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Abstract 
Transparency has become a widely discussed topic within the fashion industry. One of the 
factors pushing this trend is a greater occurrence of consumer request for it. However, one of 
many issues that fashion businesses are faced with is how to gain full access of information 
regarding their supply chain. A global sourcing strategy that next to all companies in the 
industry have applied contributes to the complex and sprawling nature of the supply chain. 
Therefore, new technological solutions to track products from fibre stage to end consumer are 
of necessity. Blockchain technology has the potential to aid businesses achieve a greater 
control over their supply chains. As industries other than the finance sector are exploring and 
implementing the technology, new ways of usage are discovered. Blockchain could therefore 
be the solution to meet the supply chain management issue which is currently permeating the 
fashion industry.  The technology, as a distributed digital ledger connecting all parts within 
the supply chain, is showing promising ease of challenges such as transparency, traceability 
and securing of information. The purpose of this paper is consequently to investigates the 
potential of blockchain technology within the fashion industry, to thereby solve the issue of 
transparency. Through a multiple case study based on various fashion businesses, the result 
indicates that the problems faced by these companies could be favoured with a blockchain 
implementation. One of the reasons why is because fashion companies tend to only have 
control of tire one. Blockchain enables transparent information sharing through all parties 
involved. However, practical examples need to be investigated and invented in order for 
fashion businesses to implement the technology onto their business models. 
 
The following essay is written in Swedish.  
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sustainability, sourcing, traceability and reliability. 



 

II 

Sammanfattning	
Transparens har kommit att bli ett vida diskuterat ämne i dagens modeindustri. Konsumenter 
anses vara den grupp som främst verkar för fenomenets framfart, det efterfrågas i större 
utsträckning än någonsin tidigare. Modeföretag har emellertid svårt att få full insyn i den egna 
försörjningskedjan. Den globala sourcingstrategi som tillämpas av de flesta aktörer i 
branschen bidrar till kedjans komplexa och således spretiga natur. Därigenom efterfrågas nya 
teknologiska lösningar som kan hjälpa företagen att spåra sina produkter från råmaterial till 
slutkund. Blockchainteknologi kan vara en av lösningarna till detta. Blockchain som främst 
använts i finanssektorn rör sig nu mot allt fler industrier där dess användningsområde 
utvecklas och breddas. Problemen som idag är kopplade till försörjningskedjan i 
modeindustrin kan således underlättas genom implementering blockchain. Tekniken, som en 
distribuerad digital ledare som förbinder alla delar inom kedjan, visar på lovande lösningar för 
utmaningar som öppenhet, spårbarhet och säkerställande av information. Syftet för denna 
rapport är därför att undersöka vilka metoder som används för att uppnå transparens och 
spårbarhet inom modeindustrin och om blockchainteknologi skulle kunna vara applicerbart. 
Genom en multipel fallstudie av fyra modeföretag har ett resultat som visar att blockchain är 
applicerbart för att möta de utmaningar som branschen står inför påvisats. Den främsta 
anledningen till detta är att företagen uppger att de endast har kontroll över första tier. 
Blockchain kan därigenom möjliggöra öppen informationsdelning med alla berörda parter i 
försörjningskedjan. Å andra sidan saknas i dagsläget tydliga lösningar på implementation för 
tekniken. Detta behöver således undersökas ytterligare innan blockchainteknologi kan bli till 
verklighet i branschen. 	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Transparens, supply chain management, blockchain, modeindustri, hållbarhet, 
sourcing, spårbarhet och tillförlitlighet. 
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion 
Begreppet transparens har kommit att användas frekvent i såväl politiska som sociala 
sammanhang, vilket har skapat engagemang på både nationellt och internationellt plan (Mol 
2015). Således har transparens vuxit fram och blivit en integrerad angelägenhet i samband 
med ökat fokus på hållbarhet i modeindustrin (Mittelstaedt, Schultz, Kilbourne & Peterson 
2014). Detta utmanar företag att vara mer öppna kring aktiviteter i sin värdekedja och då även 
dela information som anses ge konkurrensfördelar. Det inkluderar till exempel 
leverantörslistor, priser och nya tekniska innovationer, information som ofta är 
sekretessbelagd (BoF & McKinsey & Company 2018). Alevizou, Henninger och Oates (2016) 
menar att företag sällan lever upp till konsumenters och samhällets etiska krav. Företag är 
förvisso angelägna att kommunicera sina åtaganden, men dessa är sällan så omfattande som 
de målas upp (ibid). Således blir betydelsen av en transparent värdekedja uppenbar. 
Paradoxalt nog saknar många modeföretag kunskap om den egna värdekedjan, i och med 
internationaliseringen av dagens marknad (Davey 2015). För att underlätta insyn i 
värdekedjan finns idag nya teknologiska lösningar. Dessa ämnar spåra produkters ursprung, 
från fiberstadie till slutkund. Som en del av denna tekniska revolution finns 
blockchainteknologi, en teknologi som ger kunden den information om värdekedjan som den 
söker (Rusinek, Radziwill & Zhang 2018). Hittills har implementeringen av teknologin 
begränsats till finanssektorn, men nyare forskning visar på möjlig användning inom andra 
branscher (Casado-Vara, Prieto, De la Prieta & Corchado 2018). 
 
