningar ger klara indikationer gällande hållbara produkter, hur 

dessa ska framställas och vad de ska innehålla. Dessvärre är det inte många företag som 

använder sig av miljömärkningar utöver Nudie Jeans som har märkningen ―Bra Miljöval‖ på 

sina secondhandjeans och Maria Westerlind som använder sig av en egen märkning.  

 

Att svenska klädföretag arbetar olika mycket med hållbarhet beskriver Weronika Rehnby, 

Naturskyddsföreningen som en glidande skala där företagen befinner sig på olika våglängder. 

Studien visar att det finns olika grader av engagemang företagen emellan, vilket påverkas av 

förutsättningar såsom storlek och ekonomi. Företag som Eton, Design clothing AB och Nudie 

Jeans har en helt annan möjlighet att arbeta mer aktivt mot hållbarhet än ett litet företag som 

Maria Westerlind med två anställda. Eton, Design clothing AB och Nudie Jeans har specifika 

delar inom företaget som enbart arbetar med hållbarhet. 

 

Vad är definitionen av en hållbar produkt? 
Analysen visar på att svenska företag överlag är väl medvetna om miljön och det arbete som 

förväntas av dem. Men på grund av i dagsläget avsaknad av tydliga definitioner av både 

hållbar utveckling och hållbar produkt ger sig detta arbete i uttryck på olika sätt. Arbetet 

påverkas dessutom av företagens enskilda förutsättningar. 

 

Definitionerna som företag och miljöorganisationer använder sig av berör överlag produktens 

livscykel och att hänsyn till miljön ska tas i varje del av processen. Denna definition styrks i 
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den teoretiska referensramen som dessutom innehåller ytterligare definitioner som inte berörs 

i empirin. Därmed har vi dragit slutsatsen att det inte finns någon allmängiltig definition av 

hållbar produkt utan att det är upp till och var en att skapa sitt eget förhållningssätt till 

begreppet. 

 

Således har vi efter att ha analyserat samtliga företags och miljöorganisationers egna 

definitioner av en hållbar produkt kommit fram till en övergripande som skulle kunna 

användas som en gemensam definition för samtliga. 

―Definitionen av en hållbar produkt är en produkt som produceras med miljöhänsyn genom 

hela livscykeln och håller hög kvalitet vilket gör att den har en lång livslängd och kan säljas 

vidare på andrahandsmarknader.”  
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7 Avslutande diskussion 
 

I den avslutande diskussionen framför vi våra egna tankar genom kritisk granskning och 

diskussion av uppsatsens tillförlitlighet genom tankegångar kring reliabilitets samt 

validitetsaspekter. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Efter två år på Textilhögskolan i Borås har vi skaffat oss grundläggande förståelse om 

området hållbar utveckling. Innan uppsatsens start hade vi egna uppfattningar om vilka 

kriterier som uppfyllde en produkt producerad under hållbara förhållanden. Under arbetets 

gång har vi fått en fördjupad förståelse angående vårt problemämne samt nya infallsvinklar 

från företag, organisationer samt professorer.  Vi har även förstått att vårt problemområde är 

väldigt diffust då företag väljer att tolka begreppet på olika sätt. 

 

Den teoretiska referensramen har fungerat som stöd för resultatet i empirin samt för vår 

analys och slutdiskussion. Vi har även lyckts finna svar på vår problemställning genom vår 

empiri och teoretiska referensram. 

 

Uppsatsen visar att det är svårt att få ett konkret grepp om en definition av en hållbar produkt. 

Företagen som vi använt oss av i empirin har haft skilda definitioner och tolkningar angående 

hållbarhetsbegrepp. Detta anser vi kan bero på att det helt enkelt saknas tydliga riktlinjer och 

kravlistor på vad en hållbar produkt bör ha för egenskaper. Företagen som vi intervjuat har 

valt att tolka begreppet efter sina egna förutsättningar och mål. Vi anser att det kan orsaka 

svårigheter för konsumenter att få en uppfattning vad en hållbar produkt är då tolkningen 

kring detta är spridd. Empirin visar även att företag har svårt att särskilja de sociala, etiska 

och miljömässiga delarna eftersom de flesta företag arbetar med CSR som innehåller samtliga 

områden. 

