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Abstract 

The aim of this thesis is to give an insight to how work is being pursued within Swedish SME 
in the clothing industry. Furthermore we investigate how efforts can proceed with 
environmental questions in a quest for sustainable development and bring clarity in the 
difficulties that occur. Through the use of company examples and a description of how they 
work we wanted to give stakeholders knowledge in what resources and procedures that are 
used today on the market. The function of the report is moreover to provide Swedish small 
and medium-sized clothing enterprises suggestions and directions of how to advance within 
sustainable development.  

In our theoretical frame we have chosen to administer the theories that we found suitable for 
our study. Seen from a perspective of sustainability we have thus applied the theories of 
stakeholder and legitimacy, an analysis model for a company’s actions in environmental 
questions and the theory of SME which describes a small or middle sized enterprise’s five 
competitive variables.  

The empirical frame we acquired for this thesis is presented in three chapters. Firstly we 
describe the situation within environmental progress in the clothing industry, from the choice 
of materials to environmental markings. Secondly the reader is given insight in what laws and 
regulations that applies within the textile area together with the unions, environmental 
management systems and standards that prevail as support. Thirdly, to sum up our empirical 
study, we introduce seven company examples and describe in what ways they work with 
sustainable development.  

In the interpretation and analysis of our company examples, we found that there is a 
difference between how companies work with environmental questions and sustainable 
development. We implicate that their work in some cases is based on a genuine interest for 
environment and in other cases; environmental questions are brought forward as a result of 
external forces from stakeholders. Furthermore, our assessment was that the standardizations 
and environmental markings that are available today are regarded as far too resource 
demanding and complicated to implement. Our opinion is thus that enterprises have not 
realized the value that lies within sustainable development. Thereof arises the companies’ 
tendency towards a short-sighted economical growth rather than the long-term economical 
growth which an investment in sustainable development generates.   

The thesis is written in Swedish.  

Keywords: Sustainable development, SME, Standards, Environment, Textile, Clothing.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ge inblick i hur svenska SME företag inom konfektionsbranschen 
arbetar. Vidare vill vi utreda hur miljöfrågor bedrivs i strävan efter hållbar utveckling samt 
bringa klarhet i vilka svårigheter som kan förekomma. Genom att använda exempelföretag 
och beskriva hur de arbetar önskar vi bringa kunskap om vilka hjälpmedel och 
tillvägagångssätt som idag används på marknaden. Vidare syftar uppsatsen till att ge svenska 
små och medelstora konfektionsföretag förslag och anvisningar om hur arbetet med hållbar 
utveckling kan bedrivas. 

I vår teoretiska referensram har vi valt att tillämpa teorier som vi ansett vara lämpliga i vår 
undersökning. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har vi således använt oss utav intressent- och 
legitimitetsteorin, en analysmodell för ett företags ageranden inom miljöfrågor samt SME 
teorin vilken beskriver ett litet eller medelstort företags fem konkurrenskraftsvariabler. 

Den empiri vi inhämtat för uppsatsen presenteras i tre kapitel. Först beskriver vi hur 
miljöarbetet ser ut generellt i konfektionsbranschen, från materialval till miljömärkningar. 
Därefter ges läsaren en inblick i vilka lagar och regleringar som gäller inom textilområdet 
tillsammans med de sammanslutningar, miljöledningssystem och standarder som finns till 
hjälp. Avslutningsvis introducerar vi sju utvalda företagsexempel samt beskriver på vilka 
olika sätt som de arbetar med hållbar utveckling.  

Vid tolkning och analys av våra exempelföretag identifierade vi en skillnad mellan hur företag 
arbetar med miljöfrågor och med hållbar utveckling. En av våra slutsatser är att arbetet i vissa 
fall grundar sig i ett genuint intresse för miljön och i andra fall tillämpas miljöarbete som en 
reaktion på yttre påtryckningar från marknaden. Vidare gjorde vi bedömningen att de 
standardiseringar och märkningar som idag finns tillgängliga för företag är allt för 
resurskrävande och komplicerade att implementera. Vår uppfattning är således att företag inte 
har insett värdet av miljöarbete. Därav uppstår en tendens till att se enbart en kortsiktig 
ekonomisk tillväxt snarare än den långsiktiga tillväxt som investeringar i hållbar utveckling 
genererar.  

Nyckelord: Hållbar utveckling, SME, Standards, Miljö, Textil, Konfektion.  
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1. Inledning 

et inledande kapitlet behandlar den förekommande problematiken inom hållbar 
utveckling i textilbranschen. Diskussionen mynnar sedan ut i vår forskningsfråga som 

ligger till grund för uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med definitioner på ord som går att 
finna i uppsatsen, avgränsningar samt den fortsatta dispositionen.  

1.1. Bakgrund  

Nilsson (2004) påpekar att den strävan som varje människa har, att tillgodose sina behov, idag 
har skapat en systematisk förstöring av naturen och det ekosystem som vi är beroende av. I 
takt med att produktionskraften i åkrar, skogar, hav och sjöar minskar utrotas arter och 
skogsytor går förlorade. Jordens befolkning ökar och varje generation brukar större mängder 
resurser vilket även bidrar till att glappet mellan fattiga och rika ökar. En av de viktigaste 
orsakerna till den pågående förstöringen av den globala miljön är industriländernas stora 
konsumtion och resursförbrukning. Det gäller i synnerhet då 20 procent av världens 
befolkning utnyttjar 80 procent av de totala resurserna.  

Enligt uppgifter tagna från hemsidan för Rättvisemärkning (Rättvisemärkt 2008a) handlar 
idag 94 procent av alla svenska kvinnor i åldrarna 16-24 år nya kläder minst en gång per 
månad vilket är ungefär lika ofta som vi handlar plockgodis. Författaren Zeander (2007) 
uppger att vi i snitt köper 24 kilo textil per person och år i Sverige medan det år 1994 endast 
var femton kilo. Under år 2005 handlade svenskarna kläder för totalt 56 miljarder kronor. 
Förutom att konsumtionstakten konstant ökar så efterfrågas dessutom mycket billiga textilier. 
Priset för en billig textil betalas delvis av konsumenten men även av invånarna i det land där 
varan producerats som får lida av miljöeffekterna. På Naturskyddsföreningens hemsida 
(Naturskyddsföreningen 2008d) går det att läsa om arbetarna på bomullsfälten och i fabriker 
som utsätts för skadliga kemikalier. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka 
40 000 jordbruksarbetare dör varje år på grund utav kemiska bekämpningsmedel. I 99 procent 
utav de dödsfallen kommer personen från ett utvecklingsland. Nilsson (2004) skriver att 
bomullsplantan besprutas varje vecka i processen från frö till färdig bomull, vilket resulterar i 
40 besprutningar med bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i Sverige. Bara någon 
procent av jordens totala bomullsproduktion är idag ekologiskt odlad.  

I en artikel i tidningen Sveriges Natur (4/2007) beskrivs situationen i byn Tirupur i södra 
Indien, där centrum för Indiens textilindustri ligger. I området finns tusentals färgerier men 
även många spinnerier, lädergarverier och väverier. Ingen rening sker utav det förorenade 
industrivattnet som rinner rakt ut i vattendrag där bland annat barn leker. Den flod som rinner 
genom staden har med åren färgats svart och grundvattnet är numera föreorenat till den grad 
att det är odrickbart. Läderindustrierna kräver en stor användning av tungmetaller, syror och 
salter och utsläppen utav dem har förstört marken. Bönderna använder sig utav det förgiftade 
vattnet vid bevattningen utav jordbruksmarken varpå grödor och fiskar dör. När bönderna 
klagar till politikerna stängs fabrikerna. Men bara tillfälligt. När fabriksägarna klagar till 
politikerna så öppnas fabrikerna igen. Trots alla problem genererar ju textilindustrin 
välbehövliga arbetstillfällen. Situationen i Tirupur är en av många exempel på vad den 
globala textilproduktionen utvecklats till.  

Persson & Persson (2007) tar upp det skrämmande exemplet med Aralsjön som en gång i 
tiden var världens fjärde största sjö med en storlek på tolv gånger Vänern. På bara 40 år har 
80 procent utav sjön försvunnit. Aralsjön är idag ett exempel på ett konstbevattningsprojekt 

D 
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som gått katastrofalt fel och benämns i debatter som ett av de värsta misstagen i modern 
miljöhistoria. Det rörde främst konstbevattning till de stora ris- och bomullsodlingarna som 
fanns i området och som mest bevattnades 6,8 miljoner hektar mark vilket motsvarar hela 
Sveriges jordbruksareal. Förutom att sjön torkade ut förstördes även marken utav de stora 
saltmängder som funnits i vattnet. Saltet skingrades med vinden och enligt beräkningar spreds 
75 miljoner ton salt hundratals kilometer från sjön, vilket även är ett problem som 
förekommer fortfarande. Saltet innehåller de tungmetaller, insektsgifter och växtgifter som 
användes i det tidigare jordbruket vilket påverkat befolkningen i området då deras hälsa 
förändrats drastiskt. När problemen var som störst, under slutet av 1900-talet, föddes cirka 10 
procent av barnen med fosterskador samt två tredjedelar av vuxna led av sjukdomar som 
cancer och gulsot. Idag pågår många olika hjälpinsatser för att rena vatten, säkra vattennivån 
samt hjälpa befolkningen. Samtidigt har befolkningen och hjälporganen tvingats acceptera att 
det inte är möjligt att återställa naturen till sitt ursprungliga skick.  

Zeander (2007) uppger att textilindustrin är en av de stora källorna till de globala 
miljöproblem som råder. Svenska Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen 2008d) 
menar att av all den textil som idag tillverkas är hälften bomull. Grödan odlas på cirka två 
procent av världens totala odlingsareal medan den förbrukar elva procent av total volym 
bekämpningsmedel som används i världen. På hemsidan för Rättvisemärkt (Rättvisemärkt 
2008a) går att läsa att det till ett kilo färdigt tyg krävs ett kilo kemikalier och 17 000 liter 
vatten enbart i råvaruproduktionen. Vidare skriver Zeander (2007) att det är över 100 miljoner 
hushåll i 70 länder som är ekonomiskt involverade i bomullsindustrin. De största 
producenterna är USA, Kina, Indien och Pakistan. Världsmarknadspriset på bomull har fallit 
under de senaste årtiondena och odlare har fått allt svårare att försörja sig på produktionen. 
Priset är idag endast en tredjedel av vad det var runt år 1980.  

Textilproduktionen påverkar såväl luft och mark som vatten i det närliggande 
produktionsområdet. Genom sin inverkan på miljön påverkar textilindustrin många människor 
och stora arealer vilket gör det särskilt viktigt att minimera de negativa sidorna inom 
produktionen. Stora positiva effekter kan nås genom att producera med mindre mängd vatten 
och energi, byta ut skadliga kemikalier samt förbättra reningen av avlopps- och luftutsläpp.  

1.2. Problemdiskussion 

Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) synar miljöhistorien och konstaterar att problemets 
karaktär ändrat sig över åren. Från att tidigare ha varit synnerligen uppenbara med rykande 
skorstenar och stinkande avlopp utanför fabrikerna är problemen idag mer kopplade till 
livsstil och konsumtionsmönster. Det är situationen om vi ser till den industrialiserade delen 
av vår värld där våra lokala miljöproblem nu blivit globala frågor med en helt ny komplexitet.  

En textilhistorisk tillbakablick visar, enligt Zeander (2007), på tre gröna vågor som rullat in 
över konfektionsbranschen. Kunskapen om textilproduktion har funnits i Sverige sedan 1600-
talet men det var först på 1960-talet som de första reglerna för kemikaliehantering skulle ske 
för att skydda miljön vilket fortsatte under 1970- och 80-talet då en rad initiativ genomfördes 
samt flera miljömärkningar startades. Nästa våg kom under 1990-talet när problematiken 
kring textilier hanterades mer som en hälsofråga för slutanvändaren och det ekologiska modet 
slog igenom med beige- och grönfärgade plagg. Intresset för plaggen svalnade dock snabbt 
när konsumenterna insåg att de var tvungna att göra avkall på design och dessutom betala ett 
mycket högre pris. Den nuvarande tredje vågen innebär att konsumenterna blivit mer upplysta 
om miljökonsekvenserna av textilproduktionen globalt. Efterfrågan på en miljömässigt 
korrekt producerad textil med hög designgrad till rimligt pris har ökat betydligt.  
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Den mediala rapportering som konstant sker bidrar till att miljökonsekvenserna av 
textilindustrin fått konsumenter att reagera. I främst USA, Storbritannien och Tyskland har 
rörelsen fått störst genomslagskraft. I Sverige ökar framväxten av alternativ till den 
konventionella textilindustrin och ämnet får allt mer uppmärksamhet även här. Det kan dock 
vara komplicerat för konsumenterna att veta vilka märkningar som lovar vad och även 
företagen har en svår uppgift framför sig då de kan behöva lägga om sin produktion.  

Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) uppger att det idag finns ett mer generellt miljöintresse 
bland svenskar men att ett fåtal är beredda att faktiskt betala ett högre pris för en 
miljöanpassad vara som anses likvärdig konventionellt producerade varor. Den främsta 
anledningen till det ligger i att kunder idag ser ett företags miljöåtgärder som en så kallad 
inbyggd kvalitet. Med det menas att dagens konsumenter förväntar sig att företagen garanterar 
att produkterna inte är skadliga för miljön. Då företagen idag har blivit allt mer varse om 
situationen så kräver de i sin tur mer information och uppdateringar från sina 
underleverantörer, för att på så sätt kunna möta kundernas förväntningar och leverera en 
miljömedveten produkt.  

Karlström (2006) uppger att dagens situation erbjuder fler ekologiska alternativ för den 
modeintresserade konsumenten. Utbudet av ekologiska alternativ är likaväl brett för 
inköparen som måste utvärdera de olika alternativens trovärdighet och tillförlitlighet. 
Majoriteten av den konfektion som idag finns i den svenska handeln är importerad från 
producerande länder med långt sämre kemikaliehantering än i Sverige. Tillsammans med 
miljöorganisationer, biståndsorgan och textilimportörer har industrin blivit mer miljövänlig.  

Den textila miljöpåverkan är ingen ny fråga och flera miljömärkningar har enligt Zeander 
(2007) funnits på marknaden sedan år 1995. Trots det är andelen miljömärkta kläder 
förvånansvärt liten. Författaren hänvisar till en rapport från år 2006 där anledningarna pekas 
ut som dålig kunskap hos konsumenterna om textiliers miljöpåverkan och miljömärkningar 
samt att kunden i första hand tar hänsyn till pris, design och funktion. Bingel, Sjöberg & 
Sjöquist (2002) beskriver många regionala och nationella miljöaktioner som dramatiska. Trots 
det finns det mycket att åtgärda globalt och goda möjligheter till att utsläppen kan reduceras 
till den nivå som inte skadar vårt ekosystem. Förutsättningarna ligger på att näringslivet kan 
omvandlas gentemot en hållbar tillväxt samt att konsumenterna får insikt i textilindustrins 
miljökonsekvenser och börjar agera.   

1.3. Forskningsfrågor  

Huvudfråga: 

Hur kan SME-företag i konfektionsbranschen arbeta hållbart? 

Underfrågor: 

Vilka svårigheter finns idag för SME-företag i konfektionsbranschen att arbeta med hållbar 
utveckling?  

Vilka förbättringar kan göras för att förenkla för SME-företagen i deras arbete med hållbar 
utveckling? 
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1.4. Syfte 

Syftet är att introducera och utveckla ämnet hållbar utveckling och särskilt miljöfrågor inom 
konfektionsbranschen. Genom att skapa en övergripande bild av ämnet vill vi ge en inblick i 
dels vilka hjälpmedel och föreskrifter som finns samt beskriva hur svenska små och 
medelstora (SME) företag arbetar inom området. Det är vår avsikt att bidra med uppslag och 
riktlinjer till hur arbetet med hållbar utveckling och miljöfrågor kan bedrivas.  

1.5. Definitioner 

En del utav de ord som vi använder i uppsatsen kan vara obekanta för läsaren och därför har 
vi valt att definiera dem här.  

Två vanligt förekommande ord är produktutvecklande varumärkesleverantör samt 
detaljhandel. Begreppen är definierade i boken skriven av Héden & McAndrew (2005) och 
produktutvecklande varumärkesleverantör avser företag med formgivning och 
produktutveckling som huvudinriktning. Företaget befinner sig således i leverantörsledet och 
säljer ofta in sina kollektioner till återförsäljare. En eller ett fåtal egna butiker kan bedrivas, 
men endast på väl valda platser. I motsats står detaljhandlaren som vänder sig direkt till den 
slutliga användaren. Försäljningen sker genom egna butiker som ofta finns representerade på 
flera olika platser. Därmed faller det sig naturligt att detaljhandlaren ofta arbetar med något 
större kvantiteter än vad den produktutvecklande varumärkesleverantören gör.  

Brorson och Almgren (2007) ger en definition till SME-företag (Small and Medium sized 
Enterprises) som är företag med allt från ett fåtal upp till maximalt 250 stycken anställda. 
SME- företag utgör kärnan i de flesta länders ekonomier och utav de cirka 75 miljoner företag 
som finns i världen utgör de 90 procent av den industriella produktionen. De företagsexempel 
som vi presenterar i kapitel 6, Företagsexempel, faller alla inom ramen för SME.  

Uppsatsens huvudämne berör hållbar utveckling och därför vill vi ge en presentation av 
begreppet redan här. Enligt Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) innebär hållbar utveckling 
samspelet av de tre ”pelarna” sociala, miljö, och ekonomiska frågor. Ekosystemets 
produktionsförmåga får inte komma till skada och samtidigt ska en ekonomisk tillväxt ske 
tillsammans med hänsyn för människan. I rapporten från Brundtlandkommissionen används 
begreppet hållbar utveckling som ett övergripande mål och syftar till en utveckling ”som 
möjliggör för dagens generation att tillfredsställa sina behov utan att därigenom försvåra för 
kommande generationer att tillfredsställa sina.” (Persson & Persson, 2007, s.185) 

1.6. Avgränsningar 

Uppsatsens huvudsakliga ämnesområde faller inom ramarna för hållbar utveckling i 
textilindustrin. Vi har valt att se till små och medelstora svenska konfektionsföretag. I 
uppsatsen redogör vi för majoriteten utav processerna genom hela produktionskedjan, från 
material till butik.  

Ämnet hållbar utveckling innefattar de tre ”pelarna”, sociala frågor, miljö och ekonomi, vilket 
vi kommer at beskriva mer ingående i kapitel 3.1, Hållbar utveckling. Utifrån definitionen av 
hållbar utveckling har vi gjort avgränsningar. Vi kommer inte att behandla den sociala delen 
utav hållbar utveckling utan istället fokusera på hur små- och medelstora konfektionsföretag 
kan arbeta med miljöfrågor samtidigt som det skapar lönsamhet i företaget.  
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Miljöområdet har många olika komponenter och vårt fokus ligger på att beskriva hur arbetet i 
den faktiska produktionen kan regleras, från råvara till slutprodukt. De områden som vi valt 
bort är sådana som ligger utanför den direkta produktionsprocessen så som transporter och 
energifrågor. Avgränsningen sker främst på grund av begränsade tidsramar för uppsatsen men 
även då informationstillgången inom nämnda områden är väldigt snäv.  

I ett av de empiriska kapitlen presenteras sju företagsexempel. Antalet företag skedde 
slumpmässigt och utgör ett urval av SME-företag i konfektionsbranschen som arbetar aktivt 
med miljöfrågor. Här var vår avsikt att introducera företag som visar på olika sätt att arbeta 
med miljö i sin dagliga verksamhet.   

1.7. Disposition 

Dispositionen i uppsatsen ser ut enligt följande; 

Kapitel 2 – Metodologisk grund  

I kapitlet behandlas motivering till valda metoder och forskningsansatser samt 
förhållningssätt till uppsatsens källor.  

Kapitel 3 – Applicerbara teorier    

Kapitlet innefattar en genomgång över de teorier som är centrala för vår 
problemformulering och vårt syfte.  

Kapitel 4 – Hållbar utveckling i konfektionsbranschen   

Vårt empiriska material har delats upp i tre kapitel varav det här är det första. 
Här beskrivs det nuvarande miljöarbete som pågår i konfektionsbranschen, vilka 
alternativa material som finns samt de miljömärkningar som avser textil. Här 
presenteras även en svensk sammanslutning som erbjuder en ny typ av 
utbildning. 

Kapitel 5 – Regleringar 

I det andra empiriska kapitlet beskrivs de lagar och förordningar som reglerar 
den textila sektorn. Här presenteras även internationella initiativ tillsammans 
med miljöledningssystem och standarder inom området.   

Kapitel 6 – Företagsexempel 

I det tredje och avslutande empirikapitlet presenteras sju stycken 
företagsexempel som tillsammans skapar en bild över hur dagens arbete med 
hållbar utveckling utförs bland svenska SME-företag.  

Kapitel 7 – Analys och tolkning av empiri  

Här ställs empiri och teori mot varandra i en analytisk diskussion. I processen 
kommer vi att markera skillnader samt lokalisera för- och nackdelar. Vi kommer 
i kapitlet likväl att presentera vår subjektiva uppfattning inom ämnesområdet.  

Kapitel 8 – Slutsatser  

I uppsatsens sista kapitel sammanfattas vilka slutsatser vi har dragit med 
utgångspunkt i de forskningsfrågor vi inledningsvis ställt.  

Kapitel 9 – Avslutande diskussion  
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Vi avslutar uppsatsen med att diskutera och reflektera över uppsatsprocessen och 
slutsatser. Läsaren finner här även ett stycke med källkritik såväl som en 
reflektion över validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenteras förslag till 
fortsatt forskning.   
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2. Metodologisk grund 

 kapitlet presenterar vi de fakta som ligger till grund för de metodval som vi gjort. Vår 
ambition är att skapa en lättöverskådlig text utan en alltför stor upprepning utav 

information som går att finna i otaliga metodböcker. Därför har vi valt att integrera våra 
egna val tillsammans med relevant fakta. I kapitlet finner ni även ett stycke med diskussion 
kring validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenterar vi en övergripande bild av de 
metodval och tillvägagångssätt som uppsatsen ledsagats av.  

2.1. Vetenskapligt synsätt  

Inom studien kommer vi att tillämpa det hermeneutiska synsättet vilket, enligt Patel och 
Davidsson (2003), även kallas tolkningslära. Författarna menar att inriktningen ämnar studera, 
tolka och försöka förstå människans existens i ett förutbestämt sammanhang. Egidius (1986) 
menar att tolkningsmetodens avsikt är att nå en djupare förståelse för textens innebörd genom 
den personliga förförståelsen och subjektiva känslor. Då vi ämnar tolka och analysera vårt 
empiriska material med hjälp utav de förkunskaper vi besitter överensstämmer synsättet väl 
med vår ansats. Med utgångspunkt i den teori och empiri som vi samlat in kommer vi använda 
vår egen förförståelse och kunskap som verktyg i tolkningsprocessen. Vi ämnar diskutera och 
presentera våra slutsatser där forskningsproblemet blir till en helhet, vilket enligt Patel och 
Davidsson (2003) är ett viktigt särdrag inom hermeneutiken. På så sätt kan en så fullständig 
förståelse som möjligt för ämnet åstadkommas. Den roll som vi spelar i skapandet av 
uppsatsen är öppen, subjektiv och engagerad och överensstämmer med hur Egidius (1986) 
beskriver forskarrollen. Hermeneutiken står, enligt författaren, för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem vilket ligger i linje med hur uppsatsen genomförts.  

2.2. Modell för undersökningen  

Andersen (1998) beskriver olika tillvägagångssätt som en forskningsfråga kan angripas på och 
vårt val föll inledningsvis på den deduktiva modellen. Deduktion beskrivs som bevisföringens 
väg där forskaren i första hand skapar en förståelse för rådande teorier inom området, vilka 
sedan jämförs med verklighetens beskaffenhet. Begreppen som vi utgår ifrån måste således 
vara vedertagna för att forskningsansatsen ska kunna bidra med helt säkert vetande. Vi kände 
efter en kort tid dock ett behov av att samtidigt undersöka hur konfektionsbranschen ser ut 
empiriskt vilket enligt författaren beskrivs som den induktiva bevisföringens väg. Ansatsen 
får därmed en abduktiv karaktär eftersom vi genomgående pendlat mellan den deduktiva och 
den induktiva undersökningsmodellen.  

Den teori som vi tillämpar utgår ifrån intressent- och legitimitetsteorin. Vi har sedan låtit de 
två teorierna vara centrala i vår fortsatta presentation av teori och empiri. Teorierna behandlar 
intressenters påverkan på företag samt hur företag eftersträvar legitimitet hos intressenter och 
omvärld. Fortsatt teori omfattar en analysmodell för ett företags miljöarbete samt en teori för 
SME-företag. Vår empiri har insamlats via skriftliga och muntliga intervjuer kombinerat med 
elektroniska källor. De muntliga intervjuerna har skett via personliga möten samt skriftligt via 
email. Empirin består dels av en beskrivning av textila material och materialens påverkan på 
miljön, miljöledningssystem, standarder, miljömärkningar samt specifika företagsexempel. 
Den empiri som vi presenterar i uppsatsen är indelade i tre kapitel för att ge läsaren en mer 
överskådlig bild.  

I 
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2.3. Ansatsens inriktning  

En ansats syfte och inriktning kan vara av olika karaktär vilka, enligt Andersen (1998), utgår 
ifrån hur mycket grundläggande kunskap som finns inom ett område. Vår ansats bygger på en 
deskriptiv inriktning som beskrivs av Patel & Davidson (2003) som användbar inom områden 
där en viss mängd kunskap redan existerar. Syftet avgör vilken typ av undersökning som 
forskaren väljer att tillämpa samt även av hur mycket kunskap som forskaren redan har om 
problemområdet. Karakteriserande för en beskrivande undersökning är att den ofta är 
detaljerad och grundlig samt att det huvudsakligen används en typ av teknik för insamling av 
information. Målet med vår uppsats är att ge en mer detaljerad beskrivning utav situationen 
och vi kommer använda oss utav intervjuer i vår informationsinsamling tillsammans med 
omfattande elektroniska sökningar. Vår avsikt med uppsatsen är att skapa en bredare bild över 
den rådande situationen inom hållbar utveckling för konfektionsbranschen i Sverige. Vi har 
därefter formulerat applicerbara och aktuella riktlinjer för hur svenska konfektionsföretag kan 
arbeta med hållbar utveckling. Det syfte som vi inledningsvis presenterade, och som 
genomsyrar vår uppsats, förutsätter en deskriptiv undersökningsinriktning.  

2.4. Tillvägagångssätt för informationsinsamling 

Andersen (1998) beskriver två olika huvudmetoder för insamling utav information, vilka är 
den kvalitativa och den kvantitativa. Med tanke på det syfte och den forskningsfråga som vi 
presenterat fordras en kvalitativ undersökning. Enligt författaren skapas därmed en djupare 
förståelse för objektet där det primära syftet är att förstå ett förhållande. Forskningsprocessen 
kan ses som en relation mellan forskare och subjekt vilken byggs på kommunikationen dem 
emellan. Huvudsyftet med insamlingsmetoden blir således att snarare skapa förståelse än ge 
förklaringar inom det valda ämnesområdet. Holme & Solvang (1997) förklarar att syftet och 
den främsta styrkan med den kvalitativa metoden är att forskaren får en ökad förståelse för 
problemområdet som en helhet. Med författarnas beskrivning som utgångspunkt är den 
kvalitativa insamlingsmetoden optimal i vårt fall då vi ämnar återge en så detaljerad bild som 
möjligt av hållbar utveckling inom konfektionsbranschen i Sverige.  

2.4.1. Teknik för empiriinsamling 

Den teknik som vi valt i vår uppsats för insamling utav information är via intervjuer samt 
elektroniska sökningar. Då vi valt att fokusera på konfektionsbranschen i Sverige och 
avgränsat oss till att titta på små och medelstora företag valde vi att intervjua nyckelpersoner 
som arbetar som produktutvecklande varumärkesleverantörer samt inom detaljhandeln. 
Personer har intervjuats i de fall som vi ansåg att vi inte fann tillräcklig information via de 
elektroniska sökningarna. Ambitionen har varit att skapa en övergripande bild över hur SME-
företag kan arbeta med hållbar utveckling på olika plan och med hjälp av olika organisationer. 
Vi har vidare kartlagt vilka miljömärkningar som finns för textil samt rådande standarder och 
miljöledningssystem. Avslutningsvis presenterar vi sju stycken företagsexempel på hur ett 
hållbart arbete kan bedrivas på olika plan.  