1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Supply Chain Management  
Strävan efter låga produktionskostnader och korta ledtider har blivit regel snarare än undantag 
i dagens modeindustri. Detta gör branschen unik eftersom två naturliga motstridigheter 
försöker förenas (Christopher, Lowson & Peck 2004; Khurana & Ricchetti 2016). 
Modebranschen är i sin natur ombytlig och en ökad efterfrågan från kunden att ständigt ha 
möjlighet att förnya sig har lett till att kollektionerna blivit fler och intervallerna mellan dem 
har minskat (Fernie, Maniatakis & Moore 2009; Fury 2014). Således har ett ökat fokus på en 
effektiv värdekedja och arbetsuppgifter kopplade till detta vuxit fram och blivit 
nyckelfunktioner inom modeföretag. Framväxten av Supply Chain Management (SCM) som 
koncept blev vanligt förekommande i samband med att producerande företag valde att flytta 
sin produktion till andra länder än sin inhemska marknad (Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, 
Nix, Smith & Zacharia 2001). Därmed blir frågan om transparens en delad angelägenhet som 
komplicerar SCM. Resultatet blir en komplex värdekedja med flertalet inblandade externa 
aktörer som alla ska samverka och tillsammans uppnå lönsamhet och effektivitet (Egels-
Zandén, Hultén & Wulff 2014).  
 
1.2.2 Hållbarhet och transparens i modeindustrin 
Efterfrågan på hållbart mode kan härledas bakåt till 1960-talet, då debatten väcktes till liv av 
kulturella och sociala rörelser (Thomas 2019). Modebranschens gensvar började dock först bli 
märkbart på bred front under 1990-talet. Sedan dess har allt fler företag valt att implementera 
hållbara alternativ. Märkningar och certifieringar har därför utvecklats till standarder med 
syfte att öka förståelsen och säkerställa äkthet. Via dessa har konsumenten således givits en 
ärlig chans att få tillgång till information om på vilket sätt produkten är hållbar. I takt med att 
initiativen blivit fler och mer komplexa har dock kritiken angående deras trovärdighet blivit 
alltmer intensiv (ibid.). Business of Fashion och McKinsey & Co. (2018) spår  att transparens 
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kommer att bli en nyckeltrend i modeindustrin. Med bakgrund i de många skandaler som det 
senaste decenniet drabbat den globala matindustrin har spårbarhet ökat i relevans på bred 
front. Fenomenet har således börjat närma sig modeindustrin efter ökade påtryckningar från 
konsumenter (ibid.). Enligt studier anser 80 procent av konsumenterna att det är företagets 
ansvar att se till att produktionen i utvecklingsländer går till på ett rättvist sätt, och 66 procent 
uppger sig dessutom vara villiga att betala mer för hållbara plagg (Larsson, Buhr & Mark-
Herbert 2013; BoF & McKinsey & Company 2018). Trots att en majoritet av 
modekonsumenter idag anser sig lägga stor vikt vid etisk tillverkning av plagg visar statistik 
på att konsumenten har lågt förtroende för företag. Med andra ord visar konsumenten på en 
skepsis till modeföretagens faktiska implementation av etiska standarder i produktion 
(Williams 2011). I takt med att denna vilja att associeras med företag som producerar och 
säljer på ett ansvarsfullt sätt ökar också konsumentens medvetenhet och vilja att vara 
medveten. Denna trend tvingar företag att verka med en öppenhet av högre grad i fråga om 
produktens ursprung och faktiska väg från fiber till konsument (Bhaduri & Ha-Brookshire 
2011). 
 