 

Vidare tycker vi det är intressant att det finns företag som väljer att inte vara öppna med hur 

de utformar sina produkter i produktionen och väljer att inte dela med sig av sitt arbete inom 

etik och miljö. Under arbetets gång har vi stött på företag som inte vill dela med sig av sitt 

arbete för oss studenter alternativt att de är öppna och vill dela med sig, under förutsättningar 

att informationen inte går att koppla till företagsnamnet. Vi har förstått att många företag har 

en viss typ av policy varför de väljer att vara anonyma. Varför de valt att vara anonyma eller 

hålla inne på information antar vi bero på att de inte vill riskera att bli kritiserade och därmed 

tappa kundernas förtroende.  

 

I studien valde vi att undersöka klädföretag med produkter i medel-övermedelpris segmentet. 

Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi valt företag i andra 

segment. Hade vi valt företag med högre omsättning och med mer plats i media hade vi 

kanske fått fram annorlunda information. Då stora företag ofta blir mer kritiserade i media och 

ses som ―förebilder‖ bland andra företag bidrar de ofta till att de har större krav på sig och 

därmed i vissa fall ett mer utvecklat CSR arbete med exempelvis en större avdelning som 

endast arbetar inom det området. I vår intervju med organisationen Naturskyddsföreningen 

fick vi reda på hur svenska företag skiljer sig åt i sitt arbete. Vi är därmed medvetna om att 

resultatet av vår studie möjligtvis hade skiljt sig om vi valt mindre klädföretag i 

budgetsegmentet, då bland annat Weronica Rehnby från Naturskyddsföreningen menade på 

att de företagen generellt sett inte har kommit lika långt i sitt CSR arbete och med sin hållbara 

utveckling.  

 

Vi ser framemot att följa utvecklingen av efterfrågan av hållbara produkter, då vi tror att 

efterfrågan successivt kommer att öka. I och med att kunder blir mer informerade och kräver 

mer information anser vi att de kommer leda till att fler företag kommer vara mer öppna med 
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hur de arbetar med hållbar utveckling och förhoppningsvis öka andel produkter som inte 

belastar vår framtida miljö. 

 

7.1 Studiens tillförlitlighet 
Studiens empiristiska del kunde blivit mer tillförlitlig om vi valt att intervjua fler företag för 

en bredare undersökning. Med hänsyn till uppsatsens begränsade tid anser vi att val samt antal 

företag i uppsatsen ger ett trovärdigt resultat. Då vi utgick efter en semistrukturerad 

intervjuguide vid kontakt med respondenterna innebar det att respondenterna inte kände sig 

styrda vid frågorna. Vi är medvetna om att transkriberade intervjuer hade givit oss mer exakta 

svar. Då flertalet av våra respondenter inte kände sig bekväma med den tekniken valde vi att 

avstå från den. Vår uppfattning är att vi träffat de personer som ansvarar för dessa områden 

som avser våra frågor. Därför anser vi att vi fått de mest trovärdiga svar man kan erhålla. 

Vi har i studien använt oss av information från stora och väletablerade företag och 

organisationer. Den information vi erhållit har fått stöd av vetenskapliga artiklar. Detta tyder 

på att vi har använt oss av tillförlitlig information. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  
För fortsatta studier inom området hållbar produkt rekommenderar vi att göra det utifrån 

andra synvinklar som exempelvis ur konsument synpunkt, hur kunder uppfattar hållbara 

produkters trovärdighet på den svenska klädmarknaden. Det hade även varit intressant att göra 

en kvantitativ undersökning angående konsumenters definition av en hållbar produkt. Det 

skulle vara intressant att se hur svenska klädföretags arbete med hållbara produkter påverkar, 

och sänder ut för signaler till deras konsumenter.   
 