I de elektroniska sökningarna använde vi oss huvudsakligen utav företags och organisationers 
officiella hemsidor tillsammans med publicerade intervjuer, pressreleaser, årsredovisningar 
samt artiklar. Vi har försökt verifiera sidornas innehåll och tillförlitlighet så långt som möjligt 
genom att jämföra informationen med den som vi fann på andra sidor. Intensiteten i 
sökningarna har varierat då det i vissa fall funnits tillräcklig information att tillgå utifrån ett 
fåtal källor. I många fall har vi dock varit tvungna att utöka sökningarna till flera källor för att 
få fram fullständig och kompletterande information om organisationer, företag, 
miljömärkningar och standarder.    
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Christensen et al (2001) skriver att intervjuformen varierar beroende på hur många som 
kommer att bli intervjuade samt hur många personer som utför intervjun. Andersen (1998) 
beskriver den intervjuform som benämns som delvis strukturerad intervju, vilket passade bra i 
vårt fall, då formen inte är lika kontrollerad som andra intervjuformer. Vi kunde därigenom 
ställa individanpassade frågor som direkt kunde härledas till det företag som intervjupersonen 
arbetar för. Intervjuerna har skett såväl muntligt som skriftligt. Vi har även använt oss utav 
två intervjuer som genomfördes under våren 2008 som en del i empiriinsamlingen till en 
kandidatuppsats med titeln Ekologi som kommersiell vara.  

2.4.2. Urval och motivering av företagsexempel 

Vi har i uppsatsen valt att presentera företagsinformation som exempel på hur företag kan 
arbeta med miljö och exemplen kommer från Dunderdon, Boomerang, DEM Collective, 
Filippa K, Polarn o Pyret, Axå & Dahlström samt Dreamandawake. Urvalet baseras på två 
komponenter, att företagen faller inom ramen för vad ett SME-företag är samt att de 
representerar olika arbetssätt för en hållbar utveckling. Vissa av de företag som vi beskriver är 
väldigt små men med stora ambitioner och initiativ. Antalet enheter som undersökts har 
begränsats för att studien ska kunna genomföras inom rimlig tid. Företagen som valts ut är 
såväl produktutvecklande varumärkesleverantörer som detaljister och beskrivs i kapitel 6, 
Företagsexempel. Vi har utöver de konkreta företagen även presenterat ett initiativ som tagits 
av flera aktörer inom den svenska konfektionsbranschen. Tillsammans har de skapat en 
plattform utifrån vilken företag kan få verktyg till att själva arbeta med hållbar utveckling. 
Bland annat erbjuds kurser för företagsledare och miljöansvariga. Initiativet finns beskrivet i 
kapitel 4, Hållbar utveckling i konfektionsbranschen.  

Flera utav de företagsexempel, miljömärkningar, standarder och andra legitimerande 
handlingar som vi framställer i de empiriska kapitlen utav uppsatsen känns ofta igen utav den 
logotyp som företaget står bakom. Därför har vi valt att presentera alla förekommande 
varumärkeslogotyper i bilaga 1.  

2.4.3. Olika typer av data 

Det underlag som krävs i skapandet av en uppsats kan benämnas som antingen primär eller 
sekundär, vilket beskrivs av Andersen (1998). Primärdata är ny information som samlats in 
under arbetets gång direkt utav forskaren medan sekundär information är redan befintlig och 
därmed framställd utav andra personer och företag. I vårt fall bygger uppsatsen på såväl 
primär som sekundärdata. Primärdata har framarbetats genom de muntliga och skriftliga 
intervjuer som vi genomfört med företag och organisationer. Sekundärdata har främst hämtats 
från litteratur, artiklar och hemsidor. Enligt Christensen et al (2001) bidrar även användandet 
av sekundärdata bland annat tidsbesparingar och kostnadsreduktion vilket medför att ett större 
antal källor kan bearbetas. Tillsammans utgör de uppsatsens empiriska och teoretiska grund, 
utifrån vilken vi kommer att föra en ingående diskussion. Som vårt huvudproblem indikerar 
så har svenska konfektionsföretag idag mycket arbete framför sig innan deras verksamhet kan 
kännetecknas som genomgående hållbar. Vår önskan är att de källor som vi valt ut ska skapa 
en bild över hur svenska konfektionsföretag arbetar inom området idag.  

2.5. Validitet och reliabilitet 

En studies validitet och reliabilitet diskuteras för att säkerställa att resultatet är producerat och 
tillvägagångssättet utfört på ett så tillförlitligt sätt som möjligt vilket Andersen (1998) 
beskriver. Användningen utav begreppen skiljer sig åt för kvalitativa och kvantitativa studier 
och i vårt fall sker arbetet med validitet och reliabilitet kontinuerligt genom hela processen, 
inom såväl datainsamling som efterföljande analys. (Infovoice 2008a) Patel & Davidsson 
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(2003) beskriver kraven på tillförlitlighet som lika viktiga inom områdena naturvetenskap, 
samhällskunskap och humaniora. Begreppen står i förhållande till varandra och båda är av 
lika stor vikt för att ett tillförlitligt forskningsresultat ska kunna skapas.  

Andersen (1998) menar att validitet syftar till att visa på en studies giltighet och relevans i 
förhållande till omgivning och befintlig forskning. Med giltighet menas hur väl det empiriska 
och teoretiska materialet stämmer överens medan relevansen åsyftar det empiriska 
begreppsurvalet samt kopplingen till frågeställningen. Validiteten bygger på en subjektiv 
bedömning och därför bör en diskussion föras kring ämnet. Validiteten i vår ansats bekräftas 
av det urval av företag som vi har gjort tillsammans med de frågor som har ställts i 
förhållande till ämnet, vilka är intressanta i relation till den forskningsfråga som presenterats. 
Empirikapitlet som senare kommer att redovisas motsvarar väl vad som efterfrågas i 
problemformuleringen. Den teori som vi har valt att använda oss utav representerar de delar 
utav hållbar utveckling som vi vill belysa och analysera. Genom ett strukturerat 
tillvägagångssätt har vi säkerställt att det empiriska och teoretiska materialet samspelar och 
skapar en god grund för vidare analys.  

För att ett forskningsresultat ska kunna vara allmängiltigt och beskrivande av ett faktiskt 
förhållande så måste den fakta som insamlats i processen vara pålitlig (Andersen 1994). 
Pålitlighet kan även betecknas som en studies reliabilitet där forskaren måste säkerställa 
studiens mätinstrument som pålitliga. I en kvalitativ undersökning innebär instrument 
människor som inverkar samt teknisk utrustning. (Infovoice 2008a) Reliabiliteten är ett mått 
på hur resultatet påverkas av tillfälligheter och blir därmed en indikator på studiens exakthet. 
Exaktheten bygger i sin tur på stor noggrannhet vid kodning och registrering av data. 
(Andersen 1998) Den teoretiska referensram som vi presenterar har tydliga kopplingar till 
intervjusvaren och noggrann dokumentation av övrig empiri. Intervjuerna har dokumenterats 
genom transkribering eller genom skriftliga intervjuer. Därmed har vi minimerat det 
informationsbortfall som annars kan förekomma.  

2.6. Sammanfattning metodval 

Genom figuren nedan sammanfattas de metodval vi gjort i uppsatsen. 

Vetenskapligt synsätt: Hermeneutiskt synsätt 

Modell för undersökningen: Abduktiv modell 

Ansatsens inriktning: Deskriptiv inriktning 

Tillvägagångssätt: Kvalitativ metod 

Teknik för insamling: Intervjuer, elektroniska sökningar 

Olika typer av data: Primär- och sekundärdata 

Figur 1. Sammanfattning av metodval (Egen illustration)   
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3. Applicerbara teorier 

kapitel tre redogör vi för vår teoretiska referensram. I förhållande till presenterat syfte och 
forskningsfråga valde vi inledningsvis att presentera begreppet hållbar utveckling. 

Därefter beskrivs teorierna för intressent och legitimitet, vilka vi låtit vara centrala och 
därmed genomsyra framställningen utav den fortsatta teoretiska referensramen vilket 
inkluderar analysmodellen samt en teori om SME.    

3.1. Hållbar utveckling 

Persson och Persson (2007) skriver att den första internationella miljökonferensen hölls så 
tidigt som år 1972 vilket resulterade i UNEP (United Nations Environment Programme), FN:s 
miljöprogram. År 1987 presenterade den så kallade Brundtlandkommissionen rapporten ”vår 
gemensamma framtid” vilken visade att de resurser som är nödvändiga för livet på jorden, 
mark, luft och vatten är hotade. Rapporten fastslog att industriländers sätt att producera och 
konsumera har lett till överexploatering vilket medfört industriutsläpp som i längden är 
ohållbara. I rapporten från Brundtlandkommissionen används begreppet hållbar utveckling 
som ett övergripande mål och syftar till en utveckling ”som möjliggör för dagens generation 
att tillfredsställa sina behov utan att därigenom försvåra för kommande generationer att 
tillfredsställa sina.” (Persson & Persson, 2007, s.185) År 1992 höll FN nästa stora konferens 
om miljö och utveckling, den så kallade Riokonferensen. Tankar om begreppet utveckling och 
ett positivt samband mellan miljö och ekonomisk tillväxt hade vuxit fram. Författarna 
beskriver de grundläggande principer som var resultatet av Riokonferensen för arbetet mot en 
hållbar utveckling.  

� Ansvarsprincipen – alla länder bär ansvar att inte skada miljön inom landet eller inom 
angränsade länders miljö. Länderna har rätt att utnyttja sina naturtillgångar under 
förutsättningar att miljön inte tar skada.  

� Försiktighetsprincipen – åtgärder eller ingrepp där miljökonsekvenserna inte kan 
överblickas ska inte startas. Det behövs inga vetenskapliga bevis för att tillämpa 
principen.  

� Polluter Pays Principle (PPP) – innebär att den som förorenar ska betala för den 
miljöskada som uppkommer.  

� Kretsloppsprincipen – allt som utvinns ur naturen ska kunna återanvändas, återvinnas 
eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att samhälle 
eller natur tar skada.  

� Substitutionsprincipen – vi ska i största möjliga mån byta ut miljöstörande produkter 
och råvaror mot icke eller mindre miljöfarliga.  

År 2002 hölls den tredje globala miljökonferensen med inriktning hållbar utveckling, den så 
kallade Johannesburgkonferensen. Konferensen i stort präglades av ökade motsättningar 
mellan norr och söder, fattiga och rika, vilket ledde till att några av världens mest 
inflytelserika länder uteblev från mötet. Trots det antogs följande viktiga beslut angående en 
hållbar utveckling. 

� Hittills tagna beslut om fattigdomsbekämpning måste förverkligas. 
� Slöseriet med naturresurser ska minska. 
� Den biologiska mångfaldens utarmning ska hejdas fram till år 2010. 
� Ett tioårigt mål sattes i syfte att nå hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
� Miljö- och hälsofarliga ämnen ska successivt fasas ut. 
� Växthusgaser ska minska enligt Kyotoavtalet och avtalets uppföljning. 

I 
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� Länder ska verka för fri och rättvis handel.  

Kyotoavtalet är en klimatkonvention som upprättades år 1992 och som senare undertecknades 
av mer än 150 länder. I avtalet lovar industriländerna bland annat att minska sina utsläpp av 
växthusgaser med fem procent till 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå.  

3.1.1. Hållbar tillväxt 

I boken ”Från defensiv till proaktiv – Drivkrafterna bakom hållbar tillväxt” skriven av 
Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) vidareutvecklas begreppet hållbar utveckling till hållbar 
tillväxt. För att hållbar utveckling ska råda krävs dels att ekosystemet egen 
produktionsförmåga inte får komma till skada men det ska även ske tillsammans med en 
social hänsyn. Den hållbara delen inkluderar även näringslivets ekonomiska faktorer med 
lönsamma företag som skapar nya förutsättningar för miljöanpassad teknik.  

Författarna beskriver de tre ”pelarna”, alltså sociala frågor, miljö och ekonomi, som måste 
samspela för att hållbar utveckling ska kunna skapas. Användandet av ordet tillväxt istället för 
utveckling syftar till att bättre beskriva näringslivets beskaffenhet. Tankesättet att tillväxt 
alltid genererar miljöförstöring finns fortfarande kvar men är idag förlegat. Grundidén med 
begreppet är att ekonomisk tillväxt sker parallellt med minskad miljöpåverkan.  

Olika intressenter har en förmåga att betona just sin del i begreppet hållbarhet. Grunden till 
utvecklingen baseras dock på alla de tre pelarna och måste tillsammans vara välfungerande. 
Ett företag som är miljöanpassat är inte hållbart om lönsamheten inte infinner sig, eller om det 
sociala ansvaret uteblir eller brister.  Figuren nedan visar på hur de tre delarna är 
sammanlänkade.  

 
Figur 2. Tre delar i hållbar tillväxt (Bingel, Sjöberg & Sjöquist, 2002, sid. 18) 

3.1.2. Ett internationellt samarbete 

Ebbesson (1993) skriver att företag och myndigheter som internationellt arbetar med samma 
miljöledningssystem är en bra start i arbetet för hållbar utveckling. Utmaningen ligger i att 
hjälpa de nationer som nu går in i ett tillverknings- och konsumtionssamhälle, så som till 
exempel Kina, Indien och Indonesien. Genom EU växer en gemensam miljölagstiftning fram 
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som kan komma att gynna flera länder internationellt. Ett av de övergripande målen för en 
hållbar utveckling är en värld utan fattigdom och förtryck.  

Den internationella miljörätten kan liknas vid ett lapptäcke på grund utav att 
miljökonventioner kommit till stånd efterhand som konkreta problem uppstått. 
Konventionernas karaktär har skapats utefter det syfte, område, problem eller aktivitet som 
stått i fokus. Det är först i mitten på 1990-talet som ett helhetsperspektiv börjat formas. 

Begreppet hållbar utveckling har flera olika dimensioner varav en utav dem är den konflikt 
som råder mellan industriländer och utvecklingsländer. I utvecklingsländerna handlar frågan 
främst om miljöskyddets prioritet gentemot andra samhälleliga intressen. I frågan ingår även 
en ansvarsdiskussion om vem som ska vara ekonomiskt ansvarig för att ett fullgott globalt 
miljöskydd upprättas. Huvudproblemet för utvecklingsländerna är hur social och materiell 
utveckling kan förenas med ett hållbart nyttjande av naturens resurser.  

3.2. Intressent- och legitimitetsteorin 

Deegan (2002) uppger att såväl intressent- som legitimitetsteorin härstammar från teorin om 
politisk ekonomi där de två kan betraktas som överlappande och kompletterande av varandra. 
Gray, Kouhy och Lavers (1995) menar att den litteratur som beskriver teorierna ofta är diffus 
och därför kan det vara svårt att särskilja dem. Teorin om politisk ekonomi har en lång 
historisk tradition och kan definieras som ”samspelet mellan makt, mål samt produktivt 
utbyte”. Den ekonomiska delen kan därmed inte analyseras utan hänsyn till omgivande 
politiskt, socialt och institutionellt ramverk, inom vilken den utspelar sig.  

Ljungdahl (1999) förklarar teoriernas överlappning med att intressentteorin beskriver ett 
företags relationer till sina intressenter och legitimitetsteorin indikerar olika strategier som 
företaget använder för att legitimera sig gentemot sina intressenter. Centrala frågeställningar i 
de båda teorierna beror på vilket perspektiv som används som utgångspunkt, det vill säga om 
problemen ses ur ett företagsperspektiv eller ett samhällsperspektiv.  

 
Figur 3. Intressentteorin. (Ljungdahl, 1999, sid.40) 

Deegan (2002) uppger att intressent- samt legitimitetsteorin kan kategoriseras som 
systemorienterade. Inom det systemorienterade perspektivet influerar och influeras de två 
teorierna av samhället i vilket företaget opererar. Legitimitetsteorin bygger på perspektivet att 
samhället, politiken och ekonomin är oskiljaktiga och därmed kan inte ekonomiska frågor 
hanteras meningsfullt i frånvaron av en politisk, social och institutionellt ramverk inom vilken 
ett företags aktiviteter sker.  

3.2.1. Intressentteorin 

Ljungdahl (1999) skriver att ordet intressent syftar på aktörer eller grupper som har någon 
form av intresse i ett företags verksamhet. Intressenter kan även sägas vara alla tänkbara 
aktörer som kan påverka eller påverkas av de aktiviteter ett företag utövar. Utifrån en 
samhällelig betoning på intressentteorin handlar problemen om hur intressenter ställer krav 
och därigenom utövar makt på företagen. Vidare har det samhälleliga perspektivet tydliga 
normativa inslag om hur förhållandet mellan företag och samhälle borde fungera. Det är även 
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i det avseendet som intressentteorin är mest användbar, det vill säga som normativ grund till 
varför ett företag har en moralisk skyldighet och därför bör redovisa samhälls- och 
miljörelaterad information till sina intressenter.  

Vidare indikerar beskrivningen ovan att det finns ett mer eller mindre ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan ett företag och företagets intressenter, någon form av 
resursutbyte. Resurserna behöver inte vara ekonomiskt kvantifierbara men uteblivande 
resurser medför på något sätt ekonomiska konsekvenser för företaget. Det är alltså därför 
väsentligt för företaget att hantera intressenterna så att fortsatt verksamhet kan bedrivas.  

Deegan (2002) menar att intressentteorin består utav två perspektiv, ett normativt och ett 
positivt. Den normativa synvinkeln föreskriver hur organisationer ska behandla sina 
intressenter och inkluderar en organisations ansvar. Det positiva perspektivet innebär ett 
behov av att leda vissa intressentgrupper, särskilt de som klassas som viktiga, då de har en 
förmåga att kontrollera ett företags resurser. Ju viktigare en intressent är för ett företag, desto 
mer försöker företaget styra relationen. Information är ett exempel på hur ett företag kan 
påverka sina intressenter inom det positiva perspektivet. Genom att styra vilken information 
som går ut till intressenterna kan företaget manipulera intressenterna och på så sätt erhålla 
deras stöd och godkännanden eller för att distrahera dem.  

Pesqueux och Damak-Ayadi (2005) uppger att intressenter kan delas in i primära och 
sekundära grupper. En primär intressent har ett direkt eller på något sätt kontrakterad relation 
till företaget medan en sekundär intressent är en mer diffus grupp. De är aktörer som befinner 
sig längre bort från företaget men som ändock kan komma att påverkas av företagets aktioner. 
Beroende på intressenternas karaktär kan de delas in i tre olika grupper. Först finns de 
institutionella intressenterna vilket inkluderar organisationer som strukturerar lagar och 
regleringar samt andra professionella organisationer som är kopplade till en viss industri. 
Vidare finns den ekonomiska intressenten som är de aktörer som opererar på samma marknad 
som företaget. Avslutningsvis presenteras gruppen etiska intressenter, vilka utövar en etisk 
eller politisk påtryckning.  

I Ljungdahls (1999) mening skapar gruppindelningen en instrumentell syn på företagets 
intressenter där indelningen innebär att företaget prioriterar kraven från den primära gruppen 
då de anses viktigast för företagets centrala verksamhet. Det sker dock utan att egentligen ta 
ställning till riktigheten eller rimligheten i kraven. Den instrumentella användningen av teorin 
är vanlig då det tillhör ett företags uppgifter att bedöma intressenters reaktioner och vilka 
potentiella hot eller möjligheter som finns associerade med specifika beslut. De strategier som 
ett företag använder sig av för att hantera intressenters krav bygger alltså på en bedömning av 
det hot som gruppen utgör respektive vilken potential till samarbete och övertalning som 
föreligger. Ett exempel på sådan strategi kan vara att genom miljö- och samhällsrelaterad 
information försöka påverka intressenters uppfattning om företagets samhällsansvar. Ett 
företag kan alltså välja att redovisa särskild information för en viss grupp av intressenter och 
på det sättet förmedla en vald företagsbild. Beroende på vilken uppfattning ett företag har om 
en intressentgrupp, deras intressen samt maktposition kan redovisning av information vinklas 
på ett specifikt sätt vid en bestämd tidpunkt. Intressentteorin indikerar att redovisning av 
utvald information kan bidra till ett företags ekonomiska utveckling och att företag därför bör 
redovisa fördelaktig information för intressenter. Trots att det finns få empiriska studier som 
använder intressentteorin finns det ett antal som åberopar den instrumentella synen på teorin 
för att förklara varför företag redovisar till exempel miljö- och samhällsrelaterad information.  
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3.2.2. Legitimitetsteorin 

Ljungdahl (1999) menar att då legitimitetsteorin behandlas ur ett samhälleligt perspektiv 
förskjuts intresset från företaget till det samhällssystem och de ramar som företaget verkar 
inom. Den samhälls- och miljörelaterade information som redovisas kan då tolkas som ett 
politiskt verktyg vilket används för att manipulera omvärldens uppfattning om företagets 
verksamhet. Frågan om legitimitet ur ett företags perspektiv är således nära kopplat till 
intressentteorin.   

För att ett företag ska kunna hantera intressentgrupper på ett lämpligt sätt är det viktigt att 
kunna bedöma respektive intressentgrupps krav och potentiella reaktioner på ett visst 
agerande. Det primära för företaget är att försäkra sig om viktiga intressenters fortsatta 
resursbidrag. Det kan vara antingen materiella resurser från primära intressenter eller 
immateriella resurser såsom samhällelig legitimitet från sekundära intressenter. Då de 
sekundära intressentgruppernas reaktioner kan påverka de primära gruppernas vilja att ge 
fortsatta resurser är det för ett företag samtidigt viktigt att aktivt bearbeta de sekundära 
grupperna för att på så sätt behålla legitimitet.  

Legitimitetsteorin präglas liksom intressentteorin av en instrumentell syn på ett företags 
intressenter vilket innebär att legitimitet ses som en nödvändig resurs för ett företag. Genom 
att något betecknas som legitimt sker samtidigt ett värdeomdöme eftersom legitimitet är nära 
knutet till de normer och värderingar som råder i samhället. Legitimitet kan även sägas 
innebära en överrensstämmelse mellan samhällets rådande värderingar och ett företags 
värderingar. För att avgränsa legitimitetsbetydelsen kan sägas att värderingarna 
överrensstämmer mellan ett företag och deras viktiga intressenter. Ett företags legitimitet 
bedöms således av utomstående varpå den som tilldelar legitimiteten godkänner den 
legitimerades (företagets) handlingar, värderingar eller målsättningar.   

Deegan (2002) menar att legitimitet innebär, i betraktelsen som en resurs, att ett företag är 
beroende av den för att överleva. Därmed kan det även ses som en resurs att ett företag har 
möjlighet att påverka och manipulera. Närhelst en företagsledning anser att en viss resurs är 
avgörande för organisationens överlevnad kommer de att arbeta aktivt för att tillgången till 
resursen säkras. Exempel för legitimitetsteorin inkluderar strategier där ett företag samarbetar 
med andra företag eller organisationer för att ta del utav deras legitimitet och på så hoppas att 
det överförs i viss mån.  

Ljungdahl (1999) anser att då ett företags intressenter har spridda intressen är det sannolikt att 
de gör skilda bedömningar av ett företags legitimitet, troligtvis även baserat på ojämförbara 
grunder och värderingar. Exempelvis kan effektivitet och lönsamhet anses legitimt av vissa 
intressenter men knappast vara tillräckligt för att samtliga ska legitimera företaget.  

Ytterligare en aspekt som författaren tar upp i samband med teorin är att det är avsaknaden av 
legitimitet som utlöser olika handlingar i syfte att återskaffa den nödvändiga legitimiteten. I 
den aspekten skiljs alltså legitimitet åt från själva legitimitetsprocessen. Resursen eller 
egenskapen skiljs åt ifrån den process som innebär ett genomförande av legitimerande 
aktiviteter. Syftet med aktiviteterna ska vara att rättfärdiga, rationalisera eller förklara ett visst 
agerande som kan ha skadat företagets legitimitet. Enligt Ljungdahl är sådana aktiviteter 
oftast av kommunikativ karaktär i form av verbala motiveringar eller ursäkter till något som 
inträffat vilket förklaras av att faktiska och genomgripande förändringar är besvärliga och 
kostsamma. Utifrån ett strategiskt perspektiv, som det ovan, kan ett företag ses som 
manipulativt i sin strävan att legitimera sitt agerande utan att genomföra någon egentligen 
förändring.  
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Deegan (2002) menar att en organisation kan uppfattas som att inte agera legitimt utav flera 
olika anledningar. Till exempel kan samhällets värderingar ändrats vilket gör ett tidigare 
accepterat företagsbeteende till olegitimt inför intressenterna. Det kan också vara så att en 
särskilt händelse skadat företagets rykte och organisationens legitimitet eller att den bransch 
som företaget befinner sig i. Hur ett företag väljer att agera i legitimitetsfrågor är nära 
sammankopplat till ledningens tolkning utav samhällets uppfattningar av företaget. Företag 
uppfattar legitimitetsfrågor och hot mot den på olika sätt och agerar därför annorlunda. Hur ett 
företag väljer att agera beroende på situation och bedömning utav omvärlden beskrivs i 
kapitel 3.3 Från defensiv till proaktiv – en analysmodell.  

När ett företag står inför hot mot sin legitimitet finns det vissa åtgärder de kan vidta. Först kan 
de anpassa sin produktion, sina mål och handlingsmetoder för att bättre överensstämma med 
rådande definitioner av legitimitet. Alltså att företaget bättre anpassar sin struktur till hur 
intressenterna anser att ett legitimt arbete ska bedrivas. Vidare kan en organisation, via 
kommunikation, försöka påverka den rådande definitionen av legitimitet så att det på ett bättre 
sätt överensstämmer med organisationens struktur. I det sista alternativet kan företaget, via 
kommunikation, försöka bli förknippade med de symboler, värderingar eller institutioner som 
starkt kopplas till legitimerande handlingar.  

Enligt Ljungdahl (1999) kan legitimitetsfrågan även ses utifrån ett institutionellt perspektiv 
där legitimitet är synonymt med den institutionaliseringsprocess som företag genomgår. Då 
anses det enskilda företaget inte ha resurser för att genomföra motsvarande 
legitimitetsaktiviteter och för att framstå som legitima strävar de efter att anta allmänt 
accepterade strukturer och procedurer. Då legitimitet är starkt förknippat med ett rationellt 
beteende kan ett företag framstå som legitimt genom att anta vissa organisationsstrukturer 
eller införa arbetsrutiner som är institutionaliserade i samhället. Genom att implementera ett 
visst beteende signalerar företag sin legitimitet vilket har resulterat i att organisationer inom 
samma område tenderar att likna varandra till struktur, procedur och rutiner. Vidare är det 
även en implikation på att företag redovisar miljö- och samhällsrelaterad information för att 
det anses vara ett korrekt sätt att kommunicera med omgivningen på. Därmed påvisas också 
företagets överensstämmelse med rådande normer och på så sätt förebyggs eventuella 
legitimitetshot.  

Deegan (2002) uppger att legitimitetsteorin är central i det som benämns institutionell teori 
vilket innebär att organisationer förändrar sin struktur för att på så sätt möta de utomstående 
förväntningar på hur ett företag legitimerar sig. Till exempel kan företagen inom en industri 
arbeta med en särskild struktur. Därmed skapas en institutionell press på det företag som inte 
använder sig utav samma struktur. Där uppstår en förändring mot att ett företag agerar 
liknande mot vad andra organisationer gör inom branschen och följa samma normer som 
andra anammar.  

Lammers (2003) menar att det institutionella perspektivets huvudfokus ligger i värdet och 
regleringen av organisationernas miljöer. Generellt betraktas organisatorisk kommunikation 
som en process där normer såväl anammas som utageras av organisationens medlemmar. 
Processen benämns som institutionell isomorfis, vilket beskrevs för första gången redan år 
1983. Isomorfis refererar till den byråkratiska likhet som råder mellan organisatoriska 
strukturer. Den process, genom vilken organisatorisk homogenisering sker, inkluderar 
härmning, tvång samt spridningen av normer genom organisationen på grund av konkurrensen 
till andra organisationer om material och symboliska resurser.   
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3.2.3. Ett företags intressenter samt legitimeringsalternativ 

Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) uppger att ett företags yttre intressentmiljö består av flera 
olika aktörer. Traditionellt har de bestått av ett fåtal, stora intressenter, medan det idag finns 
många olika grupper i samhället som påverkar företaget. I nedanstående bild illustreras den 
utveckling som skett.  

 
Figur 4. Påverkan på företagens agerande inom områdena miljö och hållbar utveckling. (Bingel, Sjöberg & 
Sjöquist, 2002, sid. 39) 

De olika intressenterna som presenteras i bilden utöver olika sorters påtryckningar på 
företaget och därmed krävs även någon slags legitimering från företagets sida. Nedan 
diskuteras vilken typ av påverkan som de viktigaste intressenterna utgör på företaget. 

Kunderna – Blir mer upplysta om den rådande miljösituationen via media och andra typer av 
utbildningsorgan. Genom kunskap kommer också ökade krav på vad de anser att företagen 
ska erbjuda. Konsumenterna är den viktigaste intressentgruppen då det inte kan uppstå handel 
utan konsumtion. Författarna uppger här att förändringar inom företaget sker snabbast då 
påtryckningarna kommer från företagets kunder. Generellt kan nämnas att större kunder, det 
vill säga företag och myndigheter, har större möjligheter att skapa snabba förändringar än vad 
till exempel konsumenter har. Konsumenterna är en alltför osammanhängande grupp för att 
kunna göra skillnad kortsiktigt. Att veta exakt hur ett företag kan legitimera sig inför sina 
kunder är komplext och här finns inga generella lösningar. Det viktigaste är dock att företaget 
tar situationen på allvar och hanterar frågan med respekt, annars finns en risk att kunderna 
känner sig åsidosatta eller kränkta.  

Investerare – Består av den organisation eller instans som står för den huvudsakliga 
investeringen i ett företag. Det kan vara allt från en ensam ägare i ett familjeföretag till 
tusentals aktieägare. Oavsett är det en viktig intressent, vars behov måste tillgodoses, vilket 
främst handlar om att leverera tillfredställande ekonomiska resultat. Investerarna vill i alla 
lägen ha total insyn i företaget och deras handlingar.  

Miljöorganisationer – Det finns flertalet nationella och internationella miljöorganisationer 
som påverkar ett företag. De är drivkraften bakom undersökningar och utredningar av 
indikationer på nya miljölarm. Om ett företag får anklagelser riktat mot sig är en snabb aktion 
viktig för att problemet inte ska blåsas upp. Miljöorganisationerna är experter på sitt område 
och ofta väldigt insatta i en specifik nisch inom miljöområdet. Därför kan det vara svårt för 
företagen att skapa legitimitet inför gruppen eftersom deras handlingar aldrig riktigt tycks 
vara tillräckliga.  
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Egen miljöpolicy – De flesta större företag har idag en intern miljöpolicy att arbeta utefter. 
Beroende på företagets storlek kan den vara mer eller mindre publik. Vissa företag använder 
den mer för interna riktlinjer medan andra redovisar den i sin marknadsföring för att 
propagera företagets miljöarbete externt. Genom miljöpolicyn påverkar även företaget andra 
organisationer genom att till exempel kräva standardiseringar eller certifieringar utav sina 
leverantörer. Miljöpolicyn legitimeras genom att den hålls uppdaterad och att den bygger på 
aktuella omvärldsanalyser. Den främsta intressenten för företagets miljöpolicy är 
företagsledningen och deras marknadsstrateger. Här finns en önskan av att upprätta och 
förespråka en trovärdig policy som i sin tur kan bli ett viktigt verktyg i 
legitimeringsprocessen.  

Myndigheter – Utövar påtryckningar genom att ta fram lagar och upprätta regelverk som 
företagen måste lyda under. Myndigheterna har även konkreta möjligheter till att använda 
bestraffningar som påtryckningsmedel, så som böter och legala efterföljder. Ett företag måste 
följa de föreskrifter som råder och det är via oberoende kontroller som myndigheterna skapar 
företagets legitimitet. Här handlar det mer om att det är upp till företagen att leverera när de 
blir tillsagda att göra det. Det är allmänt känt att vissa företag försöker kringgå 
myndigheternas regler för att på så sätt till exempel spara kostnader. Myndigheter är en 
intressentgrupp för företaget då de ställer krav på att lagar och regler efterföljs.  

Media – Media agerar som den största katalysatorn av problem som uppkommer och hot som 
riktas mot företaget. Det som kanske kunde ha passerat intressenterna som ett obetydligt 
problem kan i media få oanade proportioner. På så sätt kan även andra intressenters 
påtryckningar förstoras, allt eftersom de via media blir upplysta om problemet. Det sätt som 
ett företag kan skapa legitimitet inför media är att spela ett rent spel. Om företaget följer de 
regler som de själva satt upp för sitt arbete och ser till att det efterföljs genom hela 
produktionskedjan så finns det ingen risk för att media ska upptäcka några dolda problem. 
Media är i allra högsta grad en viktig intressent på grund utav hur känsliga frågor kan spridas 
till flera av företagets andra intressenter på kort tid.  

Lagstiftning – Nära sammanlänkat med myndigheter men kan här även gälla på ett mer 
internationellt plan där företag till exempel måste ta hänsyn till vad som bestäms inom EU. 
Lagstiftningen gäller ofta på ett relativt generellt plan och inte in i detaljfrågor. Ett företag 
legitimerar sig helt enkelt gentemot lagstiftningen genom att följa de lagar som råder. 
Företagets agerande inom hållbar utveckling har dock sällan att göra med lagstiftarna. Istället 
handlar det om frågor kring miljö som vuxit fram ur ett samspel med andra aktörer. Beslut 
måste därför ofta fattas med bristfälligt underlag, och utan att en framgångsrik utgång kan 
säkerställas.  

Konkurrenter – Ett företags konkurrenter kan också ses som intressenter på så sätt att 
företagen i alla lägen måste försäkra sig om deras position, för att inte riskera överraskningar. 
Ett företag kan legitimera sig mot sina konkurrenter genom att i alla lägen föregå med gott 
exempel och hålla en hög innovationsnivå. Genom konkurrenternas misstag kan ett företag 
vinna nya fördelar och skapa ny kunskap. Därmed blir konkurrenterna en intressentgrupp då 
det finns ett grundat intresse för att följa deras utveckling.  

På grund utav den komplexa situation som idag råder är det svårare för företagen generellt sett 
att skapa legitimitet inför sina kunder. Det kräver ofta en situationsanpassad handlingsplan.  

3.3. Small and Medium sized Enterprises (SME) 

I rapporten ”small and medium-sized enterprises: technology and competitiveness” från 
OECD (1993) adresseras problemet med SME:s och den globala konkurrenssituationen. 
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Syftet med rapporten är att identifiera hur företag av liten eller medel storlek kan arbeta för att 
bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. En definition av begreppet SME finns under 1.5. 
Definitioner.  

Enligt OECD (1993) spelar SME:s en viktig roll på den globala arenan. De små och 
mellanstora företagen har enligt rapporten bidragit till både teknologisk utveckling, ökad 
konkurrens bland företag och inte minst till fler jobb och ekonomisk tillväxt i flera regioner. 
Det är dock ett faktum att på en allt mer global marknad har SME:s svårare att uppehålla sin 
produktivitet och effektivitet. OECD presenterar en studie från Japan som visar på att gapet 
mellan stora företag och SME:s har ökat och det främst av anledning att de tappat 
produktivitet gentemot de stora företagen. Förklaringen ligger i att det på en allt mer global 
och segmenterad marknad inte längre räcker med att enbart vara främst inom ett område. 
Konkurrensen idag kräver mer av aktörerna och för att lyckas måste företag kunna leverera 
både kvalitet och kontinuerligt uppdaterade, innovativa produkter samtidigt som de ska 
leverera till marknaden vid rätt tidpunkt. Att konkurrera på dagens marknad är alltså en 
komplex utmaning och särskilt då för de mindre SME företag som inte kan dra samma nytta 
av skalekonomi, global närvaro och andra fördelar som större företag har.  

Det finns i rapporten fem variabler som bäst förklarar ett SME:s konkurrenskraft. 

Den första är den roll som företagets ledare eller ledning har. Karaktäristiskt för SME företag 
att beslutsfattandet sker centralt och mycket nära alla som arbetar inom företaget vilket kan 
beskrivas som att företaget har en personlig struktur. En stor skillnad mellan stora företag och 
SME:s är således att de senares företagsstrategier direkt påverkas av ledningens karaktär, 
skicklighet, ansvar, attityder och beteende.  

Den andra variabeln som påverkar ett SME:s konkurrenskraft är förmågan att ta in och 
använda vetenskaplig och teknologisk information samtidigt som en hög innovationsnivå 
bibehålls. Det grundar sig i dagens globala konkurrens där ett grundläggande krav är 
kontinuerligt uppdatera och effektivisera såväl produkter som tillverkningsprocesser. På större 
företag finns ofta tillgång till en R&D avdelning (Research and Development) som ser till att 
företaget håller sig uppdaterat och utvecklar innovativa lösningar.  Mindre företag har dock 
sällan de tillgångarna vilket innebär ett ökat behov av extern information om nya trender och 
liknande. Det kräver dessutom en förståelse för hur den insamlade informationen ska tolkas 
och användas samtidigt som en grundförutsättning är att det finns en positiv inställning till 
förändringar inom hos företagets ledning. 

Tredje variabeln behandlar kvaliteten på själva företaget och de anställda. Utvecklingen i 
informations- och produktionsteknologi ställer höga krav på företagets anställda, hur de 
involverar sig i förändringar samt deras förmåga att hantera nya och befintliga system. Att 
attrahera kvalificerad personal har visat sig vara ett problem för många SME:s då det krävs 
såväl intern som extern träning. För att på ett framgångsrikt sätt kunna ta in och använda ny 
information i ett företag krävs de anställdas engagemang och kunnande. Ytterligare 
utmaningar för företaget är att kunna reorganisera sig efter nya rutiner. Då förbättrad 
produktivitet och ökad tillväxt inte alltid är kompatibelt med en snäv arbetsfördelning är det 
viktigt att de anställda är villiga att genomgå förändringar. 

Den fjärde variabeln som OECD identifierat som ett konkurrensverktyg för SME:s är 
investeringar vilket syftar till företagets egentliga investeringar. Enligt OECD-rapporten har 
vissa experter påpekat att investeringar i till exempel utrustning med syfte att öka ett företags 
produktivitet och minska produktionskostnader inte alltid garanterar konkurrenskraft och 
framförallt inte för SME:s. Det har enligt experterna att göra med att företagen, SME:s, saknar 
resurser för att kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen och verktygen. Det är alltså viktigt 
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för företagen att främst identifiera den egentliga investering som krävs och att inte förlita sig 
enbart på ny teknik och utrustning. Det ska dock inte förringas att en förutsättning för 
konkurrenskraft på marknaden är att hålla sig uppdaterad och att vara produktions- och 
kostnadseffektiv.  

Flexibilitet är den femte variabeln som OECD adresserar och även där har SME:s stora 
fördelar gentemot större företag. Övertaget ligger i storleken på företaget vilket gör att de har 
förmågan att kunna ställa om produktionen och anpassa sig efter skiftningar på marknaden. 
Jämfört med stora företag har SME:s mindre specialiserad produktion, en centraliserad 
styrning samt ett strategiskt tänkande som grundar sig i intuition. Att förutspå och anpassa sig 
till nya förändringar och utmaningar beror dock långsiktigt på hur väl ett företag kan integrera 
nya förutsättningar som ledarstil och teknologi in i sina konkurrensstrategier. 

3.4. Från defensiv till proaktiv – en analysmodell 
Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) beskriver en analysmodell för ett företags miljöansvar. De 
påstår att det går att urskilja generella mönster utifrån ett företags agerande i olika kriser samt 
hur miljölarm och olyckor hanterats. Modellen innefattar även sociala frågor så som ökat 
socialt ansvarstagande, stopp för barnarbete eller ett främjande av den etniska mångfalden.  

Då en kris är nära förestående för ett företag så ändras ofta deras inställning och ageranden. 
Företagets aktioner kan då delas in i tre olika faser enligt analysmodellen. I fas I antar 
företaget en defensiv och försvarande inställning, i fas II övergår företaget till att vara mer 
reaktivt och samarbetsvilligt för att sedan, under fas III, agera proaktivt och särskilja sig som 
en ansvarstagande samhällsmedborgare, även kallat Corporate Citizenship.  

Ett förenklat synsätt är att det enbart är när företagen blir tvingade till förändring som något 
faktiskt sker. Det finns olika intressentgrupper som agerar tvingande i den här typen av 
situationer. Det är även beroende på vilken intressent som utgör påtryckningar som påverkar 
vilken aktion som företaget tar. Kanske de är mer defensiva om det handlar om statliga 
påtryckningar medan de intar en mer reaktiv inställning när det handlar om att blidka 
konsumenter?  

Kraften i de yttre påtryckningar som påverkar företagen och får dem att agera ska i följande 
exempel ses som konstant, alltså påtryckningarna är inte kraftfullare i de fall där företaget 
agerar defensivt än vad de är när företaget agerar proaktivt.  

3.4.1. Första fasen – Det defensiva företaget 

Vanligtvis inleds den första fasen med företagets förnekande eller bagatelliserande av 
problemet. Här handlar det överhuvudtaget inte om ett legitimerande intresse från företagets 
sida utan de arbetar istället hårt för att dölja och täcka över problemen. De flesta företag går 
igenom den första defensiva fasen även om den är olika lång för olika aktörer. Om företaget 
vägrar att erkänna problemet och agerar långdraget defensivt så riskerar det att skada 
varumärket allvarligt. Ofta karakteriseras fasen av att företaget hamnar i hopplösa 
diskussioner där produktionen tvingas till omstrukturering.  

Det defensiva agerandet är sällan framgångsrikt och företagen tvingas oftast att byta 
inriktning och ändra sina ställningstaganden. Det finns dock inga krav på att ett företag måste 
acceptera de krav som kommer från miljöorganisationer eller politiker. Tvärtom så är det inte 
vetenskapliga rön utan uttryck för opinioner som skapar debatt inom miljöområdet. Säkert är 
dock att om marknaden påverkas så har företaget inget annat val än att agera.  
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3.4.2. Andra fasen – Det reaktiva företaget 

Då den första fasen karakteriseras av företagets passivitet så övergår de i den andra fasen till 
att med olika metoder legitimera sin miljöprofilering. Företaget försöker påvisa att de tagit till 
sig problemet och inleder samtal med externa parter så som myndigheter och tillsynsorgan. 
Även utomstående företag med liknande situation kan här ta del av andras erfarenheter och 
ändra sitt arbetssätt. I fasen är företaget övervägande reaktiva, det vill säga, aktion sker på 
grund utav utomstående påtryckningar. Det är troligtvis den vanligaste fasen av de tre och 
många företag stannar också här.  

De företag som äntrar den andra fasen behöver nödvändigtvis inte göra något fel utan följer 
oftast de lagar och regler som finns inom området. Många aktörer i näringslivet hävdar att det 
är det rätta sättet för ett företag att agera och att det istället är myndigheters och statens 
uppgift att ligga i framkant och skapa nya vägar. Det ansvaret är för tungt för en enskild 
organisation att bära, då de inte har kunskap att agera vid kontroversiella miljölarm. Att ett 
enskilt företag, oavsett storlek, själva ska kunna bedöma hotbilden i ett nytt larm är ett otroligt 
svårt uppdrag.  

Det finns olika legitimeringsaktiviteter som ett företag kan utföra. Det ansvar som de faktiskt 
tar för problemet varierar dock. Bland annat kan ett företag använda sig utav olika 
miljömärkningar för att certifiera och garantera en produkts härkomst för intressenterna. 
Beroende på vilken märkning som används påverkas även trovärdigheten. Andra typer av 
aktioner handlar om bland annat standardisering av verksamheten eller av en 
produktionsprocess. På så sätt garanteras att organisationen sköts på det sätt som standarden 
föreskriver, vilket även garanteras via oberoende parter. Genom att genomgå olika aktioner 
kan ett företag skapa en legitimitet inför intressenten vilket kan göras med varierande 
trovärdighet. Om ett företag agerar utan ärligt uppsåt kommer det med allra största 
sannolikhet att uppdagas förr eller senare.  

På vilket sätt som ett företag väljer att legitimera sin verksamhet skiljer sig åt och beror till 
stor del på hur helhjärtat deras åtagande är. Det tar sig även olika uttryck beroende på vilken 
intressent som utövar de huvudsakliga påtryckningarna. Är det en myndighet, lagstiftning 
eller investerare kanske legitimiteten styrks via legala medel med anammandet av nya regler 
och lagar eller via övergripande standarder och regelverk. Är det medier, kunder eller 
konkurrenter som utöver påtryckningarna krävs en högre innovationsförmåga och nytänkande 
för att på så sätt skapa konkurrensfördelar och på ett effektivt sätt attrahera kunder.  

Till företagets grundförutsättningar hör också den grupp intressenter som de måste visa 
hänsyn för. Till exempel har företaget ett varumärke som måste skyddas, en aktiemarknad att 
lugna, anställda och kunder att blidka, för att inte tala om media som kan blåsa upp den 
minsta indikation på några sekunder. Företaget har helt enkelt en hel omvärld som förväntar 
sig ett ansvarsfullt och korrekt agerande och därför brister ofta förhållningssättet som 
karakteriseras av den andra fasen. Just därför har många företag valt att gå ett steg längre och 
själva vidta åtgärder för produktionens etiska aspekter och hållbar utveckling vilket hör till 
den tredje fasen.  

3.4.3. Tredje fasen – Det provokativa företaget 

Många företag som idag arbetar för en hållbar tillväxt har insett att ämnet måste hanteras på 
samma sätt som ekonomisk prestanda inom företaget. Därmed måste hållbarheten integreras i 
alla steg samt inom alla nivåer och inte beskrivas som ett separat miljöarbete. Företaget inser 
att det handlar om ytterst viktig och känslig information och att en snabb aktion och 
skicklighet i sin framtoning gentemot marknad, investerare, media och beslutsfattare är 
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avgörande. Legitimeringen sker genom hela företagsstrukturen. En total transparens 
garanterar förfarandet och tillåter intressenterna att själva kontrollera verksamheten.   

Företag som agerar självständigt och proaktivt i miljöfrågor sägs vara inne i fas III. Arbetet 
handlar därmed inte enbart om hur kriser ska hanteras utan för att skapa en ultimat 
legitimering ligger fokus istället på att förebygga. På så sätt kan kriser undvikas och företaget 
framstås alltid som att ligga i framkant i miljödebatter.  

3.4.3.1. Intressentgrupper 

Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) beskriver att människor naturligt reagerar på mothugg 
genom att försvara sig och eftersom företag och organisationer består utav människor uppstår 
samma mönster då de hanterar kritik. Det lärande företaget förutsätter dock en välfungerande 
organisation där analyser och planering sker kontinuerligt. Det är även en utav anledningarna 
till att ett provokativt angreppssätt blivit allt vanligare inom näringslivet.  

En historisk tillbakablick visar på andra arbetsmetoder. Oftast hade företagen tydliga 
gränsvärden för vad som var farligt och vad som förbjöds utav myndigheter. Idag är den 
situationen ytterst ovanlig och det är snarare en omvänd situation, där det är företagen som 
genomför förändringarna. Besluten fattas allt oftare ute på marknaden för att bättre tillgodose 
kundernas behov, rådande opinion, varumärkesbyggande, media, investerare med flera.  

Utvecklingen är övervägande positiv även om baksidan visar en verklighet där beslut fattas 
utan allmänhetens vetskap om vilka miljöeffekter som framkallas. Hur ett företag väljer att 
agera inom hållbar utveckling har väldig sällan någon koppling till lagstiftningen utan handlar 
oftast om miljöprestanda, sociala och etiska frågor där varje organisation måste fatta sina egna 
beslut, oftast baserat på bristfälliga underlag.  En effektiv och snabb omvärldsbevakning är 
därför nödvändig för företag som önskar arbeta provokativt.  

Idag finns betydligt fler intressenter som påverkar företagen på olika sätt. Då det tidigare 
kunde räcka att ha kontakt med myndigheter via en branschorganisation är verkligheten idag 
långt mer komplex och det är upp till företagen att veta hur organisationen ska agera. En ny 
metod som utvecklats i syfte att förenkla företagens miljöarbete, då det inte längre finns 
tillräcklig lagstiftning inom området, benämns av författarna för intressentgrupper. Metoden 
som även kallas stakeholder dialogue innebär att ett eller flera företag bjuder in representanter 
som har synpunkter på verksamheten. Det kan bland annat handla om miljöorganisationer, 
konsumentgrupper och människorättsaktivister som tillsammans diskuterar, ger synpunkter, 
kritiserar och ger förslag på vilka förändringar företaget kan göra. Företaget får genom 
metoden en möjlighet till direkt diskussion där framtida planer kan argumenteras och 
kritikernas åsikter frammanas och på så sätt undvika eventuella mediala problem. Metoden 
med intressentgrupper är idag allt mer populär och har tillämpats av ett hundratal företag 
sedan ett par år tillbaka.  
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3.4.4. Schematisk bild över de tre faserna 

Nedan presenteras en bild över de tre faserna.  

 

Figur 5. En analysmodell för företags agerande. (Bingel, Sjöberg & Sjöquist, 2002, sid. 28)   
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4. Hållbar utveckling i konfektionsbranschen 

 apitlet består av tre delar. Först kommer vi att presentera det miljöarbete som idag 
pågår i konfektionsbranschen för att sedan fortsätta kapitlet med att beskriva de 

miljömärkningar som idag finns för textila varor. Avslutningsvis beskriver vi ett svensk 
initiativ kallat The Sustainable Fashion Academy. Det här är uppsatsens första empiriska 
kapitel.  

4.1. Miljöarbete 

Karlström (2006) beskriver den svenska textilbranschen som jämförelsevis relativt 
miljöanpassad. Den vanligaste märkningen bland svenska företag är Öko-Tex, Svanen samt 
Bra Miljöval. Försök har inletts med att sälja oblekta kläder. Ett exempel är Eko-tvätt i 
Mariestad som på prov hyr ut oblekta sängkläder som tillverkats av Borås Wäfveri vilket kan 
vara av stort intresse för hotell, sjukhus och liknande aktörer som vill agera miljömedvetet. 
Vid tvätt kan dessutom tvättmedel med blekmedel undvikas vilket ger ytterligare fördelar 
gentemot miljön.  

På KRAV:s hemsida (Krav 2008b) går att läsa om skillnaderna mellan en ekologisk och 
konventionell produktion som har sammanställts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I 
det ekologiska lantbruket används inga bekämpningsmedel och därmed undviks läckage till 
yt- och grundvatten vilket resulterar i en giftfri miljö med god kvalitet på grundvattnet. 
Genom ett ekologiskt lantbruk gynnas den biologiska mångfalden och läckage av 
näringsämnen till sjöar och vattendrag begränsas. Sammanställningen från SLU visar på att 
den ekologiska produktionen samspelar mer med naturen genom ett minskat utsläpp av 
växthusgaser, begränsad klimatpåverkan, minimerad energianvändning, förbättrad 
näringsbalansen i naturen samt verkar gynnsamt för bördigheten i jorden.  

Karlström (2006) skriver att importerade textilier innebär generellt en sämre översikt av 
produktionsförloppet. Inom konfektionsbranschen byts ofta fabrikör och många företag 
arbetar dessutom med underleverantörer, vilka kan vara väldigt svåra att kontrollera och 
inspektera. Ofta är beställaren omedveten om att fabrikören anlitat en underleverantör. Det är 
upp till beställaren att ställa krav på fabrikörerna för att på så sätt påverka produkternas 
miljöbelastning till det bättre.  

Produkter av återvunna fibrer har de senaste åren börjat dyka upp på marknaden. Företag som 
till exempel använder återvunnen bomull eller syntetfibrer från PET-flaskor, är i 
miljösynpunkt mycket positivt. Främst på grund utav att återanvändning av fibrer är mindre 
energikrävande än att framställa nya, men även med hänsyn till att det bidrar till ett minskat 
nyttjande av jordens resurser.  

I en artikel från Råd & Rön (Råd & Rön 2008b) utreds en rapport från Naturskyddsföreningen 
som visar på att svenska företag inte tar tillräckligt ansvar för hur textilproduktionen påverkar 
miljön i tillverkningsländerna. De svenska konsumenterna frossar i billiga kläder och textilier 
från länder som till exempel Kina, Indien och Bangladesh medan miljön tar allvarlig skada i 
produktionsprocessen. Jordbruksmarker förstörs och miljögifter läcker ut i vatten och jord. 
Till exempel har endast tio procent av fabrikerna reningsanläggningar i Bangladesh. 
Situationen i tillverkningsländerna är fruktansvärd för befolkningen där och situationen är 
ohållbar. Många gånger överskrids uppsatta gränsvärden i de tester som tas i vatten- och 
jordprover runtom industrierna. Naturskyddsverket påstår även att svenska konfektionsföretag 
ofta ställer för veka krav och att de avtal som leverantörerna skriver under främst är till för att 

K 
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skydda den svenska miljön. Ofta tas alltför litet ansvar för miljön i produktionsländerna. Ett 
annat stort problem är att inga eller fåtal svenska konfektionsföretag idag gör kontroller utav 
leverantörernas underleverantörer. I praktiken får de svenska företagen därför en väldigt dålig 
överblick av vad som pågår i produktionens tidigare skeden.  

4.1.1. Återvinna syntet 

Fibern som finns i materialet syntet kan genom en återvinningsprocess brukas igenom och 
användas i nya produkter. Japanska företaget Asahi Kasei Fibers har utvecklat 
repolymerisationsprocessen Ecosensor och därmed specialiserat sig inom området. På deras 
hemsida (Ecosensor 2008a) står att läsa att intresset för att återvinna syntetmaterial och PET-
flaskor växt sig större på senare år. Ecosensor påstår att deras produkter inte lider av tidigare 
begränsningar utan att det nu är möjligt att skapa vilken typ av plagg som helst.  

Återvinningen beskrivs schematiskt (Ecosensor 2008b) och sker enligt en kemisk process där 
PET-flaskor, överblivna syntetiska fiber och tygbitar från industrin samt använda kläder 
blandas samman och finfördelas. Därefter bryts polymererna ner innan de renas och 
polymeriseras igen. Efter processen kan fibrerna spinnas till nytt garn.  

Enligt uppgifter från företaget (Ecosensor 2008c) finns idag den återvunna fibern i flertalet 
olika plagg så som kläder (underkläder), ytterkläder (jackor, kappor), arbetsuniformer, 
sportkläder samt foder till kläder.  

4.1.2. Ekologisk bomull 
På den officiella hemsidan för Agrocel (Agrocel 2008a) beskrivs hur företaget tillsammans 
med Vericott Ltd och Traidcraft Exchange definierade och framodlade en ekologisk 
bomullsfiber, ”Agrocel Pure & Fair Indian Organic Cotton”. Bomullen finns att köpa som 
såväl ekologisk samt rättvisemärkt och ekologisk.  

Agrocel förfogar över tolv åkermarker i Indien, utifrån vilka odlandet av den ekologiska 
fibern genomförs med hjälp av lokala bönder. En grupp agronomer finns vid varje Agrocel 
servicecenter, vilka överser arbetet och försäkrar bomullens ekologiska härkomst.   

Sedan starten av den organiska odlingen (Agrocel 2008b) har bönder slutit sig samman för att 
utbyta erfarenheter och samarbeta under samma paraplyorganisation. Satsningen har en helt 
transparent inställning till odlingen. Agrocel har även bidragit till en motsatt 
urbaniseringseffekt, där det har skapats lönsamhet för bönder som vill återvända till sina 
jordbruk och odla ekologiskt. Över de senaste femton åren har Agrocel arbetat för att göra det 
till en möjlighet för bönderna att driva lönsamma odlingar.  

Mikrobakteriell kultur och fruktbarheten i jorden har ökat sedan projektets start. Det blir 
synligt genom ökade skördar trots att inga syntetiska gödningsmedel används. Mer än 2000 
tunnland har omstrukturerats till att bevattnas via så kallad droppbevattning vilket sparar 
1 800 000 kubikmeter vatten varje år. Ofta tar omställningen från konventionell odling till 
ekologisk odling långt tid (Agrocel 2008c) men Agrocel cotton odlas endast på jordbruk där 
odlingen omställts fullständigt. Köpare kan även välja att köpa bomull från jordbruk som är 
delvis omställda. Agrocel försöker på alla sätt stötta bönderna i deras marknadsföring om att 
endast organiska odlingar växer på deras marker.  

4.1.3. Materiella alternativ 
Bomull används, som vi påpekade i inledningen, i hälften utav världens textila produktion. Då 
grödan kräver stora mängder vatten i produktionen samt omfattande besprutning med 
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gödningsmedel finns det en god idé i att även se till vilka alternativa material som just nu 
växer fram på marknaden.  

De naturmaterial som idag finns på marknaden är allt från det traditionella lin och ull till mer 
experimentella material i spindeltråd och mjölkfiber. Vi kommer i följande stycken presentera 
material som vi tror har verklig potential till att bli storsäljande inom en snar framtid.  

4.1.3.1. Bambu 
Enligt information från företaget Bambukläder (Bambu 2008a) har tyg som tillverkats utav 
bambu en otroligt mjuk känsla vilket kan liknas vid silke. Det är dessutom väldigt följsamt 
och lämpar sig bra för kroppsnära plagg. Fibrernas inneboende egenskaper gör att svett 
avdunstar omedelbart och kroppen känns torr och eftersom textilen andas känns den sval på 
sommaren och värmande på vintern. Materialet absorberar tre till fyra gånger mer fukt än 
bomull. Bambun är naturligt antibakteriell och lämpar sig därför särskilt bra för underkläder 
då de blir mer hygieniska. Det är en egenskap som enligt laboratorietester inte försvinner ur 
plagget trots flera tiotal tvättar. Materialet är även antistatiskt vilket gör att det inte drar åt sig 
smuts på samma sätt som till exempel bomull gör. Bambufibern är UV-resistent och blockerar 
98 procent av UV- strålar. Plagget är till hundra procent nedbrytbart.  