Ett annat alternativ till vidare forskning är att gå längre bak i den textila värdekedjan och där 

med mer in på detalj av exempelvis hållbara material för produkter.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide företag 
 

Punkterna under överrubriken är vägledande frågor om respondenten har svårt att finna svar.  

 

 

1. Hur är ert förhållande till miljö och hållbar utveckling?  

 Vad är er motivation? Grundläggande tanke? 

 Stödjer ni någon organisation? 

 Har ni några miljöcertifikat? 

2. Hur definierar ni hållbar utveckling?  

 Hur är ett plagg miljövänligt enligt er? 

 Hur är synen på hållbar utveckling inom företaget? 

3. Hur definierar ni en produkt som är producerad på ett miljövänligt sätt? 

 Vilka kriterier måste vara uppfyllda? 

 Hur har produktionen gått till? 

4. Hur arbetar ni praktiskt med hållbar utveckling? 

 Har ni någon speciell del av företaget som sysslar med detta? 

5. Hur arbetar ni i produktionen av era kläder? 

 Hur kontrollerar ni att det inte används miljöfarliga bekämpningsmedel i produktioen? 

 Vilka krav har ni ur miljösynpunkt på er produktion?  

6. Hur anser ni att ni kan förbättra era produkter ur ett miljövänligt och socialt hållbart 

perspektiv? 

 I produktionen? 

 Internt i företaget? 

7. Hur ser era förväntningar ut inför framtiden gällande hållbart mode? 

 

8. Övrigt. Har ni något mer ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide miljöorganisationer 
 

Punkterna under överrubriken är vägledande frågor om respondenten har svårt att finna svar. 

 

1. Hur är ert förhållande till miljö och hållbar utveckling? 

 Vad är er motivation? Grundläggande tanke? 

 Är ni miljöcertifierade? 

2. Hur definierar ni hållbar utveckling? 

 

3. Hur definierar ni en produkt som är producerad på ett miljövänligt sätt? 

 Vilka kriterier måste vara uppfyllda? 

 Hur har produktionen gått till? 

4.  Hur arbetar ni praktiskt med hållbar utveckling i er organisation? 

 

5. Vad har ni för uppfattning om hur svenska modeföretag arbetar med hållbar utveckling? 

 

6. Hur anser ni att produkter idag kan förbättras ur ett miljövänligt och socialt hållbart 

perspektiv? 

 

7. Hur ser era förväntningar ut inför framtiden gällande hållbart mode? 

 

8. Övrigt. Har ni något mer ni vill tillägga? 
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Bilaga 3 
Fullständiga kriterielistor för EU Ecolabel, GOTS och Svanen är kopierade ordagrant från 

medvetenkonsumtion.org. 

EU Ecolabel 

Kriterier 

Miljöhänsyn  

 Produktionen är ekologisk när märkt med ekologiskt (‘organic‘) 

 Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna när märkt med ekologiskt (‘organic‘). 

Tygbehandlingar som kan skada floran och faunan i recipienten är begränsade. 

 Konstgödsel är inte tillåtet när märkt med ekologiskt (‘organic‘) 

 GMO är förbjudet. 

 Vattenanvändning: Det finns restriktioner för vattenanvänding när märkt med 

ekologiskt (‘organic‘) Fabrikerna begränsar vattenanvändningen och minskar 

föroreningen av vatten. Tvättmedel och sköljmedel som används vid tillverkningen 

måste vara biologiskt nedbrytbart till 95 procent. 

 Blekning: Tillåten, men halten av klorerade organiska ämnen i spillvattnet från 

blekningen vara mindre än 40 mg Cl/kg, i vissa fall mindre än 100 mg Cl/kg. 

 Det finns inga krav på förpackningsmaterialet. 

Hälsa  

 Förbud mot användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen om märkt 

ekologisk (‘organic‘). Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga 

tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel, och GMO. 

 Ämnen vid färgningen måste uppnå ekologisk standard. Tryckfärger får inte innehålla 

vissa farliga ämnen. 

 Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen. 

 Inga hälsoskadliga ämnen är tillåtna i den färdiga produkten. 

Arbetsvillkor och etiska frågor  
Adresseras till viss del 

Kvalitet  
Krav på slitage, färg-, tvätt-, och ljusbeständighet. 

 

Kontroll  
Kontrollerna utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa 

fall delegera kontrollen till auktoriserade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna 

sker på rätt sätt. 
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GOTS 

Kriterier 

Miljöhänsyn  

 Ekologiskt: Det finns två nivåer: En produkt som bär GOTS märket med nivån 

‗organic‘ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt 

med märkningen ‗gjord med ekologisk‘ måste innehålla minst 70 % ekologisk 

fiberråvara. 

 GMO är förbjudet i alla stadier. 

 Konstgödsel: ej tillåtet 

 Kemikalier: Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och 

beredning. Kemiska bekämpningsmedel är ej tillåtna 

 Vattenanvänding: vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en 

policy för att minimera slaggprodukter. 

 Blekning: Klorinblekning är inte tillåtet. 

 Förpackningar: Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska 

papper och kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat enligt FSC 

eller PEFC. 

Hälsa  
Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkning: Ja 

Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, 

blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel, och GMO. 

De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen. 

Etiska arbetsvillkor  
Följer ILO:s kärnkonventioner. 

Informerar om arbetarnas rättigheter? Nej det finns ingen sådan mekanism. 

Regler för säker arbetsmiljö? Ja regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får 

regelbunden hälso- och säkerhetsträning. 

Tillämpas minimipris för att täcka produktionen eller levnadslön? Ja, man tillämpar 

levnadslön. 

Kvalitet 
Krav på slitage, färg- tvätt och ljusbeständighet: Ja. 

Kontroll  
Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65. 

Revisionerna sker årligen. 

Svanen 

Kriterier 

Miljöhänsyn 

http://medvetenkonsumtion.org/markningar/markningar/fsc
http://medvetenkonsumtion.org/markningar/markningar/pefc
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 Ekologiskt: ja. Minst 85 viktprocent av alla fibrer i produkten måste antingen uppfylla 

de fiberspecifika kriterierna, om sådana finns, eller komma från återvunna fibrer. 

 GMO: Ingen information 

 Konstgödsel: ej tillåtet 

 Kemikalier: Inga kemiska bekämpningsmedel är tillåtna. 

 Vattenanvänding: Krav på rening av utsläpp till luft och vatten från fabrikerna, samt 

vattenförbrukning. 

 Blekning: Tillåten, men halten av klorerade organiska ämnen i spillvattnet från 

blekningen vara mindre än 40 mg Cl/kg, i vissa fall mindre än 100 mg Cl/kg. (EU:s 

ekologiska kriterier för textilier) 

 Förpackningar: Ingen information 

Hälsa 

 Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen? Ja 

 Förbud mot användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen? Vissa 

ämnen är förbjudna. Upp till 5 viktprocent av årlig inköpt mängd tvättkemikalier får 

vara klassificerade som miljöfarliga. 

 Tillämpning av gränsvärden och förbud mot kemiska produkter, färgämnen och 

tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö. 

 De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några kemikalierester. 

Etiska arbetsvillkor  

 Svanen ställer alltid grundkravet att producenterna följer respektive lands miljö- och 

arbetslagstiftning. Licensinnehavaren är skyldig att presentera en plan för etisk 

produktion där bland annat följande förhållanden ingår: barnarbete, tvångsarbete, hälsa 

och säkerhet, rätt att bilda fackföreningar och rätt till kollektivförhandling, 

diskriminering, arbetstid 

 Följer ILO:s kärnkonventioner? Ingen information men se punkten ovan 

 Informerar om arbetarnas rättigheter? Ingen information 

 Regler för säker arbetsmiljö? Ja 

 Tillämpas minimipris för att täcka produktionen eller levnadslön? Ingen information 

Kvalitet  
Produkterna måste uppfylla kvalitetskrav som tvättäkthet, färgbeständighet, krymning och 

slitage. 