Bambu växer helt naturligt utan tillsatser, bekämpningsmedel eller gödning och kräver heller 
inga stora mängder vatten. Det är världens snabbaste växt som når sin maxhöjd på tre 
månader och sprider sig snabbt över stora ytor. Efter några år är plantan helt mogen och har 
då nått en höjd på 15-30 meter. Efter skörd behöver växten inte återsås utan skjuter själv nya 
skott. Plantan påverkar även växthuseffekten genom att fem procent mer koldioxid absorberas 
av växten samt att den återger 35 procent mer syre än vad träd gör. När bambun växer skapas 
ett enormt rotverk som förhindrar jorderosion.  

En negativ egenskap med bambu gentemot bomull är att bambumaterialet har en tendens till 
att krympa mer. Genom att ta med en extra krympmån i produktionsberäkningarna samt att 
tvätta plaggen en extra gång innan försäljning kan det dock undvikas.  

4.1.3.2. Hampa 
Hampan har enligt Hampa.net (Hampa 2008a) odlats i Sverige i mer än 2000 år tillbaka. 
Växtens främsta fördel är att den inte utarmar jorden utan tvärtom återför den näring. I 
hampjordbruket slår växten själv ut allt ogräs och därför krävs inga pesticider eller 
kemikalier. Tack vare forskning finns nu en hampsort med ett minimalt värde av THC (det 
narkotiska ämnet i hampa) vilket mögliggör att bönder, med bidrag från EU, kan odla grödan. 
Hela växten kan tas till vara och används i papper, olja, isoleringsmaterial och textilier.  

Enligt Hushållningssällskapet (Hampa 2008b) har växten ett kraftigt rotsystem genom vilken 
den tillgodogör sig de stora mängder näringsämnen som den kräver. Hampan är mycket 
anpassningsbar till olika miljöer och klimat. Enligt Jordbruksverket (Hampa 2008c) fanns i 
Sverige år 2004, 65 stycken registrerade Hampodlare.  

På företaget Dalahampas hemsida (Hampa 2008d) beskrivs de många goda egenskaperna med 
hampa. Fibern kan användas till en bredd olika områden och tillhör ett utav naturens starkaste. 
Byggnadsmaterial, isolering, kläder, papper, kompositmaterial är olika exempel på 
hampprodukter.  

En enkel webbsökning visar att det finns många andra företag som säljer kläder i hampa, 
några exempel är The Hemp Store, HempValley, THTC (The Hemp Trading Company), 
HanfHaus samt Hemp clothing.  
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4.1.3.3. PLA 
Fletcher (2008) beskriver materialet PLA som en termoplastisk polyester vilken härleds från 
100 procent förnybara källor, för tillfället majs. Konventionella syntetfibrer som polyester är 
tillverkade av fossila bränslen och är inte biologiskt nedbrytbara. PLA skiljer sig i det 
avseendet eftersom fibern tillverkas av årligen förnyelsebara grödor vilka kan komposteras. 
En speciell kombination av temperatur och fuktighet får fibern att brytas ner. Material 
tillverkat av PLA får en naturlig känsla liknande den av bomull. Fiberegenskaperna liknar 
polyesterns men har dock lägre smälttemperatur vilket gör den olämplig för vissa 
framställningar och processer som innebär transfertryck och framförallt strykning.  Även 
vissa tekniska komplikationer i samband med färgning och finishering har observerats hos 
fibern vilka dock förutspås kunna åtgärdas med tiden. Trots vissa nackdelar indikerar 
forskningen att PLA är den mest hållbara av motsvarande polymerer på marknaden. Viss 
kritik har dock riktats mot PLA då framställningen kan innebära negativ miljöpåverkan 
associerad till de storskaliga och intensiva jordbruk som krävs.  

4.1.3.4. Lyocell 
Avslutningsvis beskriver Fletcher (2008) materialet Lyocell där råvaran är träcellulosa, 
vanligtvis utvunnen från eukalyptus, vilken är biologiskt nedbrytbar på endast sex veckor. 
Träcellulosan löses i aminooxid och kan sedan spinnas till fibrer. Eftersom aminooxid kan 
renas går det att återanvända 99,5 procent av lösningen vilket gör Lyocell till en mycket 
miljövänlig fiber. Övriga fördelar med Lyocell är att eukalyptusträdet har en snabbväxande 
cykel och når sin mognadsålder inom sju år. Det behövs inte heller någon blekning innan 
fibern processas eftersom den redan är mycket ren och därmed är även den kemiska energi- 
och vattenkonsumtionen vid färgning låg.  

4.2. Miljömärkningar 

I inget annat land har miljömärkningen haft så stor genomslagskraft som i Sverige. Det har 
resulterat i en uppsjö utav olika miljömärkningar. Det kan verka svårt för kunden att veta vad 
som betyder vad men konkurrensen mellan märkningarna har även bidragit till deras 
framgångar. (Bra Miljöval 2008a) 

En undersökning från Naturskyddsföreningen presenteras i en artikel från Råd & Rön (Råd & 
Rön 2008a) och visar på att utbudet av miljömärkta textilier endast är en bråkdel av vad som 
behövs. Samtidigt försöker allt fler stora butikskedjor att tillgodose konsumenternas ökade 
efterfrågan genom att erbjuda miljömärkta textilier i sortimentet. På Naturskyddsföreningens 
hemsida (Naturskyddsföreningen 2008a) går att läsa att miljömärkning är ett bra sätt att 
påverka marknaden och här fungerar föreningen som en ombudsman för det gröna valet.  

Vi har gjort ett urval utav de märkningar som vi anser vara av störst vikt i vårt fall, vilka 
kommer att presenteras mer ingående i följande stycken.  

4.2.1. Bra Miljöval 

Svenska Naturskyddsföreningen startade arbetet med miljömärkning år 1987 medan 
märkningen Bra Miljöval med den karakteristiska pilgrimsfalken lanserades år 1992 (Bra 
Miljöval 2008c). Märkningen finns inom flera områden förutom textil, så som papper, 
kemiska produkter, transporter, el och butik. Märkningen kontrolleras idag av föreningen 
och i kriterierna för textil ställs krav på såväl råvara som produktion. Föreningen arbetar för 
att minska miljöbelastningen totalt sett och produktion och produkter måste anpassas till vad 
miljön klarar av. (Naturskyddsföreningen 2008b) Det är den enda märkningen där kraven till 
fullo är utformade av en oberoende natur- och miljöorganisation (Bra Miljöval 2008b). År 
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2003 lanserades ”nya falken” där logotypen används utan texten ”Bra Miljöval”. Tanken med 
den nya logotypen är att etablera den även utomlands. (Bra Miljöval 2008c). 

Textilframställningen är en process med flera olika tillverkningssteg där det inte är ovanligt 
att stegen sker i olika länder. De möjligheter som finns till att snabbt förbättra en produktion 
ur miljösynpunkt är att se till de delar i processen som ligger närmast den färdiga produkten. 
Att byta ut en kemikalie i beredningen är en viktig och snabb miljöförbättring medan det tar 
flera år att bygga moderna reningsverk. (Naturskyddsföreningen 2008c) Den produkt som ska 
märkas ska huvudsakligen bestå av textilfibrer och förutom fibrer är det endast olika typer av 
textila detaljer som får ingå som till exempel knappar, spännen och dragkedjor. Alla typer 
utav naturfibrer kan märkas liksom återvunna fibrer av viskos, polyamid, polyester och akryl. 
Fibrer som inte är av den karaktären får ingå till maximalt 10 procent medan oorganiska fibrer 
dock är helt otillåtna. (Naturskyddsföreningen 2008b) Bra Miljöval (Bra Miljöval 2008b) 
menar att alla aktörer med licens att nyttja märkningen på sina produkter kontrolleras en gång 
om året. Auktoriserade revisorer från naturskyddsföreningen granskar företagens processer 
och produktframställning. 

På slutprodukten kontrolleras färghärdighet, formaldehydavgivning, tvätt samt 
tillverkningsland vilket ska redovisas tillsammans med den textila produkten. Produkten kan 
ha olika grader av märkningen, från ”Bra fibrer och beredning” (rang A) till ”Bra beredning” 
(rang B). Som märkningen indikerar ställer rang A krav på såväl beredning som på fiber. 
(Naturskyddsföreningen 2008b) 

Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen 2008b) uppger att kraven på en textil produkt 
som märks med Bra Miljöval Rang A eller B är omfattande och kräver utförliga kontroller. 
Märkningen ställer krav på alla delar och komponenter i processen. Kraven för beredning 
berör främst kemikalieanvändning, avloppsrening samt energiåtgång vid tillverkning. För 
kemikalieanvändning åsyftas samtliga kemiska produkter som tillsätts under 
framtagningsprocessen. Kemiska ämnen med en större halt än 1 procent måste redovisas. 
Kemiska ämnen får inte vara misstänkt cancer-, eller allergiframkallande, fosterskadande eller 
bioackumulerande. Vidare ställs krav på de ämnen som används i processen så som tensider i 
tvättning, oljor och vaxer vid spinning, varpklister vid vävning, natriumhydroxid vid 
mercerisering, klorbaserade blekmedel vid antifiltbehandling utav ull, blekning av textilier, 
färgämnen och pigment samt hur avloppsvattnet ska hanteras och renas. Beredningsverket ska 
vara direkt i anslutning till ett reningsverk och ämnen som fosfor och andra syreförbrukade 
ämnen regleras.  

4.2.2. Svanen 

På Svanens hemsida (Svanen 2008a) går att läsa att märkningen Svanen är Nordens officiella 
miljömärke och infördes år 1989. De krav som ställs genom märkningen omfattar hela 
produktionsprocessen, från råvara till avfall. När ett företag eller produkt certifierats med 
Svanen ökar kraven successivt, vanligen var tredje år, med visionen om en hållbar 
konsumtion. Märkningens krav beslutas gemensamt inom de nordiska länderna och kontroller 
sker sedan genom granskning av intyg och laboratorietester tillsammans med besök. År 2007 
fanns i Sverige uppemot 1000 licenser för Svanenmärkning på en mängd olika produkter. I en 
SIFO-undersökning från februari 2007 svarade 97 procent av de tillfrågade att de kände igen 
varumärket Svanen. 

Kraven för märkningen innefattar bland annat reglering av kemikalier, utsläpp till luft, vatten 
och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanenmärkningen innebär att 
en produkt tillhör bland de bättre och mer miljöanpassade inom den specifika 
produktkategorin.  
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Vidare uppges det på Svanens hemsida (Svanen 2008d) att de textila produkter som bär 
märkningen Svanen måste uppfylla en rad krav inom områdena miljö, hälsa samt kvalitet. Det 
ställs krav genom hela produktionsprocessen från fiber till slutlig produkt. Genom 
gränsvärden på kemikalier samt förbud på ämnen och metaller tas hänsyn till såväl miljö som 
arbetskraft. Ytterligare krav ställs på textilernas färgbeständighet och krympning för att 
garantera en hög produktkvalitet. De kriterier som ställs på produkten via märkningen Svanen 
är baserade på EU:s miljömärkning av textilier enligt kommissionens beslut 2002/371/EG 
som fastställdes den 15 maj 2002. Som ett komplement till EU:s bestämmelser ställer Svanen 
krav på ekologiska vegetabiliska fibrer, etiska produktionsförhållanden samt energi- och 
vattenförbrukning.  

Anja Grundberg, anställd på Svanen, uppger i en intervju att Svenska konfektionsföretag som 
säljer produkter med Svanenmärkning är Filippa K och RNB Retail Brands. Den märkning 
som Filippa K gjorde beskriver vi närmare i kapitel 4.5.5. ”Filippa K”. RNB Retail Brands 
har flera olika jeansmodeller och trikåtoppar som bär märkningen.1 Produkterna hos RNB 
kommer inte att beskrivas vidare här.   

4.2.3. EU-blomman 

Svanen (Svanen 2008d) uppger att skillnaden mellan märkningarna Svanen och EU-blomman 
är att Svanen är Nordens officiella miljömärkning och EU-blomman är EU:s motsvarighet. 
Båda märkningarna ställer krav på produkten från råvara till avfall och båda höjer kraven 
kontinuerligt. EU-blomman ställer dock inte krav på att råvaran ska vara ekologiskt odlad. 
Medan Svanen har 66 olika produktområden har EU-blomman 25 stycken.  

EU-blomman är en gemensam europeisk miljömärkning och kraven fastställs av nationella 
organisationer på uppdrag av EU-kommissionen (Svanen 2008c). Märkningen har existerat de 
senaste tio åren och är en symbol vars syfte är att ge en enkel och exakt vägledning till 
konsumenterna. Kontroller av produkterna utförs av oberoende organ för att garantera de 
stränga miljökriterierna. För närvarande ingår 25 olika produktgrupper samt 250 licenser på 
flera hundra produkter som får bära märkningen. Det är EUEB (Europeiska Unionens 
Miljömärkningsnämnd) som handhar märkningen och i den unionen ingår representanter från 
näringslivet, miljöskyddsgrupper samt konsumentorganisationer. (EU-blomman 2008a) I 
Sverige sköts certifieringsarbetet av SIS Miljömärkning på uppdrag av Sveriges regering 
(Svanen 2008c).  

Det är främst kläder, sänglinne samt inredningstextilier som hittills licensierats med EU-
blomman. För märkta produkter gäller att ämnen som är skadliga för vattenmiljö och luft har 
reglerats vid fiberproduktionen. En minskad risk för allergier ska föreligga. Produkten ska 
inte krympa mer än konventionellt framställda produkter. Dessutom måste produkten vara 
lika färgbeständig vid tvättning, nötning och ljusexponering som konventionella produkter. 
(EU-blomman 2008a) 

Kläder som bär märkningen EU-blomman finns hos bland andra KappAhl, H&M, Coop samt 
Exit/Name it2.  

4.2.4. KRAV 

De flesta konsumenter identifierar märkningen KRAV som i första hand en 
livsmedelsmärkning och känns igen utav 98 procent av konsumenterna i butiken. (Krav 
2008c)  

                                                 
1 Intervju med Anja Grundberg, Svanen, 2008-08-20 (skriftlig)  
2 Intervju med Anja Grundberg, Svanen, 2008-08-20 (skriftlig)  
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Helena Bengtsson från KRAV uppger i en intervju att märkningen under många år hade regler 
för hela textilprocessen. Sedan år 2007 omfattar reglerna enbart hanteringen av råvara för 
naturmaterial medan kontrollen i senare led i processen omfattas av andra regelverk och 
märkningar. Även om KRAV idag endast är en märkning för råvara så kräver organisationen 
att även senare led för förädling och hantering kontrolleras. Ett samarbete sker därför mellan 
KRAV och organisationer så som SIS Miljömärkning som administrerar Svanen och EU-
blomman samt Naturskyddsföreningen som står bakom märkningen Bra Miljöval.3 

De regler som råder vid märkning av råvara är i grunden samma regler som gäller för 
märkning av livsmedelsgrödor. Då råvaran kommer från växtriket gäller restriktioner för 
kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel samt genmodifierade organismer. För bomull gäller 
att producenten ska kunna visa att vattenanvändningen vid råvaruframtagningen inte bidrar till 
en sänkning av grundvattennivån. En bomullsråvara som certifieras enligt KRAV får 
sedermera bära en etikett med texten ”Innehåller KRAV-godkänd bomull” och konsumenten 
kan därmed vara helt säker på att produkten innehåller certifierad bomull. Märkningen KRAV 
är främst en nationell märkning.4  

KRAV bygger på fyra grundpelare vilka är Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa samt 
Socialt ansvar. Bra miljö innebär en hållbar produktion utan kemiska bekämpningsmedel, 
konstgödsel eller genmodifierade organismer. (Krav 2008a) Utav de fyra beskrivna 
grundförutsättningarna är Bra miljö den viktigaste aspekten för den här uppsatsen.  

Riktlinjerna för Bra miljö är framtagna för att bidra till en ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling. KRAV är en viktig del i arbetet då de utvecklar regler för ekologisk 
produktion vilket stödjer och underlättar för producenter. I det KRAV-godkända lantbruket 
får inga bekämpningsmedel eller konstgödsel användas. Inom produktionen tillämpas 
försiktighetsprincipen vilket innebär att genmodifierade organismer inte får användas. 
Processerna ska hållas naturliga utan inblandning utav några syntetiska kemikalier. KRAV 
arbetar även för att producenterna implementerar miljöledningssystem för alla led i kedjan. 
(Krav 2008b) 

Konfektion som bär märkningen KRAV är jeans som säljs av JC samt barnkläder hos Polarn 
& Pyret.5 Polarn och Pyret beskrivs mer ingående under 6.5, Polarn o Pyret.  

4.2.5. EKO Sustainable Textile 

Märkningen EKO Sustainable Textile kräver ett materialinnehåll på minst 95 procent bomull 
av ekologisk härkomst. Märkningen ställer krav på hela tillverkningsprocessen, från odling till 
färgning, tryck och val av tillbehör. Sociala krav inom arbetsmiljön för de anställda det vill 
säga tvångsarbete, diskriminering och barnarbete, är strikt förbjudet. (Lindex 2008a) 

Vid certifiering med EKO Sustainable Textile används en standard kallad GOTS som står för 
Global Organic Textile Standard (Control Union 2008a). Syftet med standarden är att säkra 
bomullens härkomst som genomgående organisk. Hela processen för textilen ses över. Det 
gäller allt från framtagning av råmaterial till miljömässigt- och socialt ansvarstagande, liksom 
kontroll av tillverkning och märkning för att skapa trovärdighet inför slutkonsumenten. De 
krav som ställs via standarden är helt obligatoriska. (EKO 2008b) För certifiering finns en 
lång lista över substanser som är förbjudna i ett material märkt med EKO Sustainable Textile, 
vilket specificeras utav GOTS. Det företag som söker licens för en produkt måste därför 
specificera vilka substanser som används i produktionen för att kontrollanterna sedan ska 

                                                 
3 Intervju med Helena Bengtsson, Informatör på KRAV, 2008-08-22, (skriftlig).  
4 Intervju med Helena Bengtsson, Informatör på KRAV, 2008-08-22, (skriftlig).  
5 Intervju med Helena Bengtsson, Informatör på KRAV, 2008-08-22, (skriftlig). 
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kunna utreda vad som är tillåtet. Listan över förbjudna ämnen kan även visas direkt för 
leverantören så att även den parten är involverad i vad som förväntas utav arbetet. (EKO 
2008a) 

4.2.6. Organic Exchange 

Via programmet för Organic Exchange kan ett företag garantera att en viss procent av plagget 
kommer från ekologiskt odlad bomull (Control Union 2008a). Organisationen drivs utan 
vinstsyfte och pådriver utvecklingen av en global organisk bomullsindustri. Svenska 
medlemmar i Organic Exchange är bland andra Coop och Lindex. Det är konsumenternas 
ökade medvetande om förhållandena inom bomullsindustrin som är den drivande kraften 
bakom utvecklingen av Organic Exchange. (Organic 2008a)  

För att ett företag ska erhålla certifieringen Organic Exchange krävs att de följer de 
föreskrifter som råder för märkningen (Organic 2008a). Organisationen Control Union, som 
står bakom Organic Exchange, har i framtagningen av märkningen Organic Exchange 
formulerat två standarder; OE Blended och OE 100 Standards. Utifrån de två kan en organisk 
bomullsproduktion till fullo kontrolleras och certifieras. Vilken utav de två standarderna som 
tillämpas vid certifieringen beror bland annat på vilken nivå som producenten önskar utgå 
ifrån. Standarden OE Blended används för produkter som består av en blandning utav 
material som till exempel organisk bomull tillsammans med konventionellt odlad bomull eller 
organisk bomull tillsammans med syntetmaterial. Huvudsyftet med OE Blended är därmed att 
garantera att en viss procent i en produkt består av organisk bomull, vilket måste vara minst 
fem procent. (Organic 2008b) 

Den första OE standarden skrevs år 2004 i stödjande syfte för produkter som innehåller en 
blandning utav organisk och konventionellt odlad bomull. Standarden skrevs om år 2007 och 
samtidigt fastställdes en ny standard, OE 100, vars inriktning skulle vara att garantera ett 100 
procentigt innehåll av organisk bomull i en produkt. För att en produkt ska får bära 
märkningen Organic Exchange med standarden OE 100 i botten krävs det att bomullen köps 
in från en odlare som godkänts som organisk bomullsproducent. Produkten måste innehålla 
minst 95 procent organisk bomull och ska dessutom hanteras på ett sådant sätt att bomullens 
ursprung kan garanteras och direkt härledas till den specifika produkten. (Organic 2008b) 

En kontrollgrupp inom organisationen Control Union utför inspektioner på de platser där 
tillverkning sker med Organic Exchange-märkt bomull. Inspektioner sker minst en gång per år 
men kontrollanterna utför även oannonserade kontroller. De instanser som kontrolleras är 
leverantören och säljaren av organiskt odlad bomull samt identiteten hos produkten, det vill 
säga, kvantiteten och mottagaren eller köparen av den färdiga produkten. Utöver ovanstående 
krav måste producenten uppfylla kriterier och visa dokumentation på de delar av processen 
som involverar bomullsrensning, vävning eller stickning, lagerhantering, färgning och finish. 
(Organic 2008b) 

4.2.7. Öko-Tex 

Dagens textilindustri präglas av ett internationellt samarbete där processen från råvara till 
färdig produkt ofta sker på olika platser i världen. Det skapar i sin tur komplexa relationer 
mellan alla aktörer i produktens värdekedja. Dessutom ligger stor problematik i länders 
individuella miljöbestämmelser och lagar. Målet med Öko-Tex Standard 100 är att utjämna de 
nuvarande skillnaderna i synen på hälsofarliga ämnen. Genom det system som Öko-Tex 
bidrar med kan problematiska områden konstateras och åtgärdas. Då en certifierad produkt får 
en ny sammansättning eller nya kemiska förutsättningar görs nya tester. (Öko-Tex 2008e) 
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Det var i början på 1990-talet som Öko-Tex Standard 100 utvecklades till följd av 
konsumenternas reaktion på att textilier innehåller hälsoskadliga ämnen. De krav på 
hållbarhet som idag ställs på textilier kan dock inte helt uppfyllas utan användandet av 
kemikalier och därför är det viktigt att se till att de mest skadliga förbjuds och att andra 
återvinns om möjligt. Innan lanseringen av Öko-Tex existerade ingen annan märkning för 
textilier. (Öko-Tex 2008a) Idag finns över 8 000 textil- och beklädnadsföretag i 
produktionsprocessens alla led som tillsammans med tillbehörsproducenter deltar i Öko-Tex 
systemet (Öko-Tex 2008f). Över 65 000 produkter bär idag certifieringen vilket har en 
spridning på över 80 länder. Etiketten ”Trygg Textil” är det mest spridda i hela världen för 
textiler som testats för hälsoskadliga ämnen. (Öko-Tex 2008g)  

Öko-Tex innehåller en rad komponenter som tillsammans bygger upp märkningen. 
Provningskriterierna är globalt enhetliga och vetenskapligt grundade. För att fastställa 
gränsvärden och kriterier sker en årlig prövning. Provning och certifiering sker av en 
oberoende aktör i alla bearbetningsstadier. (Öko-Tex 2008b)Vid provningar utav textila 
produkter kontrolleras eventuellt innehåll av skadliga ämnen. Dessutom omfattas testerna utav 
simuleringsprovningar vilket är framtaget för att testa ämnets olika sätt att komma in i 
människokroppen (oralt, via huden eller andningen). I vilken omfattning som testerna sker 
beror på mängden och antalet kemikalier som används i framtagningsprocessen (Öko-Tex 
2008c). Det är inte totalmängden ämnen som finns i en produkt som innebär risk utan endast 
de ämnen som möjligtvis kan tränga in i kroppen vid användning av produkten (Öko-Tex 
2008h). Förutom tester i laboratorier använder sig Öko-Tex Association utav oberoende 
revisorer vilka gör oanmälda inspektioner i produktionen för Öko-Tex certifierade produkter. 
De kan då kontrollera på plats om kraven för märkningen uppfylls samt vid behov ge råd för 
att optimera kvalitetssäkringssystem.  

Öko-Tex standard 100 garanterar en riskfri textil produkt utan skadliga kemikalier. 
Förlängningen Öko-Tex Standard 1000 innehåller dessutom kriterier för en miljövänlig 
tillverkningsprocess samt införandet av grundläggande element från ett miljöledningssystem. 
(Öko-Tex 2008d).  

4.3. The Sustainable Fashion Academy 

Avslutningsvis vill vi presentera ett initiativ kallat The Sustainable Fashion Academy (SFA) 
som är en plattform för svenska mode- och textilföretag som vill bygga socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbara varumärken. Den kursinformation som gavs ut i början av år 2008 
beskriver ett utbildningsprogram där svenska konfektionsföretag ska få kunskap om hur ett 
effektivare arbete kan bedrivas i frågor social och miljömässig karaktär kombinerat med en 
ekonomisk lönsamhet. Programmet skapar verktyg och inspiration till företag att själva 
integrera hållbara metoder i sina processer.  

Initiativtagarna till projektet är bland andra Textilhögskolan i Borås, Naturskyddsföreningen, 
Sveriges Konsumenter, Svensk Form, Green Cargo, Svensk Handel Stil, H&M samt Lindex. 
Utvecklingen startade i de otillräckliga metoder som idag finns inom modeindustrin i fråga 
om sociala och miljömässiga aspekter där många verksamheter idag inte räcker till. Samtidigt 
är det allt mer komplext för företagen att egenhändigt skapa en överblick av viktiga 
ekologiska och etiska frågor som blir allt viktigare i branschen.  

Kursen erbjuds i två inriktningar, hållbar design samt inköp och detaljhandel. Alla personer 
som känner intresse och engagemang för att skapa ett socialt och miljömässigt hållbart mode 
är välkomna att söka men platserna är begränsade till femton stycken företag med maximalt 
30 personer för varje inriktning. Kursen pågår under åtta månader och startade för första 
gången i mars år 2008. Under kursens gång hålls workshops en gång per månad tillsammans 
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med fallstudier, gruppövningar och diskussioner med experter och designers inom området. 
Syftet är att ge inspiration samt bidra med verktyg så att deltagarna själva kan skapa 
möjligheter för sitt företag att arbeta med hållbar utveckling.  
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5. Regleringar 
 det andra empiriska kapitlet beskriver vi vilka lagar och förordningar som reglerar 
miljöarbetet i konfektionsbranschen. Vi beskriver även miljöledningssystem samt 

standarder som leder och underlättar arbetet med hållbar utveckling.  

5.1. Lagar och förordningar 

Zeander (2007) beskriver i sin bok ” Tyg eller otyg?” de huvudsakliga lagar och förordningar 
som gäller inom textilområdet. Genom att följa föreskrifterna inom textilområdet skapar 
företaget olika typer av legitimerande handlingar.  

I förordningen (1998:941) regleras användningen av kemiska produkter och biotekniska 
organismer. I den tredje paragrafen föreskrivs att den som yrkesmässigt för varor in eller ut ur 
Sverige som behandlats eller innehåller någon kemisk produkt som kan skada människa eller 
miljö, genom märkning eller liknande ska lämna uppgifter om det.  

Förordningen (1998:944) regleras förbud i samband med hantering samt ut- och införsel av 
kemiska produkter. I den sextonde paragrafen står att läsa att varor som antingen är sjukvårds- 
och sanitetsartiklar, klädesplagg eller hushållsgods inte får saluhållas eller överlåtas om de 
innehåller eller behandlats med en kemisk produkt som kan göra skada på människor.  

Enligt Begränsningsdirektivet (76/69/EEG) förbjuds vissa azofärgämnen som kan avge 
arylaminer som kan finnas i textilier och läderartiklar. Arylaminer kan innebära en risk för 
cancer. Direktivet är implementerat i den svenska föreskriften (KIFS 1998:8) och omfattar 22 
olika aromatiska aminer och ger dessutom exempel på olika produktgrupper som kan ha 
färgats med azofärger. Exempel på produktgrupper är kläder, sängkläder, blöjor, garn och 
tyger. Vissa flamskyddsmedel regleras och får därmed inte användas i några textilvaror som 
kommer att användas hudnära. Ämnen som nickel får inte användas i hudnära produkter som 
knappar, spännen, blixtlås och dylikt. Här finns gränsvärden för hur stor halt av nickel 
produkten får innehålla.  

Biociddirektivet föreskriver hur biocidprodukter ska hanteras och innefattar bland annat 
bekämpningsmedel och konserveringsmedel. Enligt direktivet måste biociderna vara 
godkända innan de hamnar på marknaden. Konserveringsmedel finns inom textilindustrin 
bland annat för fiber, läder, gummi och polymeriserande material. Kemikalieinspektionen 
(2004) beskriver i ett pm biocider som ett bekämpningsmedel vars avsikt är att på kemisk 
eller biologisk väg förstöra, förhindra, oskadliggöra eller på annat sätt utöva kontroll över 
skadliga organismer.  

Vidare beskriver Zeander (2007) det som benämns Produktsäkerhetslagen (2004:451) vilken 
agerar utöver den direkta lagstiftningen inom kemikalieområdet. Lagen innebär att endast 
produkter som är helt säkra ur hälsosynpunkt får förekomma på marknaden. 
Produktsäkerhetslagen gäller generellt när speciallagstiftning saknas eller brister.  