Kontroll  
Miljömärkningsorganisationen gör en kontroll av företaget. 

En efterkontroll kan göras men det är ingen föreskriven företeelse eller frekvens. 

 

Fullständig kriterielista för Bra Miljöval är ordagrant kopierad från naturskyddsforeningen.se 

– Textil Kriterier 2012:1 

Bra Miljöval 

Kriteriernas omfattning 

Kriterierna gäller från 2012-04-01 tills nästa uppdaterade kriterie träder i kraft, tidigast 2015-

04-01.  

Kriterierna omfattar följande textila områden  

- Fiber och Beredning 
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- Second hand 

- Re-design 

Kriterierna för Bra Miljöval Textil innehåller krav på olika typer av fiber och annat material, 

använda kemikaliers inneboende miljö- och hälsoegenskaper, specifika beredningsprocesser 

samt på rening av avloppsvatten från våta beredningsprocesser. Vidare finns krav på 

förpackning av den färdiga produkten, miljöpolicy hos licenstagaren och krav på 

grundläggande socialt ansvarstagande i produktionen.  

Både fibrer och beredning för en textil produkt måste uppfylla kraven i kriterierna för att 

produkten ska kunna märkas med Bra Miljöval. 

Kraven för Fiber och Beredning samt för Re-design där förändringen skett på kemisk väg är 

indelad i två nivåer: en nivå med högt ställda krav (klass I) och en nivå där vissa avsteg får 

göras (klass II). Nivån där avsteg får göras innebär fortfarande att produkter framtagna med 

dessa krav är bra alternativ ur miljösynpunkt. Klass I och II kan kombineras. 

I kriteriedokumentet gäller krav på nivån med högt ställda krav, klass I, om inte annat anges. 

Avsteg markeras med klass II. 

Klass I 

Gäller för 

 produkter av nya fibrer och där de högsta kraven uppfylls för Fiber och Beredning.  

 second hand som består av återanvänt material i form av textila produkter som inte har 

vidareförädlats. 

 re-design som består av återvunnet material i form av textila produkter som har 

förändrats t.ex. genom omsömnad, men utan att färger och kemiska behandlingar har 

använts.  

 re-design som består av återvunnet material i form av textila produkter som har 

förändrats, och där en del av förändringen gjorts med hjälp av färger och kemiska 

behandlingar som uppfyller de högsta kraven som ställs i kriterierna. 

Klass II  

Gäller för  

 produkter av nya fibrer och där avsteg kan göras från krav i klass I, dock bedöms av-

steget som mindre och fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt. I vissa delar 

finns inget alternativ för klass I, utan bara för klass II, eftersom det i dagsläget inte 

finns något tillräckligt bra alternativ tillgängligt.  

 återvunnet material i form av textila produkter som har förändrats, och där en del av 

förändringen har gjorts med hjälp av färger och kemiska behandlingar som uppfyller 

kraven för klass II, men inte kraven för klass ITextil 2012:1 — Kriterier Bra Miljöval 

7  
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Denna kriterieversion av Bra Miljöval Textil ger möjlighet att använda GOTS (Global 

Organic Textile Standard) som verifikation av krav för Bra Miljöval. Vissa tilläggskrav för 

Bra Miljöval måste dock uppfyllas utöver GOTS-certifikatet (avsnitt 9). 

GOTS-godkända ingredienser uppfyller många av kemikaliekraven i avsnitt 5, varför sådana 

ingredienser med fördel kan användas i fiberframtagnings- och beredningsprocesser för textil 

som ska märkas med Bra Miljöval.  

Kriteriedokumentet består av elva avsnitt med krav specificerade för fiber, kemikalier och 

beredningsprocesser. 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