EU:s nya kemikalielagstiftning benämns REACH som står för Registrering, Utvärdering 
(Evaluation), Tillståndsprövning (Authorisation) samt begränsning av kemikalier (Restriction 
of Chemicals). Den nya lagen antogs i december år 2006 och kommer att användas fullt ut i 
EU:s 27 medlemsländer senast den första juni år 2007. Kemikaliesektorn har genom lagen fått 
ett gemensamt regelverk över hela Europa och ansvaret har i viss utsträckning flyttats över 
från myndigheter till tillverkare och importörer. Tidigare saknade sektorn tydliga strukturer 
inom området medan den nu tvingar företag att registrera ämnen som tillverkas eller 

I 
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importeras till EU i volymer över ett ton per år. Dessutom ska företaget leverera information 
om ämnets egenskaper. Kraven på information är anpassade utefter vilken volym 
produktionen sker i, där en större volym kräver strängare informationskrav. Ansvaret ligger 
på tillverkaren eller importören att ta fram informationen. Ett ämne som anses särskilt farligt, 
det vill säga cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt (orsakar skador på DNA 
eller möjlighet till fortplantning) får endast användas efter att tillstånd utfärdats. Vid textil- 
eller läderimporter ska upplysningar ges angående de särskilt farliga ämnena då de 
förekommer i en koncentration starkare än 0,1 procent.  

5.1.1. Global Compact 

En annan typ av legitimerande handling för hållbar utveckling är att följa riktlinjerna för 
Global Compact. Enligt Bingel, Sjöberg och Sjöquist (2002) är Global Compact ett initiativ 
från före detta FN-chefen Kofi Annan. Överenskommelsen gäller enligt Annans egna ord ”En 
pakt med gemensamma värderingar och principer som kommer att ge den globala marknaden 
ett mänskligt ansikte” (Bingel, Sjöberg och Sjöquist, 2002, s.16). Totalt har tio principer 
slagits fast inom ramarna för initiativet.  

Enligt hemsidan för Global Compact (Global 2008a) innefattar principerna mänskliga 
rättigheter, arbetskraft, miljö samt anti-korruption. Global Compact är helt och hållet frivilligt 
och bygger på två huvudidéer, att sprida de tio principerna i företag runt om i världen samt 
agera som katalysator i de aktioner som stöder bredare FN-mål. För att uppnå de två målen 
erbjuder Global Compact politiska diskussionsgrupper, lokala nätverk samt partnerprojekt.  

Vidare finns information (Global 2008b) om de principer som rör miljön, vilka är nummer 
sju, åtta och nio. De har sin grund i det som framkom under Riokonferensen år 1992, vilket vi 
beskrivit i kapitel 3.1. ”Hållbar utveckling”. Den sjunde principen (Global 2008c) innebär att 
företag ska agera med försiktighet när det gäller miljöutmaningar. Det innebär bland annat att 
då indikationer på allvarliga miljöhot uppstår ska företag och myndigheter agera utan att först 
vänta på att få säkerhet genom vetenskapliga data. Det handlar i grunden om att förebygga 
istället för att reparera i efterhand. Den åttonde principen (Global 2008d) föreskriver att 
företag bör ta initiativ för att främja ett större miljöansvar. Den nionde principen (Global 
2008e) uppger att företag bör uppmuntra utvecklingen och spridningen utav miljövänliga 
tekniker. Principerna innebär ett långsiktigt engagemang från företagets sida.  

Eftersom Global Compact (Global 2008f) är en helt frivillig sammanslutning riskerar heller 
inte företagen några juridiska påföljder om de bryter mot principerna. Det finns därför inget 
kontrollorgan som utför tester eller överser situationen. De företag som väljer att följa 
principerna förväntas dock presentera sitt arbete i årliga rapporter. Global Compact 
uppmuntrar företagen till att hålla en öppen och transparent struktur. Medlemskapet är 
kostnadsfritt men FN har dock inte möjlighet att ta hand om företag med tio anställda eller 
färre på grund utav administrativa förhinder. 

5.1.2. Global Reporting Initiative (GRI) 
Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) beskriver i sin bok det nätverk som initierades år 1997 som 
fick namnet GRI – Global Reporting Initiative. GRI liknar på sätt och vis den ovan beskrivna 
Global Compact och är ett annat exempel på hur företaget kan skapa legitimitet i sin 
verksamhet. Det var den ideella organisationen CERES (Coalition for Environmentally 
Responsible Economies) i samarbete med Tellus Institute som var initiativtagare till projektet 
medan de strax efter bildandet fick sällskap av många andra företag, revisionsföretag, miljö- 
och människorättsorganisationer samt fackliga organisationer världen över. Idag har nätverket 
över 1000 deltagare från hundratals organisationer.  
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Syftet är att skapa ett allmänt accepterat ramverk som kan fungera sida vid sida med de 
traditionella finansiella redovisningarna. Målet är att företagen ska skapa separata 
hållbarhetsredovisningar som är trovärdiga och där möjlighet till verifiering finns.  

Redan i mars år 1999 presenterade kommittén för GRI de första riktlinjerna för 
hållbarhetsredovisningar vilket sedan testades utav 21 pilotföretag. Utifrån det första försöket 
utvecklades de nuvarande rekommendationerna och riktlinjerna.  

5.2. Miljöledningssystem 

Persson & Persson (2007) beskriver det internationellt välkända miljöledningssystemet 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) som har ursprung i EU. Systemet har som mål 
att uppnå ständiga miljöförbättringar vilka består av omfattande miljöutredningar. Efter 
utredningarna upprättas en miljöpolicy och ett miljöprogram vilket organisationer kan arbeta 
med. Efter att organisationen genomfört sin miljörevision övervägs olika förbättringar 
löpande. Genom att ställa om sitt ledningssystem till EMAS föreskrifter så kan företagen 
legitimera sitt miljöarbete.  

5.2.1. EMAS 

EMAS som är EU:s system för miljöstyrning och miljörevision syftar till att främja en 
frivillig förbättring av miljöarbetet. Systemet bygger på EU-förordningar, men kan också 
kombineras med andra standarder som ISO 14001 vilket vi kommer att beskriva närmare 
under kapitel 5.3 Standarder. EMAS och ISO 14001 är idag samordnade och den stora 
skillnaden mellan en ISO 14001 certifiering och en EMAS registrering är att den senare 
kräver, förutom ett fungerande miljöledningssystem, även en offentlig redovisning av 
miljöarbetet.  

Miljö- och naturresursdepartementet (1994) beskriver i skriften ” EMAS – ett system för 
miljöstyrning och miljörevision” de lagstiftningar som idag sätter miniminivåer för 
miljöskydd där EMAS är till som ett komplement för de företag som vill gå vidare och sätta 
högre mål. Företag som registrerar sig hos EMAS ska utarbeta och förverkliga en miljöpolicy, 
ett miljöprogram samt anamma ett miljöstyrningssystem.  

EMAS fastställdes i sin första version år 1993 genom beslut av miljöministrarna inom EU. 
Det är tänkt att fungera som ett effektivt verktyg att använda i ett modernt miljöarbete med 
nya frågeställningar som aktualiserats på senare tid. I början var EMAS endast öppet för 
industriell verksamhet men då miljöproblemen har blivit mer produkt- och tjänsteinriktade 
samt mer regionala och globala i sin utbredning är systemet idag breddat för att gälla alla 
samhällssektorer. EMAS har utformats för att uppmuntra organisationer att arbeta 
förebyggande och att aktivt ta itu med miljöproblem istället för att reagera passivt på de krav 
som lagstiftning och kunder ställer.  

På EMAS officiella hemsida (Emas 2008a) går att läsa att kraven på företagen innebär en 
årligen utarbetad miljöpolicy där resultatet av miljöledningsarbetet publiceras i en granskad 
och godkänd miljöredovisning. Redovisningen syftar till att genom öppenhet fungera som en 
trovärdig informationskälla för marknadens aktörer.  

Miljö- och naturresursdepartementet (1994) menar vidare att EMAS innebär att effekten av 
åtgärderna regelbundet utvärderas samt att allmänheten får ta del av företagets miljöarbete. De 
företag som är registrerade får använda en symbol, en så kallad deltagarförsäkran, för de 
registrerade anläggningarna. Avsikten med deltagarförsäkran är att förklara avsikten med 
systemet. Registrerings- och ackrediteringsorganen för EMAS består av oberoende 
miljökontrollanter och utses av varje medlemsstat.  I Sverige är det Styrelsen för teknisk 
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ackreditering (SWEDAC) som är ackrediteringsorgan och de deltar även nationellt och 
internationellt inom olika samverkansorgan.  

5.2.1.1. EMAS i praktiken 

Persson & Persson (2007) skriver att arbetet börjar med en miljöutredning som består i att ett 
företags miljöpåverkan undersöks. I utredningen ingår bedömning av företagets kvantitativa 
samt kvalitativa miljöaspekter och det gäller alltså att skilja på miljöpåverkan och miljöeffekt. 
Det centrala i miljöledningsarbetet är utformningen av en miljöpolicy vilken innefattar både 
de kortsiktiga och långsiktiga miljömål som företaget vill uppnå. Policyn är ett dokument som 
utgör grunden till att fastställa och följa upp miljömålen. Miljömålen som införs ska ta hänsyn 
till de krav som finns i miljölagstiftningen samt de tekniska och ekonomiska möjligheter till 
förbättringar som finns. Ytterligare ett krav är att miljömålen är mätbara vilket kräver att det 
finns jämförbara nyckeltal som är lätta att följa upp. Exempel på fungerande nyckeltal kan 
vara mängden avfall, olika materials påverkan eller energiförbrukning. Efter att miljöpolicyn 
upprättats ska ett miljöprogram införas vilket visar hur miljömålen ska kunna förverkligas. 
För att miljöprogrammet ska kunna följas krävs egenkontroll och alltså en viss 
miljökompetens inom företaget, varpå miljöutbildning är en obligatorisk del inom EMAS.  

5.2.1.2. Revision och certifiering 

Vidare menar författarna att miljörevisionen består av såväl en intern som en extern 
granskning av antingen hela verksamheten eller delar av den. Det ska även finnas 
revisionsrutiner vilka beskriver revisionens omfattning och metoder, hur ofta de ska 
förekomma samt på vilket sätt de ska rapporteras. Det finns olika sätt för ett företag att visa 
att en standard efterföljs. Det enklaste sättet är det som kallas leverantörsförsäkran vilket 
innebär att företaget försäkrar att de följer en viss namngiven standard. En annan metod 
innebär att en kund gör en kontroll av företaget för att försäkra sig om att de uppfyller kraven 
i den standard som de namngivit.  En tredje metod som kan tillämpas är att anlita ett opartiskt 
certifieringsorgan som genomför en revision mot en namngiven standard. För en EMAS 
registrering förutsätts att den tredje metoden tillämpas.  

Att införa ett miljöledningssystem innebär relativt omgående att ett positivt samband mellan 
ekologi och ekonomi blir tydligt och inom många branscher kräver kunder idag att deras 
underleverantörer har miljöledningssystem.  

5.3. Standarder  

Bara i Sverige tillkommer 2000 nya standarder varje år vilket kan göra det svårt för företag att 
bibehålla en god överblick av situationen (SIS standard 2008b). De internationella standarder 
som råder delas in i globala och europeiska. På det internationella området sker bland annat 
arbete med ISO och CEN. ISO är en europeisk standardiseringsorganisation med 140 
medlemmar och CEN är den europeiska motsvarigheten med 28 medlemsnationer. (SIS 
standard 2008a) De senaste åren har SIS tillsammans med medlemmar och partners, CEN och 
ISO, utvecklat över 6 000 nya standarder. Syftet med de standards som utvecklas är att 
minska risken för olyckor, förenkla tillverkningsprocesser samt sänka kostnader. (SIS 
standard 2008c) 

ISO är den mest uppmärksammade internationellt erkända standard som reglerar miljöfrågor. 
Eftersom den är igenkänd och använd utan många företag i olika länder är det ett bra verktyg i 
ett företags legitimeringsarbete.  
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5.3.1. ISO 14000-serien 

Persson & Persson (2007) menar att syftet med ISO 14000 serien är att underlätta för företag 
som önskar bedriva ett effektivt och systematiskt miljöarbete. Standarderna i serien visar hur 
organisationer skaplanera, införa, driva, kontrollera samt följa upp sitt miljöarbete vilket 
syftar i att hållbart minska den egna miljöpåverkan. ISO serien innehåller två standarder för 
miljöledningssystem. ISO 14004 vilken innehåller praktiska råd för införande och utveckling 
av miljöledningssystem samt ISO 14001 vilken innehåller kraven på ett miljöledningssystem. 
ISO 14000 serien är alltså uppbyggd i två block. Ett relaterat till organisationen, 14004, vilket 
innefattar miljöledning, miljörevision samt miljöprestanda. Det andra blocket, 14001, relaterar 
till produkterna som skaproduceras. En granskning utförs i syfte att se om de är hållbara i ett 
livscykelperspektiv samt om de uppfyller kraven för miljömärkning.  

På Svanens hemsida (Svanen 2008b) går att läsa att miljöledningssystem som till exempel 
ISO 14000 möjliggör för företag att själva kontrollera och leda sitt miljöarbete. Ett problem 
ligger dock i att det är svårt för konsumenterna att veta hur arbetet bedrivs och om det håller 
en rimlig nivå eftersom det är företagen själva som sätter målen. 

5.3.1.1. ISO 14001 

Almgren & Brorson (2007) uppger att de krav som gäller ISO 14001 kan uppfyllas på olika 
sätt och avsikten är att standarden skakunna användas av alla typer av organisationer med 
olika förutsättningar och miljöbelastningar. I praktiken innebär det att både små och stora 
företag kan visa för utomstående intressenter att kraven i standarden uppfylls. Genom att 
utveckla en miljöpolicy, införa mål och rutiner samt vidta förbättringsåtgärder erhålls bevis på 
att kraven för standarden uppfylls. Det finns dock inga absoluta krav på den miljöprestanda 
som måste uppnås för att certifieras enligt ISO 14001, eftersom ambitionskraven sätts av 
företagen själva. Två företag med liknande verksamhet kan därmed uppfylla standardens krav 
men genom att vidta olika miljöåtgärder. Det är alltså primärt upp till varje enskilt företag att 
tillämpa standardens krav så att de är i samspel med de interna och externa miljörevisorerna. 
Flexibiliteten i systemet innebär dock ett stort ansvar då det gäller att bibehålla en hög nivå på 
sina miljöinsatser.  

Ett av nyckelbegreppen i ISO 14001 är ständig förbättring vilket syftar till att företag inte 
skatillåtas stagnera i sitt miljöarbete utan hela tiden söka förbättringar. Omfattningen av 
förbättringarna och i vilken takt de sker i bestäms av företaget men för att förhindra att 
miljöarbetet blir undermåligt ligger utgångspunkten i att bästa tillgängliga teknik skaanvändas 
där det är lämpligt och ekonomiskt möjligt.  

5.3.1.2. Revision och certifiering  

Persson & Persson (2007) menar att då ISO 14000 i stor utsträckning följer samma riktlinjer 
som gäller för EMAS, vilket vi beskrivit i kapitel 5.2 Miljöledningssystem, gäller även samma 
regler kring revision och certifiering. Likväl en intern som en extern granskning sker. För att 
ett företag ska kunna certifieras med ISO 14001 krävs en revision av ett opartiskt 
certifieringsorgan.  

I företagets miljöredovisning granskas deras miljöpåverkan vilket, för ett ISO certifierat 
företag, görs tillgänglig för allmänheten. ISO systemet har en global spridning i alla 
industriländer vilket ger den en internationellt accepterad legitimitet.  

Trovärdigheten i en revision ökar ju större oberoende revisionsorganet har. Grunden för att ett 
företag skacertifieras är miljöredovisningen som visar verksamhetens miljöpåverkan och vad 
som görs för att minska den. För EMAS registrering krävs dessutom att redovisningen görs 
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offentlig men numera lämnar även de flesta ISO certifierade företag ut sina 
miljöredovisningar tillgängligt för allmänheten. En fördel med EMAS systemet är att det är 
anpassat för hela EU området medan ISO systemet har en global spridning i alla 
industriländer. Den svenska statliga myndigheten SWEDAC övervakar även ISO och tillser 
certifieringsarbetet. 
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6. Företagsexempel 

 ed följande företagsexempel vill vi demonstrera vilka legitimerande miljöåtgärder som 
idag tas på olika nivåer inom den svenska textilindustrin. Det handlar om såväl 

miljömärkningar och standardiseringar till andra typer av aktioner för en hållbar utveckling. 
Vi presenterar även företagens viktigaste intressenter och lämnar mer allmänna intressenter 
som media och myndigheter därhän. Avslutningsvis presenterar vi en sammanställning över 
de sju företagsexemplen samt hur de arbetar med hållbar utveckling. Kapitlet är det tredje 
och avslutande empirikapitlet.  

I nedanstående företagsexempel ligger fokus på att dels beskriva på vilket sätt som företagen 
legitimerar sitt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling, samt en framställning av 
företagens viktigaste intressenter. I kapitel 3.2.3. Ett företags intressenter samt 
legitimeringsalternativ beskrevs de olika intressenter som ett företag har samt på vilket sätt 
som de huvudsakligen ställer krav på företaget. I följande text har vi valt ut de intressenter 
som är viktigast i varje specifikt företagsfall.  

6.1. Dunderdon 

Dunderdon startades i Göteborg år 1997 av Per-Ivan Hagberg och är enligt dem själva det 
mest innovativa företaget inom arbetskläder i Sverige. Visionen står fast sedan start; att skapa 
kläder för hantverkare och särskilt snickare som uppskattar överlägsen konstruktion och smart 
design. Det är därmed hantverkarna som är företagets målgrupp och främsta intressenter. Idag 
distribuerar Dunderdon ett brett utbud av produkter världen över. I sortimentet finns byxor, 
ytterkläder, stickat, tröjor och accessoarer. (Dunderdon 2008b) Enligt företagets senaste 
årsredovisning finns åtta stycken anställda. Företaget är ett registrerat aktiebolag där DBA 
Dunderdon äger 100 procent av aktierna. Omsättningen för 2006-2007 låg på 19 miljoner 
koronor. (Dunderdon 2008a)   

I en intervju med Per-Ivan Hagberg, VD för Dunderdon6, berättar han om företagets senaste 
utveckling där det numera presenteras en serie ekologiska produkter i sortimentet. Plaggen får 
en särskild hangtag som visar att plagget innehåller ekologisk bomull. Det är produktens 
kvalitet och pris som står i centrum och inte det faktum att materialet är ekologiskt framtaget.  

Legitimeringsarbetet med att ta fram produkter i ekologisk bomull startade för några år sedan 
och idag är alla t-shirts och sweatshirts tillverkade i materialet. Förutsättningen låg i att hitta 
en tillförlitlig leverantör som kunde garantera bomullens ursprung. Dunderdon hade även krav 
på att varorna till 100 procent skulle vara ekologiska.  

Företaget lanserade två år i rad jackor tillverkade i återvunnen syntet utav PET-flaskor. 
Antalet var få men Hagberg är positiv till materialet och uppger att responsen var bra från 
konsumenterna. Hagberg tror stort på en framtid inom alternativa naturmaterial så som hampa 
och bambu. Företaget skulle gärna använda till exempel hampa i dagens kollektioner men 
uppger att det inte finns resurser till att utveckla nya metoder. Då kvantiteterna fortfarande är 
små är även förhandlingsstyrkan svag. Intresset för de alternativa materialen är här stort från 
ledningens sida vilket resulterat i flera försök till produktion i olika material. Ledningens 
ageranden tyder på ett genuint intresse av att finna alternativ till den konventionella bomullen.  

                                                 
6 Intervju med Per-Ivan Hagberg, Dunderdon, 2008-05-05 (muntlig).  

M 
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Hagberg7 säger att eftersom Dunderdon fortfarande är ett litet företag med begränsade 
resurser är det svårt att ha total insyn i leverantörsledet. Därför måste företaget kunna lita på 
sina leverantörer och se till att de har de rätta certifikaten för att arbeta ekologiskt. Hagberg 
själv anser inte att det är de ekologiska produkterna som lockar kunderna till butiken, utan 
själva varumärket i sig. Men å andra sidan har företaget aldrig marknadsfört att de saluför 
ekologiska produkter i sortimentet. Hagberg poängterar att det är workwear och inte 
ekologiskt som är kärnan i Dunderdons varumärke.  

6.2. Boomerang 

Företaget startades år 1976 av Kenneth Andram och Peter Wilton. Enligt Boomerangs 
hemsida (Boomerang 2008a) är företagets övergripande designkoncept ”Defining 
Scandinavian Preppy”, ett skandinaviskt klädmärke med vardagskläder av högsta kvalitet. Då 
företaget erbjuder såväl dam, herr liksom kommande barnkollektioner blir målgruppen 
automatiskt bred. Företagets största yttre påverkan utövas därmed av den modeintresserade 
mannen och kvinnan med en skandinaviskt avslappnad stil. Nu alltså även föräldrar som vill 
klä även sina barn i kvalitetskläder. Idag distribueras kläderna till sex länder samt säljs i 30 
egna butiker.  

Enligt ett pressmeddelande från företaget år 2006 köper Priveq Investment upp 35 procent av 
ägarandelen och blir därmed den enskilt största ägaren. Utöver Priveq ägs företaget av 
grundarna, VD samt styrelseordföranden. Då det är ett investmentföretag som delvis står för 
ansvaret i företaget blir situationen något annorlunda än om det är grundarna som till 100 
procent står som ägare. Utomstående aktörer ställer ofta höga krav på lönsamhet och 
utveckling. Enligt uppgifter på affärsdata (Boomerang 2008b) hade företaget år 2007 45 
stycken anställda och en omsättning på nästan 72 miljoner kronor.  

I ett pressmeddelande från Boomerang i maj år 2008 meddelar företaget att en ny 
affärsmodell för hållbarhet lanseras. Den nya modellen förespråkar återanvändning och 
återvinning istället för den traditionella ”slit och släng” konsumtionen. För att skapa ett 
legitimt hållbarhetsarbete introduceras den nya modellen i samband med lanseringen av 
företagets första barnkollektion. Kunderna kan via den nya modellen returnera barnkläder till 
en av Boomerangs butiker för att sedan få rabatt på ett nytt plagg. Kläderna som lämnas in till 
butiken fräschas upp och säljs därefter igen till reducerat pris. De kläder som tjänat sitt syfte 
kommer att återanvändas i produktionen av en planerad satsning utav hemtextil i trasmattor 
och lapptäcken.  

Företagets VD, Fredrik Larsson, utarbetade affärsmodellen för att skapa ett trovärdigt 
hållbarhetskoncept. Alltför många miljösatsningar görs ytligt, vilket företaget vill komma bort 
ifrån. Då Boomerang arbetar med hållbarhet, hög kvalitet och tidlös design, är det möjligt att 
återsälja kläder så att andra konsumenter får nytta av dem. Med modellen önskar företaget ta 
upp kampen mot den ”slit och släng” trend som råder idag.  

Eftersom många barnföräldrar idag gärna handlar lite dyrare märkeskläder med hög kvalitet 
till sig själva vill de även handla liknande kläder till sina barn. Problemet med att barn ofta 
växer ur plagg på bara några månader kan därmed avskrivas eftersom konsumenterna nu 
enkelt kan handla nya plagg och få priset rabatterat med de plagg som återlämnas. På så sätt 
kommer plaggen till användning på nytt istället för att hamna i avfallshanteringen. Processen 
benämns utav företaget som Boomerangeffekten.  

                                                 
7 Intervju med Per-Ivan Hagberg, Dunderdon, 2008-05-05 (muntlig). 
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För att underlätta återvinningen utav plaggen kommer långsiktigt funktionella detaljer att 
byggas in i plaggen. Det kan till exempel handla om extra förstärkningar eller reservdelar som 
lappar och dylikt som kunderna själva kan använda för att förstärka plaggen. Enligt företaget 
kombineras två goda effekter i en genom modellen då det delvis är en bättre hushållning med 
jordens resurser samtidigt som nya målgrupper får råd med barnkläder med hög kvalitet . 
Konceptet lanseras under sommaren/hösten år 2008 och de första barnkläderna kommer att 
finnas i butik under januari år 2009. På sikt är tanken att affärsmodellen ska omfatta plagg 
från företagets samtliga kollektioner, det vill säga, även dam- och herrplagg.  

6.3. DEM Collective 

I en artikel från Nutek Företagarguiden (2007), berättar Annika Axelsson och Karin Stenmar 
om starten utav DEM Collective, år 2003. Grundfilosofin ligger i att tillverka t-shirts i 
ekologiskt odlad bomull samtidigt som arbetarna i produktionsprocessen får skäligt betalt och 
bra arbetsvillkor. Genom kriterierna legitimerar de sin verksamhet inom området hållbar 
utveckling. Resultatet blev en egen konfektionsfabrik på Sri Lanka där 20 sömmerskor nu syr 
DEM Collectives produkter. Företagets senaste årsredovisning (Dem 2008c) visar på en 
omsättning på 1,6 miljoner kronor och tre stycken anställda exklusive personalen på Sri 
Lanka. 

Vägen dit har varit lång men att Axelsson bott i landet tidigare samt talade språket 
underlättade.  Det är de båda grundarnas passionerade engagemang som möjliggjort 
genomförandet av grundidén med en 100-procentigt etiskt produktion. Den filosofin är något 
som grundarna inte viker ifrån på någon punkt. Därmed kan deras verksamhet karakteriseras 
som genomgående hållbar. Idag säljs företagets produkter i 40 butiker över landet och går nu 
med vinst. I starten var det en problematisk fråga eftersom det ofta krävs förskottsbetalning 
vid handel med ekologiska bomullsodlingar. Inga pengar har behövt läggas på 
marknadsföring då den unika affärsidén lockat till sig press och TV vilket givit företaget 
enorm uppmärksamhet.  

På DEM Collectives hemsida (Dem 2008a) står att läsa att den tanke som genomsyrar 
företaget är att bevisa att det går att förena ekologi, etik, kvalitet och genomtänkt design. Efter 
fyra år går företaget med vinst utan utnyttjandet av vare sig människa eller miljö. Företaget 
satsar dessutom på transparens i alla led.  

Den ekologiska bomullen i plaggen kommer från Agrocel Industries Ltd, vilket vi beskrev 
under punkt 4.1.3. Ekologisk bomull. Spinningen sker i Rajkot (Indien) och garnet 
transporteras sedan till stickeriet Ocianic Knitters på Sri Lanka. Kläderna tillverkas sedan i 
två fabriker på Sri Lanka. Den ena drivs helt i DEM Collectives regi medan den andra drivs i 
samarbete med organisationen Siyath Foundation. Jenny Lindblad, Administratör på DEM 
Collective, uppger att företaget även undersöker alternativ till den ekologiska bomullen som 
bananfiber, bambu, nässlor och hampa.8 

Dem Collectives blygsamma mål (Dem 2008b) är att skapa ett näringsliv där företagen strävar 
mot en produktion och konsumtion som samtidigt är lönsam. På den banan hoppas DEM 
Collective agera som inspiratör och förebild för såväl stora som små företag. 
Framtidsvisionen är att ha produktion i flera länder och på så sätt påverka producenter till att 
anamma en mer hållbar produktion. Konsumenterna ska inte behöva välja mellan ett plaggs 
ekologiska framtagning och design och kvalitet utan de ska förenas i en självklar 

                                                 
8 Intervju med Jenny Lindblad, DEM Collective, 2008-05-06 (muntlig). 
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kombination. Lindblad uppger att kärnan i verksamheten ligger i att kommunicera ut 
produktsortimentet med ekologiska och rättvisemärkta varor.9 

I artikeln från Nutek står även att läsa att DEM Collective är ett aktiebolag som ägs utav de 
två grundarna. Företagets intressenter består dessutom av deras kunder som karakteriseras 
som alla, enskilda eller företagare, som är intresserade av att köpa en helt ekologiskt och 
etiskt korrekt tillverkad produkt.  Ytterligare en viktig intressent, som redan omnämnts, är 
särskilt i DEM Collectives fall, media. Axelsson uppger att de inte lagt ens en krona på 
marknadsföring utan att allt har skett via media. Därför är det fortsatt viktigt att företaget 
imponerar och förbättrar sig för att bibehålla medias intresse.  

6.4. Filippa K 

Företaget Filippa K (Filippa K 2008d) grundades år 1993 av Filippa Knutsson, Patrik 
Kihlborg och Karin Segerblom. Den första kollektionen innehöll stickat och jeans. Butiker 
finns idag, förutom i Sverige, även i Nederländerna, Belgien och Tyskland samt 650 
återförsäljare över hela världen. Enligt företagets hemsida (Filippa K 2008c) ligger 
grundtanken i att producera kläder med enkel och stilfull design och hög kvalitet. Produkterna 
finns för såväl herr som dam. Då företagets produkter är något dyrare smalnas målgruppen av 
och det är särskilt konsumenter som värdesätter hållbar kvalitet som handlar av företaget. 
Enligt uppgift från Aktiespararna (Filippa K 2008b) äger riskkapitalbolaget Novax 28 procent 
av företaget, medan Filippa Knutsson och Patrik Kihlborg äger resterande del. Den senaste 
årsredovisningen (Filippa K 2008a) visar på en omsättning på 508 miljoner kronor. Antal 
anställda var år 2007 76 stycken.  

I ett pressmeddelande från Filippa K i juni år 2008 meddelas att en Secondhand butik ska 
öppnas på södermalm i Stockholm. Butiken öppnade den första juli år 2008 och drivs helt 
utan ekonomiska intressen från företagets sida. Filippa Knutsson, Creative Director, uppger 
att det är med stolthet som företaget arbetar enligt en ny linje inom hållbar utveckling. Det är 
tack vare plaggens kvalité och design som det är möjligt att återsälja kläderna. Butiken drivs i 
samarbete med Eva Billing som även äger Judiths Second Hand i Stockholm.  

Allmänheten kommer att kunna lämna in kläder till försäljning i butiken som sedan kommer 
att säljas på kommission. Sortimentet kommer att utgöras av hela Filippa K:s sortiment med 
allt från dam- och herrkläder samt accessoarer tillsammans med ett urval av vintage smycken.  

Enligt en artikel som publicerats utav tidningen På Stan i juni år 2008 säger företagets VD, 
Patrik Kihlborg, att projektet ligger ”mycket i tiden”. Många konsumenter har 
uppmärksammat att kläderna inte slits ut innan de byts ut av andra skäl. Företaget vill med 
den nya affärsmodellen säga ”köp mindre”. Samtidigt erkänner Kihlborg att projektet är bra 
PR för företaget och att det inte förväntas påverka försäljningen i Filippa K:s ordinarie 
butiker. Artikeln fortsätter med ett uttalande från Eva Billing som säger att enbart plagg som 
”känns rätt” kommer att återsäljas i butiken. Dessutom kommer en det att finnas provplagg 
och andra fynd för att göra sortimentet ”lite roligare”.  

Enligt Anja Grundberg på Svanen har Filippa K märkt textila produkter med Svanen. Enligt 
Grundberg handlar det om två modeller utav bas t-shirts för herr och dam som certifierades 
hösten år 2007.10 Vi har dock tyvärr inte lyckats få fram mer information om det. Att företaget 
valt att certifiera vissa produkter är ytterligare ett steg i ledet mot en legitimerad verksamhet 
ur miljöhänsyn.  

                                                 
9 Intervju med Jenny Lindblad, DEM Collective, 2008-05-06 (muntlig).  
10 Intervju med Anja Grundberg, Svanen, 2008-08-20 (skriftlig).  
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6.5. Polarn o Pyret 

På Polarn o Pyrets hemsida (Polarn 2008a) står att läsa att företaget sedan starten år 1976, 
satsat på kläder för såväl vuxna som barn. Idag finns över 50 butiker i Sverige. Kvalitet och 
funktion står i fokus och kläderna ska vara bekväma och sydda i naturmaterial. De 
karakteristiska ränderna står för kvalitet och hållbarhet. Enligt Polarn o Pyrets hemsida 
(Polarn 2008c) består sortimentet av basplagg i randigt och mönstrat med enkla 
färgsättningar. Då företaget varit verksamt sedan 1970-talet är varumärket väletablerat hos 
konsumenterna. Därmed tillkommer även krav på företaget om vad konsumenterna förväntar 
sig av dem. Polarn o Pyret (Polarn 2008d) tillhör koncernen RNB, Retail and Brands, vilket i 
sin tur ägs utav sex olika företag. Enligt den senast publicerade årsredovisningen, för år 2007, 
(Polarn 2008e) framgår att omsättningen var 389 miljoner. Antalet anställda var samma år 
194 stycken.  

Polarn o Pyret (Polarn 2008b) startade sitt legitimitetsarbete inom miljöområdet med att under 
år 2007 lansera en ekologisk kollektion och företaget uppger nu att det är en permanent 
satsning. Vissa kläder i kollektionen var certifierade enligt Svanen. Tyvärr tar det dock lång 
tid att få leverantörer att börja producera enligt Svanen och därför fanns enligt företaget inte 
utrymme till att märka fler plagg. Tillsammans med Svanenmärkningen är plaggen 
certifierade med KRAV, vilket garanterar att varan innehåller ekologiskt odlad bomull.  

Via Polarn o Pyrets hemsida (Polarn 2008c) kan kunder även klicka sig vidare till en köp- och 
säljsida. Här kan kunden själv annonsera, helt gratis, och på så sätt sälja sina använda Polarn o 
Pyret kläder vidare till andra. Det är endast tillåtet att annonsera om just Polarn o Pyret varor 
och endast till privatpersoner. Företaget åtar sig endast att förmedla kontakten mellan köpare 
och säljare via hemsidan. Själva affärstransaktionen får parterna själva stå för. 

6.6. Axå & Dahlström 

Axå & Dahlström (Axå 2008f) har varit verksamt sedan år 1991. Omsättningen för år 2007 
låg på 913 tusen kronor. Endast en anställd finns än så länge i organisationen. Företaget (Axå 
2008a) är svenskt och satsar på kläder tillverkade i hampa. Enligt en sökning på databasen 
affärsdata (Axå 2008e) är företaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent utav grundarna, 
Pia Axå och Eva Dahlström.  

En viktig grundvärdering (Axå 2008a) är att råvaran inte får utarma jorden eller utnyttja de 
människor som producerar den. Då det är en värdering som genomsyrar hela företaget är det 
ett tecken på ett genomgående arbete för hållbar utveckling. Arbetet bedrivs med engagemang 
vilket visar på ett genuint intresse för miljöfrågor. Kläderna är dessutom helt fria från 
miljögifter och kemikalier. Enligt Pia Axå bestod sortimentet ursprungligen av underkläder i 
ull som sedan utökades med jeans i hampa. Företaget säljer även jackor, kjolar samt t-shirts i 
hampa. De hudnära plaggen består av en blandning mellan hampa och bomull för att ge 
bäraren en skönare upplevelse.  

Företaget driver även Internetsidan minni.se (Axå 2008b), genom vilken kunden kan handla 
de ekologiska produkterna. Genom Minni (Axå 2008c) har ekologiska, naturliga och rättvisa 
kläder och skor levererats till över 3 000 kunder sedan starten år 1994. Företagets 
huvudsakliga intressenter består således dels utav företagets kunder vilka är konsumenter som 
är intresserade av ekologiska, naturliga och rättvisa kläder och skor. Det är dessutom den typ 
utav kund som gärna handlar via Internet och som aktivt söker information om ekologisk 
klädhandel elektroniskt. Därmed blir målgruppen avsmalnad. Företaget (Axå 2008d) har även 
en butik, Minni eko affair, vilket underlättar för de kunder som söker ekologiska produkter 
och fungerar dessutom som marknadsföring.  
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6.7. Dreamandawake 

Dreamandawake beskrivs av grundaren Amanda Ericsson11 som ett nystartat företag med 
originellt affärskoncept. Grunden kommer från en unik idé om återvinning av kläder vilken 
beskrivs på hemsidan (Dream 2008a) som ”Dresses of yesterday are handpicked from around 
the world and redesigned into today”. Därmed existerar plaggen även bara i en upplaga per 
vara. Kläderna kan köpas via återförsäljare, hemsidan eller hyras till fester eller till projekt 
och produktioner. Ericsson12 uppger att det först är under senare delen av år 2008 som hon 
haft tid att satsa på projektet till hundra procent och därmed finns ingen direkt tillgång till 
några siffror. Ericsson är grundaren till företaget och även den enda person som i dagsläget 
arbetar heltid med projektet. 

Amanda Ericsson beskriver i en artikel av Emelie Lenning i Göteborgs-Posten den 5 
september 2008 att det var genom studierna på Textilhögskolan som idén formades. Efter att 
ha sett textilindustrins avigsidor ville hon erbjuda ett alternativ till dagens konsumtions hets. 
Att göra mode med ekologisk inriktning var självklart. Försäljningen utav använda kläder är 
ett fullgott alternativ till nyproduktion. Ericsson tror dessutom att den rådande trenden håller i 
sig och menar att de konsumenter som redan fattat tycke för de ekologiska kläderna inte 
kommer att ändra sig i första taget. Genom att återanvända redan producerade kläder skapas 
en ny typ av hållbart mode. Ericsson uppmuntrar även till de medel som varje person kan 
använda sig av i arbetet för hållbar utveckling vilket bland annat innebär längre 
tvättemperaturer, vädring istället för tvätt eller att tvätta mer sällan.  

I ett galleri på hemsidan (Dream 2008a), som andas nytänkande, finns plagg samlade som är 
till försäljning tillsammans med plagg som redan sålts. Varje vara presenteras genom en 
kortfilm där tittaren får se plagget i rörelse till musik. Hemsidan i övrigt känns spännande och 
visuell genom artistiska bilder. Företaget är därmed ett exempel på den nya typen av 
organisationer med hållbar utveckling i fokus men med ett helt nytt uttryck än tidigare.  

Kläderna finns just nu tillgängliga i butiker i Stockholm, Göteborg, Paris, Milano samt via en 
online shop. Ericsson13 uppger att företagets viktigaste intressenter är kvinnor i åldrarna 15-35 
år. För tillfället är det mycket klänningar som saluförs och den mesta försäljningen sker via 
Internet.  

                                                 
11 Intervju med Amanda Ericsson, Dreamandawake, 2008-09-01 (skriftlig).  
12 Intervju med Amanda Ericsson, Dreamandawake, 2008-09-01 (skriftlig). 
13 Intervju med Amanda Ericsson, Dreamandawake, 2008-09-01 (skriftlig). 
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6.8. Sammanställning över företagsexempel 

För ett förenkla för läsaren har vi i nedanstående sammanställning skapat en enkel överblick 
över de företagsexempel som presenterat samt på vilket sätt de legitimerar sitt arbete 
gentemot sina intressenter. Företaget… 

1) …säljer ekologiska produkter 
2) …har delvis eller helt certifierat de ekologiska produkterna 
3) …arbetar med ekologiska material 
4) …arbetar genomgående med värderingar om hållbar utveckling 
5) …har låter visionen om en hållbar utveckling genomsyra hela företaget 
6) …arbetar med återförsäljning av kläder 
7) …tar ansvar för avfallet efter att produkten förbrukats  
8) …erbjuder intressenter en transparent värdekedja 
9) …arbetar för en hållbar utveckling på flera olika plan (har ekologiska material, 

tillhandahåller återförsäljning och så vidare) 
10) …har så många anställda 
11) …har så stor omsättning (i SEK) 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 
Dunderdon Ja, delvis Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 8 19 milj.  
Boomerang Ja, delvis Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 45 72 milj.  
DEM Collective Ja, enbart Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 3 1,6 milj.  
Filippa K Ja, delvis Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja 76 508 milj. 
Polarn o Pyret Ja, delvis Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja 194 389 milj. 
Axå & Dahlström Ja, enbart Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 1 913 tusen 
Dreamandawake Nej - Nej Ja  Ja  Ja Nej  Nej Nej 1 - 

Figur 6. Sammanfattning över företagsexempel (Egen illustration)   
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7. Analys och tolkning 

 kapitlet kommer vi, med utgångspunkt i den teoretiska referensram som presenterats, att 
granska och diskutera vår empiriska grund. Analysen genomsyras av de centrala teorier 

som vi presenterat om intressent och legitimitet och vi kommer genomgående att diskutera 
vilka intressenter som finns och hur de påverkar företagen samt vilka handlingar företag 
utför för att skapa legitimitet i sitt arbete med hållbar utveckling och miljöfrågor.  

7.1. En hållbar utveckling i textilbranschen 

Redan år 1987 fastställde Bruntlandskommissionen att industriländernas konsumtion bidragit 
till den situation som råder där livet på jorden, luft och i vatten är hotade. Trots det är visionen 
om ”vår gemensamma framtid” fortfarande okänd för många av dagens företagare.   

Enligt vår mening är det få som vet den verkliga innebörden av begreppet hållbar utveckling. 
Definitionen av begreppet bygger på tre stycken pelare, enligt Bingel, Sjöberg & Sjöquist 
(2002), som måste verka balanserat för att en hållbar utveckling ska råda. I allmänna 
diskussioner handlar debatten ofta om antingen miljömässiga eller etiska aspekter. Den 
ekonomiska delen glöms ofta bort. Författarna beskriver grundidén som när ekonomisk 
tillväxt sker parallellt med minskad etisk och miljömässig påverkan. Idag verkar det råda en 
samhällsuppfattning om att ett företag som fokuserar på etiska och miljömässiga frågor ofta 
har en lägre lönsamhet. Det stämmer dock inte om DEM Collective får frågan. De är bevis för 
att det är fullt möjligt att uppnå lönsamhet genom att arbeta hållbart.  

Det finns internationella organ som arbetar med mänskliga rättigheter och utför kontroller 
utav de sociala standarder som råder i fabriker och arbetarkvarter. Vår uppfattning är att det 
inte finns motsvarande organisationer som kontrollerar miljöarbetet på fabrikerna, utan det är 
då oftast företagen själva som får sköta det arbetet eller i de fall som produkten är certifierad, 
sköts kontrollerna av en oberoende part. I vissa fall lägger företagen ut ansvaret på 
producenten och benämner i sin miljöredovisning att de kräver att leverantörerna följer de 
lokala lagar och regler som finns. Problemet ligger här i att lagarna i produktionslandet ofta är 
alltför svaga för att reglera miljöproblemen som uppstår.  

De principer som sammanfattades efter Riokonferensen år 1992 kan i högsta grad appliceras 
på svenska företag. Ansvars-, försiktighets-, och polluter pays principen handlar främst om 
faktorer som påverkar det land där produktionen sker. Vår åsikt är att ett företag som är 
baserat i ett land och som tillverkar i ett annat ska ta ansvar för den miljöpåverkan som 
produkten skapar i produktionslandet. Vi skulle här vilja generera en ansvarskedja i rakt 
nedstigande led från beställaren till nedersta produktionssteget där råvaran tas fram. På så sätt 
skulle företagen tvingas att ta tag i situationen och se till att skapa kontroll över sin 
värdekedja. Det är det enda sättet som ett företag kan skapa full transparens. Då det är 
företagen i industriländernas val att förflytta produktionen till utvecklingsländerna borde det 
även vara deras uppgift och ansvar att se till att inte miljön förstörs för befolkningen i landet 
på grund utav smutsig industri.  

Följande princip, kretsloppsprincipen, är något svårare för textilföretag att genomföra. 
Principen förordar att det som tas från naturen ska kunna återanvändas, återvinnas eller 
omhändertas. Kläder återanvänds idag och säljs igen i second hand affärer och skickas till 
behövande i utvecklingsländer. Det är ändock oundvikligt att produkten faktiskt förbrukas och 
måste då hanteras på något sätt, vilket ofta resulteras i att den hamnar på sopptippen. Idag 
finns vissa processer som tillåter återvinning utav bland annat syntet, där gamla kläder kan 
finfördelas och nya fibrer kan spinnas. Nya naturmaterial som till exempel hampa och bambu 

I 
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är till hundra procent nedbrytbart. Genom att mer resurser läggs att utveckla de produkterna 
kan principen bättre uppfyllas.  

Flera utav de företagsexempel som vi presenterat arbetar på andra sätt för att skapa en hållbar 
utveckling, genom återanvändning utav kläder. Filippa K, Boomerang samt Polarn o Pyret 
arbetar med återförsäljning utav kläder av det egna varumärket. En fördel är att det är ett bra 
sätt att arbeta för att förlänga användandet av produkter. Samtidigt bidrar det till att 
konsumenterna får upp ögonen för produktkvalitet. På så sätt hoppas vi att konsumenterna 
kan inse att ett dyrare plagg med högre kvalitet ofta är mer hållbart än ett billigt plagg som 
förbrukas och byts ut fortare.  

Den femte och sista principen, substitutionsprincipen, innebär ett utbytande av 
miljöförstörande produkter. I textilindustrin har det arbetet kommit förhållandevis långt och 
många företag har idag stopplistor för kemikalier som producenterna måste skriva på. På så 
sätt undviks användandet av de allra farligaste ämnena. Problemet med underleverantörer 
kvarstår dock. Om ett företag sluter avtal med en producent om att tillverka en vara har 
producenten ofta underleverantörer som därmed inte omfattas av det skrivna avtalet och 
därmed inte de krav som ställs på miljömässiga förhållanden. Ibland är beställaren i Sverige 
medveten om situationen men inte alltid, eftersom producenten ofta agerar i hemlighet. På så 
sätt kan fabriken garantera att en order ska vara klar inom en viss tid, eftersom arbetet delvis 
fördelas på underleverantörer.  

Organisationer i industriländerna måste här ta sitt ansvar och hjälpa företagare i 
utvecklingsländerna. Det viktigaste för företag i i-länder är att skapa lönsamhet och 
miljöfrågor kommer därför i andra hand. Det blir deras uppgift att informera och underlätta 
för producenterna i omställningen till en produktion som sker med hänsyn till miljön. Det är 
även viktigt att EU tar sitt ansvar och skapar en hållbar lagstiftning som omfattar alla företag 
som har sin bas i EU. En gemensam lagstiftning kan på många sätt gynna flera länder 
internationellt.  

7.2. Intressent- och Legitimitetsteorin 

Som vi redogjorde för i både inledningen och den teoretiska referensramen har det först under 
senare år uppmärksammats hur stor negativ inverkan den textila värdekedjan har på miljön. 
Den ökade debatten har resulterat i stegrade krav från konsumenter, aktieägare, media, 
kreditgivare och andra intressenter om att företagen ska redovisa sitt miljöarbete. De 
exempelföretag som vi tidigare beskrivit har varit verksamma olika länge, vissa ända sedan 
1970-talet. Oavsett hur länge de varit verksamma är det först på senare tid som de påbörjat sitt 
arbete med hållbar utveckling. För vissa av företagen är miljöfrågan ett separat område och 
därmed blir även deras legitimerande arbete skiljt från själva grundidén i företaget. I andra fall 
är den ekologiska synvinkeln med hållbar utveckling i fokus som en genomsyrande del redan 
från start och därmed det primära i företagets affärer. De olika strategier som våra 
exempelföretag använder sig av har framkommit beroende på hur stora påtryckningar som 
funnits från intressenterna. Vi anser här att företagen är olika mottagliga för intressenternas 
åsikter. Till exempel står DEM Collective för en genomsyrad ekologisk ståndpunkt. Även om 
samhället skulle förändras och den ekologiska trenden svalna skulle företaget fortfarande följa 
sin grundidé. Andra företagsexempel som Boomerang, Filippa K och Polarn o Pyret har 
agerat mer på påtryckningar från intressenter. Genom att konsumenterna uppmuntrar och i allt 
större utsträckning kräver alternativa metoder till konventionell framställning av kläder har 
även företagen agerat och utvecklat olika metoder för att legitimera det nya miljöarbetet. 
Beroende på vilken uppfattning ett företag har om en viss intressentgrupp, deras intressen 
samt maktposition kan viss information väljas att redovisas på ett visst sätt vid en viss 
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tidpunkt. Det är alltså inte en tillfällighet att det är först på senare år vi ser en trend bland de 
svenska företagen att arbeta med miljöfrågor. Då intressentteorin indikerar att redovisning av 
viss information kan bidra till ett företags ekonomiska utveckling finns det stor anledning för 
företag att redovisa fördelaktig information. 

Utifrån intressentteorin börjar alltså ett företags miljöarbete genom påtryckningar från 
intressenter. Intressenter som vi fokuserat på är konsumenter, aktieägare, media, kreditgivare, 
leverantörer, anställda och myndigheter. Hos de exempelföretag vi presenterat har vi 
identifierat konsumenterna som den viktigaste intressentgruppen då de är den mest 
grundläggande faktorn för ett företags ekonomiska tillväxt. Därmed kan konsumenterna 
benämnas som företagens primära intressentgrupp vilka ställer krav och på så sätt utövar makt 
på företagen.  

Det finns dock inte enbart krav från konsumenter utan även från andra intressenter som 
företaget har. En anledning till varför våra exempelföretag arbetar olika omfattande med 
miljöarbete är på grund av krav från olika intressenter. Exempelvis Polarn o Pyret, som till 
synes har ett relativt litet ekologiskt utbud, har även ekonomiska tillväxtskrav på sig ifrån 
aktieägarna. Då företaget har utvidgat sitt miljöarbete genom försäljning av begagnade kläder 
på hemsidan kan mycket väl vara på grund av att miljödebatten på senare intensifierats och 
kraven höjts. I det läget anar även aktieägarna att kraven från konsumenterna ökat och att 
miljöarbetet därmed måste aktualiseras. Exempelvis kan företaget DEM Collective sägas vara 
ett extremfall enligt miljöstandard och principer för hållbar utveckling. Företaget har byggt 
hela sitt varumärke på att vara helt transparenta och deras intressenter kräver att de är just det. 
Konsumenterna som är de primära intressenterna har inga andra krav än att de forsätter arbeta 
hållbart och övriga intressenter som består av kreditgivare och till stor del media ställer även 
höga krav på företagets redan transparanta värdekedja och miljöarbete. Skillnaden mellan 
Polarn o Pyret och DEM Collective är alltså att den förra har flera intressenter med olika krav 
medan DEM Collective likväl har flera intressenter fast med liknande krav. Av den 
anledningen kan DEM Collective engagera sig helt i miljö och hållbar utveckling medan 
Polarn o Pyret försöker tillgodose flera olika intressenters krav samtidigt.  

Legitimitetsteorin är enligt Ljungdahl (1999) förknippat med de normer och värderingar som 
råder i samhället och en handling klassas därför som legitim endast om den innebär en 
överrensstämmelse mellan intressenters värderingar och ett företags värderingar vilket tar sig 
uttryck i handlingar. De företag vi har använt oss av som exempel arbetar som vi tidigare 
nämnt på olika sätt för att främja miljö och hållbar utveckling vilket kan identifieras som 
legitimerade handlingar. De är legitimerande därför att miljöpåverkan och hållbar utveckling 
är något som konsumenter, media, aktieägare och andra intressenter idag anser vara viktigt 
och sätter högt på agendan. Företagens handlingar stämmer alltså överrens med hur 
samhällets rådande värderingar ser ut och vad som allmänt uppfattas som viktigt.  

Vidare kan det alltså sägas att hur samhället värderar ett företag idag beror på hur omfattande 
företag själva värderar och praktiskt utför miljöarbete, vilket i sig utgör legitimerade 
handlingar. Om vi utgår från intressentteorin kan det vara ett exempel på hur ett företag 
strategiskt använder miljö- och samhällsrelaterad information för att försöka påverka 
intressenters uppfattning om företagets samhällsansvar och genom det skapa legitimitet. De 
exempelföretag vi beskrivit kan alltså ha valt att redovisa viss information för en viss grupp 
av intressenter för att på det sättet förmedla en vald företagsbild. Dunderdon som är ett 
aktiebolag väljer att förmedla en ekonomisk tillväxtsbild som främsta framgång till sina 
aktieägare medans de till media och konsumenter trycker på sin ekologiska kollektion och 
återvunna syntet. På det sättet lyckas företaget framställa sig självt på olika sätt till olika 
intressenter med olika krav och förväntningar. Dessutom skaffar de sig legitimitet genom att 
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uppvisa sitt miljöarbete för exempelvis konsumenter och media som i sin tur legitimerar 
handlingarna. Ytterligare exempel är Boomerang som skabörja återanvända sina kläder vilket 
ur ett teoretiskt perspektiv är ett agerande som syftar till att spegla vissa värderingar och en 
viss företagsbild. Genom att arbeta hållbart på det sätt som Boomerang valt att göra framgår 
det att det är viktigt för företaget att värna om miljön samtidigt som de visar upp en den mer 
vinstgenererande sidan för andra intressenter som exempelvis kreditgivare. Då miljöarbetet 
stämmer helt överrens med de värderingar som råder i samhället kan det ses som en strategisk 
handling som har använts för att hantera konsumenternas krav på miljöfrågor. Den samhälls- 
och miljörelaterade information som vårt exempelföretag Boomerang har redovisat kan alltså 
tolkas som ett politiskt verktyg vilket används för att manipulera omvärldens uppfattning om 
företagets verksamhet. En kapitalinriktad företagsbild visas för en typ av intressenter och en 
mer miljöengagerad för en annan. Boomerang har på det sättet skapat olika uppfattningar om 
företaget hos olika typer av intressentgrupper vilket är nödvändigt för att tillfredsställa olika 
krav. 

Som Ljungdahl (1999) nämnde präglas legitimitetsteorin liksom intressentteorin av en 
instrumentell syn på ett företags intressenter vilket innebär att legitimitet ses som en 
nödvändig resurs för ett företag. Att något betecknas som legitimt innebär samtidigt att det 
sker ett värdeomdöme då legitimitet förknippas med de normer och värderingar som råder i 
samhället. I fallet med våra företagsexempel kan deras miljöarbete ses som ett värdeomdöme 
som uppstått utifrån de normer och värderingar som idag är förknippat med textilföretag och 
som råder bland konsumenter.  Företagens legitimitet bedöms således av konsumenterna som 
också är de som sedan tilldelar legitimiteten och godkänner företagets handlingar.  

Ytterligare en aspekt som Ljungdahl (1999) tar upp i teorin är att avsaknaden av legitimitet 
utlöser olika handlingar i syfte att återskaffa den nödvändiga legitimiteten. Den aspekten är 
förklarande till det faktum att det är först nu som vi ser det ökade fokuset på 
miljöengagemang bland de svenska textilföretagen vi undersökt. Boomerang börjar med 
återvinning, Filippa K skasälja second hand, Polarn o Pyret startar försäljning av begagnade 
kläder på sin hemsida etcetera. Det är alltså först nu som det krävs handlingar som 
miljömärkningar, standardiseringar och ekologiska material för att företagen skafå legitimitet. 
Vidare kan det förklaras med att normer och värderingar i samhället har ändrats och på senare 
tid kommit att domineras av miljöfrågor. Syftet med aktiviteterna som företagen utför 
skasåledes rättfärdiga, rationalisera eller förklara ett visst agerande. Det är nu allmänt känt att 
textilindustrin är mycket miljöskadlig och att inte utföra ett visst miljöarbete kan därför skada 
ett företagets legitimitet vilket ytterligare förklarar att ämnet fått ökad uppmärksamhet hos 
textilföretag. Genom att utföra miljöåtgärder signalerar företagen inte bara sin legitimitet utan 
de förebygger även eventuella framtida hot. 

Exempelvis finns det inom textilbranschen en press på företag att arbeta med miljöfrågor. De 
som inte har en, i alla fall intern, miljöplan blir hårt pressade av intressenter som till exempel 
media vilket då mer eller mindre tvingar företagen att införa en miljöplan. Det här kan sägas 
vara ett exempel på vad Deegan (2002) identifierar som institutionell press vilket även 
förklarar varför många textilföretag uppfattas arbeta på liknande sätt vad gäller miljöarbete.   

7.3. Small and Medium sized Enterprises 

Enligt OECDs rapport från 1993 kräver konkurrensen idag mer av aktörerna på marknaden 
och för att lyckas måste företag kunna leverera både kvalitet och kontinuerligt uppdaterade, 
innovativa produkter samtidigt som de skaleverera till marknaden vid rätt tidpunkt. Utifrån 
intressent- och legitimitetsteorin framgår det att konsumenter, aktieägare, media och andra 
intressenter idag kräver att företag engagerar sig i miljöarbete och i största möjliga mån 
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arbetar för en hållbar utveckling. Eftersom konsumenterna har identifierats som ett 
textilföretags primära intressentgrupp är det således omöjligt att ignorera kravet om att en 
miljöplan upprättas. Om företag ignorerar kraven försätter de sig i en situation där de kan 
förlora legitimitet och därmed konkurrenskraft på marknaden.  

I rapporten (1993) har OECD identifierat fem variabler vilka bäst förklarar ett SME:s 
konkurrenskraft; ledarens roll, intern innovation, kvalitet på organisationen, egentliga 
investeringar samt flexibilitet. Nedan analyseras de fem variablerna och hur de sammanfaller 
med våra exempelföretag samt deras intressenter och legitimerande handlingar. 

I våra exempelföretag har vi två tydliga fall som genomsyras av ekologi, DEM Collective 
samt Axå & Dahlström. Det finns i företagen en ledning som prioriterar miljöarbete och de 
har därför tillämpat det genomgående i affärsidén och produkterna. Dunderdon arbetar delvis 
med ekologisk bomull och även återvunnen syntet och säger sig ha ambition att utveckla sitt 
råvarumaterialanvändande till andra miljövänliga fibrer. Företagen Boomerang, Filippa K och 
Polarn och Pyret har valt att tillämpa sitt miljöarbete i ett senare skede i värdekedjan, 
nämligen genom återanvändning av plaggen. Våra exempelföretag visar alla att det inom 
organisationen finns ett miljöengagemang men på olika nivåer vilket kan bero på krav från 
olika intressenters håll. Eftersom ett SME företag direkt påverkas av ledningens ambitioner, 
kunskap beslut etcetera anser vi att det är viktigt att den eller de personerna är engagerade i 
miljöfrågor och beredda att genomgå förändringar. Annars kommer företaget inte att uppfylla 
konsumenternas krav på miljöarbete vilket kan leda till att företagets handlingar inte anses 
vara legitimerade.  

Trots att alla våra exempelföretag arbetar med miljöfrågor på ett eller annat sätt ser vi tydligt 
en skillnad mellan företagens ambitionsnivå vad gäller miljöarbete. Vår åsikt är att skillnaden 
till stor del grundar sig i hur pass genuint intresserad och engagerad ledningen är vad gäller 
miljöarbete och hållbar utveckling. Det i samband med vilka olika förväntningar och krav 
som finns på företaget från intressentgrupper har i vissa fall resulterat i ett halvhjärtat 
miljöarbete. Vi har tidigare i analysen konstaterat att det finns ett ökat krav från konsumenter 
på företag att arbeta aktivt med miljöfrågor. Vi anser dock att många av de svenska 
textilföretagen och även vissa av våra exempelföretag har valt att arbeta med miljöfrågor 
endast på grund av påtryckningar från konsumenter och samhälle. Framtiden kommer att 
ställa högre och fler krav på miljöarbete hos företag vilket i flera fall kan leda till 
intressekonflikter med andra intressentgrupper såsom aktieägare och kreditgivare. Vår 
uppfattning är därför att ledningens miljöengagemang kommer att avgöra hur pass aktivt 
företaget arbetar med miljö och även vilka intressenters krav som prioriteras. 

Ett SME:s konkurrenskraft beror på den interna innovationen och det är således viktigt att det 
finns ett nytänkande kring miljöarbete inom företaget. Då marknaden i allra högsta grad är 
dynamisk krävs det samtidigt att företaget besitter en innovationsförmåga då miljöarbetet 
kontinuerligt måste anpassas till marknaden för att säkerställa att legitimiteten uppehålls. De 
företag vi utforskat arbetar alla hållbart men på olika sätt vilket även återspeglar den 
innovation som återfinns internt hos företagen. Exempelvis påvisar Boomerang hög 
innovationsförmåga då de genom sitt återanvändningsprogram sluter det textila kretsloppet 
när de tar hand om det avfall som produkten ger i deras satsning på inredningstextil. Filippa K 
kan sägas tillhöra de företag som använder sig av vedertaget miljöarbete genom att tillämpa 
miljömärkningar och sälja använda kläder i second handbutik. Enligt vår uppfattning är det ett 
resultat från den institutionella press som uppstått vilket inneburit att företag enligt Deegan 
(2002) imiterar andra företag som sedan tidigare gjort framsteg inom hållbar utveckling i 
konfektionsbranschen. Därmed kan ett företag se till vilka aktioner som andra företag redan 
genomgått och därmed anpassa sin egen strategi på ett effektivt sätt. Axå & Dahlström visar 
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på intern innovation då de enbart säljer hampa och ekologisk ull vilket inte tillhör vanligheten 
bland de svenska textilföretagen. Vi menar att ju större intern innovation desto större 
konkurrenskraft och möjlighet att stå ut på den homogena modemarknaden har företaget. 
Vidare innebär det att innovation ger större möjlighet att vara intressenter till lags. Ett företag 
med stor innovationsförmåga kan lättare ta marknadsandelar och generera vinst samtidigt som 
de legitimerande handlingarna upprätthålls genom förnyelse. Vi hade därför gärna sett att fler 
av våra exempelföretag visade på större innovationsförmåga vad gäller alternativa fibrer. 
Lyocell, PLA och bambu är fibrer som i framtiden kan göra skillnad för textilindustrin och 
arbetet med hållbar utveckling samtidigt som det inom nya områden finns marknadsandelar 
att upparbeta. En högre grad av intern innovation i ett företag främjar inte enbart en hållbar 
utveckling utan vi menar att det även ger företag försprång på marknaden och att flera 
intressenters krav kan tillgodoses. Eftersom modemarknaden är så pass trendkänslig och 
föränderlig är vi av uppfattningen att utan intern innovation finns stor risk att företag halkar 
efter i den hållbara utvecklingen och får nöja sig med att följa strömmen och arbeta som alla 
andra. De riskerar då inte bara att förlora legitimitet hos konsumenterna utan riskerar även att 
gå miste om ekonomiska tillväxtsmöjligheter. Att vara först och nyskapande är mycket vad 
mode handlar om och vi anser att det inte minst gäller inom miljöarbete.  

Den tredje konkurrenskraftsvariabeln handlar om ett företags kvalitet och vikten av att ha stort 
kunnande inom organisationen. För att kunna arbeta hållbart och miljöfrämjande krävs det att 
det finns kunskap bland de anställda på företaget. Att arbeta som exempelvis DEM Collective 
gör kräver stor kunskap om hela värdekedjan eftersom arbetet är ekologiskt och etiskt 
försvarbart från början till slut. Filippa K säljer svanenmärkta plagg och har öppnat en second 
hand butik där endast deras egna plagg skasäljas. För Filippa K krävs, till skillnad från DEM 
Collective, inte samma nivå eller typ av kunnande utan snarare tillgång till återförsäljare av 
certifierad bomull och resurser. Det är således inte definierat vad för typ av kunskap som 
krävs för att ett företag skavara konkurrenskraftigt. Snarare handlar det om att upprätthålla 
kunskapsnivån i takt med att marknaden förändras och att även anpassa miljöarbetet till 
företagets mål och visioner. Vi menar att det ställs allt högre krav på de svenska 
textilföretagen och det är därför viktigt att uppdatera sig inom miljöfrågor och hur företaget 
kan arbeta. Det kan komma att krävas av företagen att de har utbildad personal inom 
miljöfrågor så att de ständigt förnyar sitt sätt att arbeta för en hållbar utveckling. Miljöarbete 
har kommit att bli ett konkurrensverktyg som liksom hela modeindustrin ständigt förändras 
och utvecklas. Att ha stor kunskap om miljö och hållbar utveckling kan hjälpa företaget att 
hålla sig ajour med nya rön på marknaden och därmed vara beredd att anpassa sig till de 
förändringar som sker och nya trender som uppstår. Därför är det viktigt för våra 
exempelföretag att ständigt förnya sitt miljöarbete genom att uppdatera sin kunskap inom 
området. Av våra exempelföretag uppfattar vi att DEM Collective, Axå & Dahlström samt 
Dunderdon besitter mest kunskap inom området och ligger längst fram i miljöarbetet.  

För att ett SME företag skakunna konkurrera på marknaden krävs det att de är medvetna om 
sina egentliga investeringar vilket är den fjärde konkurrenskraftsvariabeln. I arbetet mot 
hållbar utveckling handlar den aspekten snarast om att inse vad det är miljöarbetet syftar till. 
Det måste således finnas ett ärligt miljötänkande inom företaget och att inte bara se till vad 
konsumenterna för tillfället kräver. Att kortsiktigt tillämpa miljöarbete inom företaget är att 
förbise den egentliga investeringen vilket kommer resultera i ett misslyckande. Att inte vara 
medveten om den egentliga investeringen, som i det här fallet innebär en långsiktigt hållbar 
utveckling, medför att företaget inte uppfyller marknadens krav på legitimerade handlingar 
och därmed förlorar konkurrenskraft tillika vinstmöjligheter. Vi anser att när ett företag som 
exempelvis Polarn o Pyret väljer att enbart certifiera ett fåtal av de ekologiska produkter som 
ingår i kollektionen tyder på en kortsiktig aktion för att säkra sin legitimitet. Vår mening är att 
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det handlar om resurser och påtryckningar från aktieägare och andra investerare men 
samtidigt visar det på att företaget inte insett den egentliga investeringen utan endast valt att 
tillgodose marknadens grundläggande krav. Ett företag som dock verkligen insett den 
egentliga investeringen är DEM Collective som visar en helt transparent värdekedja och som 
även arbetar helt utifrån miljö och etik. Vi anser att marknaden kommer att genomskåda ett i 
längden oengagerat miljöarbete samtidigt som ett bristande intresse kommer resultera i att 
företagen halkar efter i utvecklingen och därför tappar konkurrenskraft vilket blir direkt 
missgynnande för alla intressenter. Sammanfattningsvis kan sägas att den egentliga 
investeringen inte handlar om att utåt visa ett miljöengagemang utan att inifrån arbeta för en 
hållbar utveckling. Svårigheten är dock för företag att verkligen förstå skillnaden mellan 
kortsiktig och långsiktig förändring och att inse vad de egentligen investerar i. 

Flexibilitet är en konkurrenskraft som SME företag kan dra fördel av och inte minst när det 
handlar om att tillämpa miljöarbete och skapa legitimitet. Då företagen är mindre har de en 
större möjlighet att anpassa sig till marknadens krav som ständigt förändras och höjs och 
därmed kan de också förnya och implementera nya legitima arbetssätt. Att göra som DEM 
Collective har gjort och skräddarsy hela sin värdekedja helt efter miljö och etik är svårt för ett 
stort företag där värdekedjan är mer komplex med många aktörer och standardiserad 
produktion. Att börja sälja ekologiska plagg som Polarn o Pyret har gjort hade heller inte varit 
lika lätt för ett stort företag där det krävts större organisatoriska förändringar. SME företagen 
har färre anställda, leverantörer och standardiserade rutiner vilket ökar flexibiliteten och 
möjligheten att tillämpa miljöarbete och därmed skapa legitimerade handlingar. Vi anser 
därför att SME företag i större grad borde tillämpa miljöarbete och till exempel hade vi, som 
vi nämnt tidigare, gärna sett fler alternativa fibrer på marknaden. Vi menar att företagen borde 
dra fördel av sin flexibilitet och i högre grad anpassa företaget till miljöarbete och hållbar 
utveckling. Miljöarbete kommer i framtiden att vara ett måste för företag inom textilindustrin 
och SME företag bör därför utnyttja fördelen av att vara mer flexibla. 

7.4. Analysmodellen 

Enligt Bingel, Sjöberg & Sjöquists (2002) analysmodell finns tre olika faser som företag 
genomgår eller befinner sig i när det gäller miljöfrågor. Vi vill genom en utredning utav 
företagsexemplen via analysmodellen skapa en bild över hur miljöarbetet idag ser ut hos 
svenska konfektionsföretag.  

7.4.1. Det defensiva företaget 

Den första fasen karakteriseras, som vi tidigare beskrivit, av ett defensivt agerande. Vi ser 
inga tecken hos de företagsexempel som vi presenterat på att någon utav dem skulle uppträda 
defensivt vilket kan bero på den mängd intressenter som idag påverkar företaget. Då 
miljöproblem uppstår hos ett företag, till exempel om media får uppgifter om att ett företag 
missköter sitt miljöarbete, skapas oftast kraftiga reaktioner att företaget inte har råd att vara 
passiva utan måste agera någorlunda snart för att blidka intressenter och för att inte riskera att 
varumärket skadas. Det är vår mening att varumärkesbyggande är särskilt viktigt i 
konfektionsbranschen. Hos många företag ligger fokus på att skapa ett starkt varumärke för 
att generera en kraftfull efterfrågan på marknaden. Anledningen till att många 
konfektionsföretag idag sätter stor vikt till att bygga och bibehålla ett starkt varumärke ligger i 
att det finns så otroligt många aktörer på marknaden. I och med Internets framgångar har 
konkurrensen även ökat från internationella företag då kunderna enkelt kan beställa varor från 
i princip vilket land som helst. De produkter som finns på marknaden kan dessutom ofta ses 
som synonyma, där kunden har liten eller ingen preferens till ett specifikt varumärke. Därför 
kan kunden enkelt handla hos ett företag ena dagen och ett annat nästa dag. Kunden väljer 
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utifrån de egna preferenserna, vilket behov som föreligger, ekonomisk situation samt rådande 
trender i samhället och gör därefter ett personligt urval om vart inköpet ska ske.  

Självklart måste alla företag följa de lagar och förordningar som finns inom området. Trots att 
det är en utav grundförutsättningarna inom konfektionsbranschen uppkommer fortfarande 
exempel tidvis då ett företag har brustit i sin tillsyn och till exempel producerat och salufört 
produkter som innehållit halter av cancerogena kemikalier. Konsumenten förutsätter att 
plaggen är garanterat riskfria medan företagen å andra sidan ofta inte har möjlighet att 
kontrollera alla steg i processen. Där finns det många fördelar med att företagen tar hjälp utav 
de initiativ som vi tidigare beskrivit, Global Compact och Global Reporting Initiative. Genom 
ett samarbete med de nätverken erhåller även företaget mycket kunskap om kan användas i 
den egna processen.  

7.4.2. Det reaktiva företaget 

I den andra fasen övergår företaget till att agera mer reaktivt på de indikationer som rör 
miljöfrågor inom företaget. Enligt vår bedömning befinner sig majoriteten av de företag som 
vi tidigare presenterat i den här fasen. Företagen agerar här på grund utav de yttre 
påtryckningar som uppstår från företagets olika intressenter. I konfektionsbranschen kan den 
viktigaste intressenten sägas vara konsumenten eftersom företaget annars inte har någon 
försäljning. Det är dock svårt för konsumenterna själva att kontrollera att företagen agerar 
miljömässigt korrekt i sin produktionsprocess. Där är det andra aktörer som till exempel 
miljöorganisationer och särskilt media som upplyser konsumenterna. Beroende på hur 
allvarlig miljöfrågan är får det mer eller mindre stort utrymme i de mediala kanalerna. Media 
kan beskrivas som en katalysator där frågan förstoras och förtydligas inför konsumenterna. 
Om frågan rör ett större miljöproblem eller ett stort företag blir resultatet ofta många upprörda 
konsumenter. För att undvika alltför stora konsekvenser måste företagen agera reaktivt på de 
problem som framkommer. Risken finns även att media ger en felaktig bild av problemet, 
beroende på hur de tolkat informationen som de fått ta del av. Det an bidra till en än större 
negativ bild och åverkan på företaget.  

Det är mycket möjligt att det är allmänhetens påtryckningar som skapat den situation 
konfektionsbranschen befinner sig i idag. I takt med att konsumenterna blir mer upplysta och 
pålästa om miljöfrågor ställs även allt högre krav på företagens transparens och miljöansvar. 
Många företag, inklusive de som vi presenterat, lyssnar till konsumenternas krav och tar 
därför större hänsyn och lägger mer resurser på att hantera miljöfrågor. En utav de första 
stegen som ett företag kan ta är att se till olika miljömärkningar.  

De miljömärkningar som idag finns för kläder och textilier är Bra Miljöval, Svanen, EU-
blomman, EKO Sustainable Textile, Organic Cotton, KRAV samt Öko-Tex. De märkningar 
som är mer eller mindre heltäckande är Bra Miljöval rang A som kontrollerar såväl fiber som 
beredning samt Svanen tillsammans med den europeiska motsvarigheten EU-blomman. 
Märkningarna EKO, Organic Cotton och KRAV ställer enbart krav på den ekologiska 
härkomsten utav bomull i varan och utesluter därmed processerna efter hanteringen utav 
råvaran. Öko-Tex är en märkning som garanterar att varan inte innehåller några kemikalier 
som är skadliga för människan men reglerar inte kemikalieanvändningen i 
produktionsprocessen utan tar enbart hänsyn till slutanvändarens hälsa. Vi anser att de 
märkningar som finns på marknaden skapar ett oregelbundet mönster där det kan vara svårt 
för kunderna att veta vilken märkning som lovar vad. Legitimering genom miljömärkningar är 
fortfarande relativt ovanligt inom konfektionsbranschen.   

Det finns olika sätt som ett företag kan legitimera sig inför sina intressenter. Utav de 
företagsexempel som vi presenterat erbjuder Dunderdon produkter i ekologisk bomull samt 
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har gjort tester med jackor i återvunnen syntet och har ambitioner att utveckla produkter i 
hampa och bambu. Filippa K har lanserat en mindre upplaga utav dam och herr t-shirts i 
materialet och Polarn o Pyret lanserade under år 2007 en ekologisk kollektion i bomull som 
nu uppges vara ett permanent inslag. Filippa K har certifierat sina plagg med Svanen och 
Polarn o Pyret har certifierat vissa plagg i den ekologiska kollektionen med Svanen 
tillsammans med KRAV. Anledningen till att intresset för att märka kläderna är svalt anser vi 
ligger i att märkningen kräver såväl ekonomiska som tidsmässiga resurser vilket företagen 
inte alltid är beredda att avstå. Ofta består ett konfektionsföretags utbud utav flera hundra 
olika modeller och därför spelar en märkning utav en eller ett fåtal utav dem en mindre roll i 
det stora sammanhanget. Det minskar dock transparensen i företaget om de inte använder sig 
utav märkningar eftersom det kan vara svårt att kontrollera vart till exempel den ekologiska 
bomullen kommer ifrån. Samtidigt lurar företaget konsumenten att tro att en större del är 
märkt än vad som faktiskt är.  

Initiativ som tagits med alternativa material är än så länge ovanliga på marknaden. En enkel 
sökning på hampa visar att det finns många företag som säljer kläder producerade i materialet. 
De flesta utav dem är dock återförsäljare och ofta är ursprungsföretaget baserat utanför 
Sveriges gränser. Vi anser att material från såväl bambu, hampa, PLA och Lyocell har goda 
chanser till att bli storsäljande material. I kombination har de även stor potential till att minska 
det beroende som idag finns utav bomull. Genom att exempelföretagen i en mer omfattande 
utsträckning arbetar och experimenterar med alternativa material skapas en legitimitet.  

Det finns andra exempel på hur företag har agerat reaktivt på intressenternas påtryckningar. 
Inom begreppet hållbar utveckling ingår förutom miljöaspekten även en omtanke om nästa 
generation vilket innebär ett återanvändande av resurser. Rörelsen med återförsäljning utav 
textila produkter har funnits sedan lång tid tillbaka via second hand affärer. Traditionellt har 
deras syfte varit att skänka överskottet till olika biståndsprojekt och människorätts-
organisationer. På grund utav att konceptet blivit väldigt populärt har nu idéerna spridit sig till 
de konventionella företagen. Vi har i uppsatsen presenterat flera exempel på hur företag kan 
tjäna pengar på att återsälja kläder. Boomerang lanserar en ny affärsmodell där kunder kan 
lämna in använda barnkläder från Boomerang som sedan säljs igen i butiken. Företaget sluter 
även cirkeln genom att ta hand om slutavfallet när plagget är förbrukat genom att återanvända 
dem i en satsning för heminredning. Filippa K öppnade nyligen en second hand affär där 
kunder får lämna in kläder från Filippa K som sedan säljs på kommission. Även Polarn o 
Pyret arbetar på liknande sätt och har öppnat en site på deras hemsida där kunder själva kan 
registrera annonser med Polarn o Pyret kläder, medan själva försäljningen sker separat, 
utanför företaget påverkan. Dreamandawake återsäljer kläder som handplockats och sedan 
genomgått en mindre förändring. Konceptet kan ses som en förlängning utav second hand 
idén men med en mer exklusiv känsla då plaggen är unika och speciella.  

Vi har i uppsatsen även presenterat andra metoder för legitimering genom en standard kallad 
ISO 14001 samt EMAS som är ett miljöledningssystem. Utav de företagsexempel som 
presenterats i uppsatsen är det ingen som varken är certifierade enligt ISO eller använder sig 
utav EMAS- systemet. Generellt upplever vi att det är de större konfektionsföretagen som 
använder sig utav dem. Anledningen till det ligger troligtvis i de stora kostnader som går hand 
i hand med införandet av ISO och EMAS. Det handlar inte bara om konkreta 
certifieringskostnader utav även om de resurser som avsätts och den tid som krävs. ISO och 
EMAS är tillsammans olika intyg på ett företags miljöarbete. Frågan är dock hur 
konsumenterna värderar systemen? Då vi sedan tidigare konstaterat att konsumenterna är 
företagens viktigaste intressenter ligger prioriteringarna på att tillgodose deras behov. Det är 
vår uppfattning att konsumenterna till viss del känner till ISO men har väldigt liten kunskap 
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om EMAS. Därmed kanske det inte spelar särskilt stor roll om den gruppen företag som vi ser 
till skulle använda sig av miljöledningssystemet eller certifiera sig enligt ISO, då den främsta 
intressentgruppen inte ser det som en särskilt viktig legitimeringsmetod.  

Det finns en risk för att företag som befinner sig i den reaktiva fasen ofta agerar till följd av 
intressenternas påtryckningar och inte utav den egna drivkraften. Företaget har oftast startat 
med en annan affärsidé än den ekologiska för att sedan ta in vissa ekologiska produkter i 
sortimentet eller lansera en kollektion i ekologisk bomull, som en naturlig följd av ämnets 
ökade attraktivitet. Därför kan företagen även karakteriseras som en typ utav efterföljare som 
upprepar aktioner som andra företag haft framgång med. Som Bingel, Sjöberg & Sjöquist 
påpekar i analysmodellen stannar även många företag kvar här och fortsätter att efterlikna 
andra företags explorativa utsvävningar.  

7.4.3. Det provokativa företaget 

Det är när företaget befinner sig i den tredje fasen som fullständig hänsyn tas till etiska 
aspekter och hållbar utveckling. Främst handlar det alltså om företag vars främsta åtaganden 
handlar om att erbjuda ekologiska och hållbara alternativ för kunden som också på ett 
effektivt sätt kombineras med en ekonomisk tillväxt. Hållbarheten legitimeras genom att den 
integreras i hela verksamheten och inte enbart är beskriven i en fristående miljöredovisning 
eller genom en separat ekologisk kollektion inom ett större sortiment. Företaget arbetar 
kontinuerligt med att uppdatera rutiner och ta del av nya utvecklingar inom miljödebatten.  

Utav de företagsexempel som vi presenterat är det DEM Collective samt Axå & Dahlström 
som genomgående enbart arbetar med ekologiska material och vars verksamhet genomsyras 
av att primärt skapa en hållbar utveckling. För dem är det genom att arbeta hållbart som de 
ekonomiska aspekterna tillgodoses. Särskilt DEM Collective har fått mycket uppmärksamhet i 
media, särskilt på grund utav deras något annorlunda tillvägagångssätt där en fabrik 
rekvirerades på Sri Lanka. På så sätt har företaget full insyn och transparens genom hela 
produktionskedjan och även konsumenterna. I fallet med DEM Collective har den 
miljömässiga frågan blivit ett personligt åtagande för ägarna och de anställda med missionen 
att klä hela folket i ekologiska kläder.  

Ett projekt som vi valt att presentera är The Sustainable Fashion Academy (SFA) som 
uppkom till följd utav flera företags initiativ. Grundidén här är att skapa en plattform som där 
företag kan hämta inspiration och kunskaper för att arbeta hållbart. Vi anser att det är en 
mycket god idé och bra hjälpmedel för företag med uppriktiga ansatser att producera mer 
hållbart. Tyvärr kostar den utbildning som SFA erbjuder pengar, som kan bli en stor utgift för 
ett litet företag. Vår förhoppning är att det nylanserade projektet får stor framgång så att det 
även i framtiden kan fortsätta att utvecklas. På så sätt skulle SFA kunna bestå utav en 
kostnadsfri sammanslutning på Internet där olika medlemsföretag kan diskutera aktioner och 
miljöfrågor samt utbyta erfarenheter. Projektet kan då ses som en typ utav intressentgrupp där 
företagare och miljöengagerade inom konfektionsbranschen kan mötas och diskutera dagens 
hållbarhetsfrågor. 

Den arbetsform som beskrivs av Bingel, Sjöberg & Sjöquist (2002) innebär att provokativa 
företag tar hjälp utav utomstående kompetens via så kallade intressentgrupper. På så sätt kan 
ett företag ta del utav kunskap på ett enkelt och ofta billigare sätt än om experter hade hyrts 
in. Företaget får även möjlighet att diskutera med personer som handlar hos företaget för att ta 
del utav deras uppfattningar. Därmed kan arbetsmetoden komma att utgöra ett viktigt verktyg 
i ett företags framgång. Vår åsikt är att arbetsmetoden med intressentgrupper kan nyttjas av 
alla typer av företag som vill skapa sig ny kunskap inom ett område eller för att diskutera 
befintlig kunskap.  
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Huvudsakligen måste dock företagen avsätta resurser för att utveckla det hållbara arbetet. 
Ämnet måste få större fokus i alla konfektionsföretag och på så sätt står företagen bättre 
rustade inför den efterfrågan som troligtvis kommer att öka. Utifrån de företagsexempel som 
presenterats finns det stora fördelar med att genomföra intressentgrupper med miljökunnig 
personal inom konfektionsbranschen tillsammans med kompetenta konsumenter. På så sätt 
skulle effektiva arbetsplaner kunna utvecklas som baseras på vad konsumenterna eftersträvar. 
Företaget får därmed kunskap om vad konsumenterna vet om miljöarbetet i 
konfektionsbranschen och kan därmed utforma marknadsaktiviteter på ett bättre sätt.  
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8. Slutsatser 

 kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till efter att ha analyserat och tolkat 
empirin med hjälp av vår teoretiska referensram. Slutsatserna redovisas kortfattat med 

utgångspunkt i de forskningsfrågor som vi inledningsvis presenterade. Slutsatsen är baserad 
på vår subjektiva uppfattning av undersökningen.  

Vår uppfattning är att majoriteten av svenska företag som idag arbetar med miljöfrågor gör 
det på grund utav de yttre påtryckningar som uppstått. Det är få företag som arbetar helhjärtat 
och genomgående med miljöfrågor. De märkningar, standarder och miljöledningssystem som 
vi presenterat kanske är för svårtillgängliga för företagen? Dessutom kräver de flesta 
miljöcertifieringar stora resurser i form av pengar och tid vilket företag generellt ännu inte 
riktigt är villiga att betala.  

Vi anser att det finns brister på alla nivåer, hos konsumenter, företag samt hos de som 
tillhandahåller märkningar och standardiseringar. Här finns det inga enkla lösningar utan alla 
måste tillsammans arbeta för att skapa en hållbar utveckling.  

8.1. Huvudfrågan 
Vår huvudfråga lyder: 

Hur kan SME-företag i konfektionsbranschen arbeta hållbart? 

Företagen kan genom märkningar, standardiseringar, ekologiska material och återanvändning 
av kläder arbeta med hållbar utveckling. Det är komplext att göra en generell bedömning utav 
hur ett företag kan arbeta med hållbar utveckling eftersom det krävs en individuellt anpassad 
plan. Alla företag behöver inte arbeta med att ta fram kollektioner i ekologisk bomull utan kan 
bidra på andra sätt. Ett alternativ är att uppmärksamma de nya material som sakta visar sig på 
marknaden. Genom till exempel återförsäljning utav plagg kan andra aspekter uppfyllas i 
visionen hållbar utveckling. Alla företag behöver inte göra allting men om flera företag gör 
någonting kan en stabil grund utformas för fortsatt utveckling.  

8.2. Underfrågorna 
Den första underfrågan lyder: 

Vilka svårigheter finns idag för SME-företag i konfektionsbranschen att arbeta med hållbar 
utveckling?  

En svårighet ligger idag i att många företag ser hållbar utveckling som en börda och inte som 
en möjlighet. Det är fortfarande få företag som faktiskt ser miljöarbetet som en väg till att 
skapa lönsamhet för sitt företag. Eftersom företag generellt inte betraktar miljöfrågan i ett 
långsiktigt perspektiv ser de heller inte fördelarna och lönsamheten i att utveckla arbetet.  

Ytterligare en svårighet grundar sig i att märkningar och standarder på området fortfarande är 
svårtillgängliga och komplicerade. Organisationer och sammanslutningar som tillhandahåller 
märkningar och standarder bör utforma dem mer som hjälpmedel för företagen och arbeta för 
att göra dem mer lättillgängliga och användbara.  

De konkreta aktioner som ett företag kan genomföra kostar mycket resurser i form av tid och 
pengar. Många företag har inte heller resurser att skaffa sig kunskap om hållbar utveckling. 
Här kan de dock ta hjälp utav sammanslutningar som The Sustainable Fashion Academy och 
intressentgrupper för att öka sin erfarenhet inom ett område.  

I 
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Grundförutsättningen inom företagande är att tjäna pengar på de aktioner du gör. Än så länge 
finns inte tillräcklig lönsamhet i miljöfrågan. Så länge utbudet är smalt är det av allra största 
vikt att företagen överhuvudtaget gör någonting. Alla företag kan inte arbeta på samma sätt 
utan de får istället se till den individuella verksamheten och anpassa sina aktioner utefter det, 
vare sig det handlar om ekologisk bomull, alternativa material eller återförsäljning av kläder. 
Kärnan ligger dock i att företagen har ett genuint intresse av att utveckla arbetet med hållbar 
utveckling och därmed hitta nya innovativa lösningar och inte bara härmar det som andra 
företag gör i konfektionsbranschen. Företagen måste inse att bara för att de inte har möjlighet 
att göra en åtgärd kan det finnas andra sätt att arbeta på. Det är dock svårt att generellt säga 
hur ett företag ska arbeta eftersom det kräver en individuellt anpassad plan baserat på inre 
strukturer, produkter och värdekedjan sig.  

Vår andra underfråga lyder: 

Vilka förbättringar kan göras för att förenkla för SME-företagen i deras arbete med hållbar 
utveckling? 

En förutsättning för det hållbara arbetet är att företagen har total kontroll över vad som sker 
genom hela produktionskedjan. Arbetet med att bygga upp en transparent värdekedja kan ta 
lång tid men är nödvändig för att visa på ett korrekt miljöarbete. Vi tror inte att det behöver 
vara en alltför stor ansträngning att starta en omställning till en hållbar utveckling. Till 
exempel kan ekologisk bomull handlas utav företag som Agrocel och produkter kan märkas 
för att skapa en garanti för konsumenterna som handlar. Det är dock svårare att komma dit 
DEM Collective och Axå & Dahlström är idag, vilket kräver ett genuint intresse från 
företagets sida.  

Det krävs nästan att det är de stora etablerade företagen som startar upp kontroversiella 
projekt och anammar nya idéer och till exempel tar fram en kollektion med bambu för att det 
ska få den uppmärksamhet som krävs i media. På så sätt fungerar företagets varumärke som 
en katalysator som lyfter frågan till högre höjder än vad den får om det är ett litet varumärke 
som arbetar med frågan.  

Enligt vår mening kommer alternativa material att få ett rejält uppsving inom de närmaste 
åren då de har stora fördelar gentemot den konventionella bomullen. Den kapacitet som finns 
att producera den ekologiska bomullen kommer aldrig att komma i närheten av att producera 
lika stora mängder som den konventionellt odlade bomullen. Därför är det viktigt att 
uppmärksamma fördelarna med till exempel bambu och hampa. Materialen kanske inte är 
redo att erövra marknaden var och ett för sig, men genom att kombinera olika alternativ kan 
nya material skapas där det bästa från olika fibrer kombineras.  
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9. Avslutande diskussion 

i kommer i kapitlet att kritiskt reflektera över undersökningens teoretiska referensram 
samt empiriska material. Vi kommer även att diskutera de slutsatser vi dragit samt 

huruvida vårt syfte har uppfyllts. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning som 
vi anser vara relevanta inom vårt problemområde.   

9.1. Reflektioner 

Ämnet hållbar utveckling och särskilt miljöfrågor är idag högaktuellt inom 
konfektionsbranschen. Många företag vill arbeta mer omfattande med frågan men vet inte hur 
eller har för knappa resurser. Därför fann vi det särskilt intressant att fördjupa oss inom 
området för att grundligt utreda på vilka sätt som svenska SME-företag i 
konfektionsbranschen kan arbeta hållbart.  

Då vi inledde vårt arbete med uppsatsen hade vi uppfattningen om att det fanns omfattande 
information om olika företags miljöarbete. Men när vi väl läst in oss på ämnet är det vår åsikt 
att arbetet med etiska frågor ofta kommit längre än det miljömässiga arbetet. Den etiska 
aspekten har även oftare fått uppmärksamhet i media. Vid undersökandet av företags 
miljöarbete är det ofta nära sammanlänkat med deras etiska arbete och det kan vara svårt att 
skilja dem åt.  

Vårt konkreta forskningsbidrag berör konfektionsbranschen och i första hand små- och 
medelstora företag som antingen arbetar som produktutvecklande varumärkesleverantörer 
eller som mindre detaljister. Vi anser att vi genom vår studie erhållit goda kunskaper i ämnet 
vilket är ett viktigt verktyg i vår fortsatta yrkesutövning. Vår förhoppning är samtidigt att vi 
bidragit med nya insikter för olika intressenter inom konfektionsbranschen samt att svenska 
SME-företag kan ha nytta av våra resultat. Det finns idag många olika typer av problem som 
företagen kan stöta på i det dagliga arbetet med hållbar utveckling. Vår förhoppning är här att 
olika aktörer tar sitt ansvar och agerar samvetsmässigt i frågan.  

9.2. Källkritik  

I vårt arbete har vi i största möjliga mån kontrollerat författare samt elektroniska källor för att 
på så sätt säkra tillförlitligheten i uppsatsen. Majoriteten av den elektroniska informationen 
kommer direkt från den beskrivna organisationens hemsida.  

Intervjuer har skett i de fall vi behövt komplettera de elektroniska källorna. I de fall som 
intervjuer genomförts har det skett med personer som har direkt koppling till ämnet och 
forskningsfrågan, för att säkra kvaliteten i arbetet. Vår uppfattning är att intervjuerna 
genomförts framgångsrikt. Givetvis kan en diskussion föras kring huruvida ytterligare 
relevanta källor kunnat intervjuas eller om vi har valt ut rätt personer för våra intervjuer.  

Teoretisk mättnad beskrivs utav Christensen et al. (2001, s.303) som när ”det inte längre är 
möjligt att samla in ny data som förändrar, utvecklar eller bättre beskriver och förklarar det 
framväxande mönstret”. Vi anser att teoretisk mättnad uppnåtts i ansatsen. De empiriska och 
teoretiska data vi presenterat skapar en god grund för vår analys.  

Hållbar utveckling är ett komplext och relativt nytt område och därför försvårade det arbetet 
med att finna lämpliga teorier. Vi har valt de teorier som vi anser lämpligast i förhållande till 
uppsatsens ämne och karaktär.  

V 
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Trots uppsatsens omfångs- och tidsmässiga begräsningar anser vi att vi med gott resultat 
presenterat en teoretisk och empirisk grund, utifrån vilken vi kunnat analysera situationen för 
dagens SME-företag i konfektionsbranschen, för att sedan dra ett antal tillämpbara slutsatser.  

9.3. Reliabilitet och validitet 

Vi hade gärna utfört fler muntliga intervjuer men på grund utav den tidsmässiga 
begränsningen var det inte möjligt. Vi anser dock att den empiri vi presenterat ger en fullgod 
beskrivning utav situationen idag.  

I efterhand inser vi svårigheten i att bidra med en generell arbetsplan för svenska 
konfektionsföretag som vill arbeta med hållbar utveckling då en sådan måste utarbetas 
individuellt. Anledningen till att vi valde de exempelföretag som presenterats var för att skapa 
en bild över den dynamiska verklighet som råder i konfektionsbranschen, där det finns många 
olika sätt att arbeta med hållbar utveckling.  

Vi anser att vi på ett effektivt sätt begränsat och aktualiserat vårt empiriska och teoretiska 
material och enbart presenterat det som är relevant i sammanhanget. Genom att koppla ämnet 
till rådande omgivning och befintlig forskning styrks studiens giltighet och relevans.  

9.4. Förslag till fortsatt forskning 

Vi finner att det skulle vara högst intressant att i fortsatt forskning även inkludera en större del 
av värdekedjan och se till hur hållbar utveckling eftersträvas i flera led, som till exempel hos 
leverantörerna och konsumenterna.  

Det hade även varit av intresse att undersöka hur företag arbetar för en hållbar utveckling 
utifrån ett etiskt perspektiv.  Det vill säga om och hur de arbetar hållbart vad gäller 
arbetsförhållande och sociala frågor inom värdekedjan.  

Ytterligare ett intressant ämne är att utforma arbetet utifrån ett konsumentperspektiv. Genom 
till exempel kvantitativa undersökningar skulle konsumenternas tankar och åsikter kring 
miljöfrågor i konfektionsbranschen utredas.  



62 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Almgren, Richard; Brorson, Torbjörn (2007). ISO 14001- för små och medelstora företag. 
SIS Förlag AB: Stockholm 

Andersen, Heine (1994). Vetenskapsteori och metodlära - en introduktion (Tredje utgåvan). 
Lund: Studentlitteratur. 

Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod. 
Lund: Studentlitteratur. 

Bingel, Eva; Sjöberg, Claes; Sjöquist, Charlotte (2002) Från defensiv till proaktiv – 
Drivkrafterna bakom hållbar tillväxt, Tryckmedia Stockholm AB. Tillgänglig: 
<sn.svensktnaringsliv.se/.../Publikationerview/0B1EF69D91E09942C1256C250041864
7/$File/PUB200208-004-2.pdf> Hämtad: 2008-08-27.  

Christensen, Lars; Andersson, Nina; Engdahl Carin; Haglund, Lars (2001). 
Marknadsundersökning, en handbok. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur  

Deegan, Craig (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures – a 
theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 15 (3): 
282-311.  

Ebbesson, Jonas (1993) Internationell miljörätt. Uppsala: Iustus förlag.  

Egidius, Henry (1986). Positivism – fenomenologi – hermeneutik. Lund: Studentlitteratur.  

Fletcher, Kate (2008). Sustainable fashion and textile – Design journeys. London: Earthscan.  

Gray, Rob; Kouhy, Reza; Lavers, Simon (1995). Corporate social and environmental 
reporting – E review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. 
Accounting, Auditing & accountability Journal. Vol. 8 (2): 47-77. 

Göteborgs-Posten/ Lenning, Emelie. Mode som eko-revolution. Publicerad: 2008-09-05. 
Tillgänglig: <http://www.ad.se.lib.costello.pub.hb.se/aa/aa.php?xSHOWDOCUMENT= 
8407146&xTILLBAKA=1&zold_patterns=dreamandawake&zsection=archive> 
Hämtad: 2008-09-16.  

Héden, Anders & McAndrew, Jane (2005). Modefabriken – Kreativt affärsmannaskap från 
insidan. Kristianstad: Portfolio Sweden AB.  

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Karlström, Ulf (2006). Gröna inköp – Handbok i miljöprofilering av företag och 
organisationer. Stockholm: Norstedts juridik.  

Kemikalieinspektionen PM nr 9 (2004). Biocid 2004 – Ett inspektionsprojekt om mygg-, flug-, 
och fästingmedel (pdf). Tillgänglig: <www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/PM/PM9_ 
04.pdf> Hämtad: 2008-08-27.  

Kursinformation för inriktning hållbar design (2008). The Sustainable Fashion Academy 
(pdf). Tillgänglig: <www.fdse.se/pdf/sfa_kursinformation_hallbardesign.pdf> Hämtad: 
2008-08-28. 



63 

Lammers, John C. (2003). An institutional perspective on communicating corporate 
responsibility. Management Communication Quarterly. Vol. 16: 618-624.  

Ljungdahl, Fredrik (1999). Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, 
begrepp, orsaker. Lund University Press: Lund.  

Miljö- och naturresursdepartementet (1994). EMAS – ett system för miljöstyrning och 
miljörevision. Regeringskansliets offsetcentral: Stockholm.  

Nilsson, Birgitta (red) (2004). Design med omtanke – en bok om design för hållbar utveckling. 
Karlshamn: Svensk byggtjänst. 

Nutek Företagarguiden/Carlson, Pia. De startade en egen fabrik. Publicerad: 2007-05-14. 
Tillgänglig: <http://www.nutek.se/sb/d/1000/a/5350> Hämtad: 2008-08-29.  

OECD (1993). Small and medium-sized enterprises: Technology and competiveness. OECD: 
Paris 

Persson, Christel & Persson, Torsten (2007). Hållbar utveckling – Människa miljö och 
samhälle, 1a uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Pesqueux, Yvon & Damak-Ayadi, Salma (2005). Stakeholder theory in perspective. 
Corporate Governance. Vol. 5 (2): 5-21.  

Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Pressmeddelande från Boomerang. Publicerad: 2006-01-30. Priveq Investment ny delägare i 
Boomerang. Tillgänglig. < www.priveq.se/BinaryLoader.aspx?OwnerID=985b82da-
cf5a-401b-9af0-869defc81602&OwnerType=2&ModuleID> Hämtad: 2008-09-03. 

Pressmeddelande från Boomerang. Publicerad: 2008-05-20. Boomerang lanserar ny 
affärsmodell för hållbarhet. Tillgänglig: <feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/ 
6A/ 76/wkr0003.pdf> Hämtad: 2008-08-27.  

Pressmeddelande från Filippa K. Publicerat: 2008-06-24. Filippa K öppnar Second Hand-
butik (pdf). Tillgänglig: <http://www.newsdesk.se/pressroom/filippak/pressrelease 
/view/filippa-k-oeppnar-second-hand-butik-224243>  Hämtad: 2008-08-27.  

På Stan/Gripenholm, Erik. Filippa K öppnar second hand butik i populära Judiths regi. 
Publicerad: 2008-06-26. Tillgänglig: <http://www.pastan.nu/shopping/filippa-k-oppnar-
second-hand-butik-i-populara-judits-regi-1.32865> Hämtad: 2008-08-27.  

Sveriges Natur/Joakim Lindberg. Skjortans avigsida. Nr 4/2007. Tillgänglig: < www.joakim 
lindberg.com/Sveriges_Natur.pdf> Hämtad: 2008-09-02.  

Zeander, Jonas Åker/Naturskyddsföreningen (2007). Tyg eller otyg? – Faktaunderlag 
Miljövänliga Veckan 2007 (pdf). Tillgänglig: <http://www.naturskyddsforeningen.se/ 
upload/Foreningsdokument/Broschyrer/tyg-eller-otyg.pdf> Hämtad: 2008-08-26.  

Elektroniska källor 

Agrocel 2008a. ENSURING A LONG TERM FUTURE FOR INDIAN SMALL SCALE 
COTTON FARMERS. Tillgänglig: <http://www.agrocel-cotton.com/english/en_home 
.html> Hämtad: 2008-08-29.  



64 

Agrocel 2008b. Social. Tillgänglig: <http://www.agrocel-cotton.com/english/en_behind_the 
_brand.html> Hämtad: 2008-08-29.  

Agrocel 2008c. The 46 founding farmers. Tillgänglig: <http://www.agrocel-cotton.com 
/english/en_agrocel_farmers.html> Hämtad: 2008-08-29.  

Axå 2008a. Svenskt företag satsar på ekologiska hampakläder. Tillgänglig: <http://www. 
hampa.net/nyh_minni.htm> Hämtad: 2008-08-31. 

Axå 2008b. Ekologiska rättvisa kläder i webbshop och butik!. Tillgänglig: <http://www. 
minni.se/> Hämtad: 2008-08-31. 

Axå 2008c. Prova på att handla enkelt!. Tillgänglig: <http://www.minni.se/butik/> Hämtad: 
2008-08-31. 

Axå 2008d. Länkar till våra medlemmar. Tillgänglig: < http://www.hampa.net/lankar.htm> 
Hämtad: 2008-09-16.  

Axå 2008e. Axå & Dahlström AB. Tillgänglig. <http://www.ad.se.lib.costello.pub.hb.se 
/ff/ff_rapport.php> Hämtad: 2008-09-03.  

Axå 2008f. Axå & Dahlström AB. Tillgänglig: < http://www.ad.se.lib.costello.pub.hb.se/ff/ff_ 
rapport.php?orgnr_rapport=5564345766> Hämtad: 2008-09-16.  

Bambu 2008a. Om bamboo clothing: Varför är det bättre??. Tillgänglig: <http://www.bambu 
klader.se/why_is_bamboo_better.html> Hämtad: 2008-08-30.  

Boomerang 2008a. Defining Scandinavian Preppy. Tillgänglig: < http://www.boomerang.se/> 
Hämtad: 2008-09-03.  

Boomerang 2008b. Boomerang Retail AB. Tillgänglig: <http://www.ad.se.lib.costello.pub.hb. 
se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5564024445> Hämtad. 2009-08-19. 

Bra Miljöval 2008a. Miljömärken att lita på. Tillgänglig: <http://www2.snf.se/bmv/inkopare-
miljomarken-lita.cfm> Hämtad: 2008-08-16. 

Bra Miljöval 2008b. Ett märke att lita på. Tillgänglig: < http://www2.snf.se/bmv/om-marke-
att-lita-pa.cfm> Hämtad: 2008-08-16.  

Bra Miljöval 2008c. Historien om Bra Miljöval. Tillgänglig: < http://www2.snf.se/bmv/om-
historik.cfm> Hämtad: 2008-08-16.  

Control Union 2008a. Textile. Tillgänglig: < http://www.controlunion.com/certification/ 
default.htm> Hämtad: 2008-08-20.  

Dem 2008a. Varför finns Dem Collective?. Tillgänglig: <http://www.demcollective.se/> 
Hämtad: 2008-08-29.  

Dem 2008b. Vad är vinst?. Tillgänglig: <http://www.demcollective.se/> Hämtad: 2008-08-
29.  

Dem 2008c. Don’t eat macaroni collective AB. Tillgänglig: < http://www.ad.se.lib.costello. 
pub.hb.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5566645031> Hämtad: 2008-09-16.  

Dream 2008a. Dreamandawake. Tillgänglig: <http://www.dreamandawake.com/> Hämtad: 
2008-08-31.  

Dunderdon 2008a. Hagbergans Konfektion AB. Tillgänglig: < http://www.ad.se.lib.costello. 
pub.hb.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5565523197> Hämtad: 2008-09-16.  



65 

Dunderdon 2008b. Making history… Tillgänglig: <http://www.dunderdon.se/story.html> 
Hämtad: 2008-09-16.  

Ecosensor 2008a. Ecosensor. Tillgänglig: <http://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/ecosensor/ 
index.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Ecosensor 2008b. What is chemical recycling. Tillgänglig: <http://www.asahi-kasei.co.jp/ 
fibers/en/ecosensor/whats.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Ecosensor 2008c. Applications. Tillgänglig: < http://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/eco 
sensor/youto.html> Hämtad: 2008-08-28.  

EKO 2008a. Dyes and processing aids assessment (GOTS). Tillgänglig: <http://www. 
controlunion.com/certification/default.htm> Hämtad: 2008-08-20. 

EKO 2008b. GOTS/EKO Sustainable Textile. Tillgänglig: <http://www.controlunion.com/ 
certification/default.htm> Hämtad: 2008-08-20.  

Emas 2008a. EMAS. Tillgänglig: <www.emas.se> Hämtad: 2008-08-20.  

EU-blomman 2008a. EU:s miljömärke samt Produktkategorier. Tillgänglig: <http://www. 
eco-label.com/swedish/> Hämtad: 2008-08-16.  

Filippa K 2008a. Filippa K AB. Tillgänglig: < http://www.ad.se.lib.costello.pub.hb.se/ff/ff_ 
rapport.php?orgnr_rapport=5564698586> Hämtad: 2008-09-16.  

Filippa K 2008b. Filippa K, WESC, Haglöfs, MQ och riskkapitalisten NOVAX. Tillgänglig: 
<http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Filippa-K-WESC-Haglofs-MQ-och-
riskkapitalisten-NOVAX/> Hämtad: 2008-09-03.  

Filippa K 2008c. Company Presentation. Tillgänglig:  <http://www.filippa-k.com/press#/info/ 
company_presentation/> Hämtad: 2008-09-03.  

Filippa K 2008d. Company presentation. Tillgänglig: < http://www.filippa-k.com/press#/info/ 
company_presentation/> Hämtad: 2008-09-16.  

Global 2008a. What is the UN Global Compact?. Tillgänglig: <http://www.unglobalcompact. 
org/AboutTheGC/index.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Global 2008b. The Ten Principles. Tillgänglig: < http://www.unglobalcompact.org/AboutThe 
GC/TheTenPrinciples/index.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Global 2008c. PRINCIPLE SEVEN  . Tillgänglig: < http://www.unglobalcompact.org/About 
TheGC/TheTenPrinciples/principle7.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Global 2008d. PRINCIPLE EIGHT. Tillgänglig: < http://www.unglobalcompact.org/About 
TheGC/TheTenPrinciples/principle8.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Global 2008e. PRINCIPLE NINE . Tillgänglig: < http://www.unglobalcompact.org/AboutThe 
GC/TheTenPrinciples/principle9.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Global 2008f.  Frequently Asked Questions. Tillgänglig: < http://www.unglobalcompact.org/ 
AboutTheGC/faq.html> Hämtad: 2008-08-28.  

Hampa 2008a. HAMPA... framtidens ekologiska fiber!. Tillgänglig: <http://www.hampa 
.net/nyh_tyger.htm> Hämtad: 2008-08-31.  

Hampa 2008b. Vad är hampa?. Tillgänglig: <http://www.hampa.net/hampa.htm> Hämtad: 
2008-08-31.  



66 

Hampa 2008c. Hampodling idag. Tillgänglig: < http://www.hampa.net/odling.htm> Hämtad: 
2008-08-31.  

Hampa 2008d. Användningsområden. Tillgänglig: <http://www.dalahampa.nu/> Hämtad: 
2008-08-31.  

Infovoice 2008a. Validitet och reliabilitet. Senast uppdaterad 2002-03-13. Tillgänglig:  < 
http://infovoice.se/fou/ > Hämtad: 2008-08-16.  

Krav 2008a. KRAV-märket. Tillgänglig: <http://www.krav.se/sv/Om-KRAV/> Hämtad: 2008-
08-21.  

Krav 2008b. Bra miljö. Tillgänglig: <http://www.krav.se/sv/Om-KRAV/Krav-market/Bra-
miljo-/> Hämtad: 2008-08-21.  

Krav 2008c. Licenspriser textil – KRAV-certifierad råvara (pdf). Tillgänglig: <http://www. 
krav.se/sv/Foretag/Varfor-KRAV/Prislista/> Hämtad: 2008-08-26.  

Lindex 2008a. Lindex hållbarhetsredovisning (pdf). Tillgänglig: < http://www.lindex.com/se/ 
Information/ ContentPage.aspx?id=7855&subid=1658207> Hämtad: 2008-08-16.  

Naturskyddsföreningen 2008a. Grön guide för miljömärkning. Publicerad: 2007-10-08. 
Tillgänglig: < http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/gron-guide/miljo 
markning/> Hämtad: 2008-08-16.  

Naturskyddsföreningen 2008b. Svenska Naturskyddsföreningen/Frida Hök (2006). 
Sammanfattning av krav – Bra Miljöval Textil (pdf). Tillgänglig: <http://www2.snf. 
se/bmv/textil-kriterier.cfm> Hämtad: 2008-08-16.  

Naturskyddsföreningen 2008c. Svenska Naturskyddsföreningen (1996). BRA MILJÖVAL för 
textil (pdf). Tillgänglig: <http://www2.snf. se/bmv/textil-kriterier.cfm> Hämtad: 2008-
08-16.  

Naturskyddsföreningen 2008d. Tyg eller otyg?. Tillgänglig: <http://www.naturskydds 
foreningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/globalt-jordbruk/bomull/> Hämtad: 
2008-08-26.  

Organic 2008a. Organic Exchange. Tillgänglig: <http://www.controlunion.com/certification/ 
default.htm> Hämtad: 2008-08-21.  

Organic 2008b. OE 100 Standard (pdf). Tillgänglig: <http://www.controlunion.com/ 
certification/default.htm> Hämtad: 2008-08-21.  

Polarn 2008a. Om Polarn o. Pyret. Tillgänglig: <http://www.polarnopyret.se/Pages/Flash 
PresentationPage.aspx?id=564&FlashURL=/Pages/Article.aspx?id=25> Hämtad: 
2008-08-29.  

Polarn 2008b. ECO. <http://www.polarnopyret.se/Pages/FlashPresentationPage.aspx?id= 
564&FlashURL=/Pages/Article.aspx?id=25#/Pages/Article.aspx?id=2835> Hämtad: 
2008-08-29.  

Polarn 2008c. Regler o. Villkor. Tillgänglig: <http://www.polarnopyret.se/Pages/BuySell/ 
Default.aspx?id=694> Hämtad: 2008-08-29.  

Polarn 2008d. Polarn o Pyret AB. Tillgänglig. <http://www.ad.se.lib.costello.pub. 
hb.se/ff/ff_rapport.php> Hämtad: 2008-09-03.  

Polarn 2008e. Polarn o Pyret AB. Tillgänglig: <  http://www.ad.se.lib.costello.pub.hb.se/ff/ff_ 
rapport.php?orgnr_rapport=5562357383> Hämtad: 2008-09-16.  



67 

Råd & Rön 2008a. Ont om miljötextil. Publicerad: 2007-07-03. Tillgänglig: < http://www. 
radron.se/templates/ Artikel____620.aspx> Hämtad: 2008-08-16.  

Råd & Rön 2008b. Högt pris för billiga tyger. Publicerad: 2007-09-28. Tillgänglig: < http:// 
www.radron.se/templates/Artikel____669.aspx> Hämtad: 2008-08-16.  

Rättvisemärkt 2008a. Bomull. Publicerad: 2005-11-23. Tillgänglig: <http://www.rattvise 
markt. se/cldoc/98.htm> Hämtad: 2008-08-26.  

SIS standard 2008a. SIS, ISO och CEN. Tillgänglig: <http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx 
?tabId=21&menuItemID=6736> Hämtad: 2008-08-21.  

SIS standard 2008b. SIS, Swedish Standards Institute. Tillgänglig: <http://www.sis.se/Desk 
topDefault.aspx?tabId=21> Hämtad: 2008-08-21.  

SIS standard 2008c. Om SIS. Tillgänglig: <http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21 
&menuItemID=9204> Hämtad: 2008-08-21.  

Svanen 2008a. Om Svanen. Tillgänglig: <http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName= 
Om%20Svanen&menuItemID=6997> Hämtad: 2008-08-19.  

Svanen 2008b. 20 frågor om Svanen. Tillgänglig: <http://www.svanen.nu/Default.aspx?tab 
Name=faq&menuItemID=7063> Hämtad: 2008-08-19. 

Svanen 2008c. Om blomman. Tillgänglig: <http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName= 
Om%20Blomman&menuItemID=6999> Hämtad: 2008-08-19.  

Svanen 2008d. Textilier, Skinn och läder, kriteriedokument (pfd). Tillgänglig: < http://www. 
svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=39&menuItemID=7050> 
Hämtad: 2008-08-20.  

Öko-Tex 2008a. Skäl för införandet. Tillgänglig: < http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/ 
470/content5.asp?area=hauptmenue&site=gruendefuereinfuehrung&cls=21> Hämtad: 
2008-08-17.  

Öko-Tex 2008b. Komponenter. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/ 
content4.asp?area=hauptmenue&site=bausteine&cls=21> Hämtad: 2008-08-26.  

Öko-Tex 2008c. Provning. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/ 
content5.asp?area=hauptmenue&site=pruefung&cls=21> Hämtad: 2008-08-26.  

Öko-Tex 2008d. Öko-Tex revisorer. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview 
/470/content5.asp?area=hauptmenue&site=controller&cls=21> Hämtad: 2008-08-26.  

Öko-Tex 2008e. Situation. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/con 
tent 5.asp?area=hauptmenue&site=nesituation&cls=21> Hämtad: 2008-08-26.  

Öko-Tex 2008f. Samarbete. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/preview/470/con 
tent4.asp?area=hauptmenue&site=kooperation&cls=21> Hämtad: 2008-08-26.  

Öko-Tex 2008g. Certifikatsutfärdande. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/pre 
view/470/content.asp?area=hauptmenue&site=entzertifizierung&cls=21> Hämtad: 
2008-08-26.  

Öko-Tex 2008h. Praktiskt inriktad bedömning. Tillgänglig: <http://www.oeko-tex.com/xdesk/ 
preview/470/content.asp?area=hauptmenue&site=praxisnahebeurteilung&cls=21> 
Hämtad: 2008-08-26.  



68 

Muntliga källor 

Bengtsson, Helena; KRAV; 2008-08-22 (skriftlig).  

Brodin, Mimmi; RNB Retail and Brands; 2008-09-01 (skriftlig).  

Ericsson, Amanda, Dreamandawake; 2008-09-01 (skriftlig).  

Grundberg, Anja; Svanen; 2008-08-20 (skriftlig).    

Hagberg, Per-Ivan; Dunderdon; 2008-05-05 (muntlig).  

Lindblad, Jenny; Dem Collective; 2008-05-06 (muntlig).  

 

 



 

Bilaga 1 – Varumärkeslogotyper 

 

Agrocel 

 

 

Axå & Dahlström 

 

 

 

Boomerang 

 

 

 

Bra Miljöval 

 

 

DEM Collective 

 
 

 

Dreamandawake 

 

 

 

Dunderdon 

 

 

 

Ecosensor 

 

 

 
EKO Sustainable Textile 

 

 

 
EMAS 

 

 



 

 

EU-blomman 

 

 
 

Filippa K 
 

 

 

 

FN 

 

 

 

 
Global Compact 

 

Global Reporting Initiative 
 

 

 

 

 

GOTS 

 

 

 

ISO 

 

 
 

 

KRAV 

 

 

Naturskyddsföreningen 

 

 



 

 
Organic Exchange 

 

Polarn o Pyret 
 

 

 

 
Svanen 

 

 

SWEDAC 
 

Rättvisemärkt 
 

 

 

WHO 

 

 

 

Öko-Tex 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