1.2.3 Blockchainteknologi 
Blockchainteknologi introducerades för första gången 2008 av Satoshi Nakamoto, vilket 
senare visade sig vara en pseudonym för grundarens riktiga namn. Därav är härkomsten av 
blockchain fortfarande okänd för världen (Lemieux 2016). Den första appliceringen av 
teknologin var Bitcoin, vilket är en form av digital kryptovaluta som används för att göra 
anonyma transaktioner via internet (Abeyratne & Monfared 2016). Blockchainteknologin har 
på senare tid börjat röra sig utanför finanssektorns gränser och även visat sig användbar i 
andra industrier. The World Economic Forum (2015) förutspår att blockchain kommer att 
växa och bli en av sex megatrender inom IT-sektorn nästa decennium. Vidare menar Bauman, 
Lindblom och Olsson (2016) att tio procent av världens BNP kommer att lagras i 
blockchainteknologi innan 2025. Intresset för implementation av blockchain har därigenom 
ökat bland såväl akademiker som företag. Syftet med teknologin är att underlätta för företag i 
kampen mot att uppnå full spårbarhet, då all information synliggörs och inte går att 
manipulera (Kehoe, O’conell, Andrzejewski, Gindner, & Dalal 2017; Lemieux 2016).  
 
1.3 Problemdiskussion 

” […] the clothing industry is infamous for having supply chains that are 
difficult to keep track of. One pair of jeans may be ordered from a brand by 
a small, Norwegian retailer, the brand hires an agent to find a factory, a few 
large factories receive the order, and further subcontract it.” 	

 
(Langheller, Blindheim, Laudal, Blomgren & Fitjar 2009, s. 15) 

	
Frågan om transparens har diskuterats i modeindustrin i mer än två decennier (Dandy & Swift 
2003; Khurana & Ricchetti 2016). Det finns en ökad vilja från företag att uppnå en större 
transparens, dock saknas metoder för att åstadkomma detta i nuläget. Ett flertal studier 
kopplar transparens till företags arbete inom Corporate Social Responsibility (CSR) där 
resultaten visar att transparens ökar tilliten hos konsumenter (Kang & Hufvstedt 2014; 
Bhaduri & Ha-Brookshire 2011; Henninger, Alevizou & Oates 2016). Det är emellertid svårt 
att få fullständig översikt över den textila värdekedjan, vilket resulterar i opålitlig och 
otillgänglig information (Lyon & Montgomery 2015). Strävan efter att uppnå transparens i 
värdekedjan motarbetas av det faktum att det är svårt att tillgå information, eftersom det 
saknas resurser för att spåra den (Rusinek, Radziwill & Zhang 2018). Ständiga förändringar 
och störningar inom SCM skapar ineffektivitet för chefer verksamma inom området då de 
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tvingas spendera tid på att tackla de problem som uppstår i försörjningskedjan (Ivanov & 
Sokolov 2012). Global sourcing, mer specifikt förflyttning av produktionen till 
utvecklingsländer innebär att dagens företag utsätts för nya typer av risker. Således har 
spårbarhet i allmänhet blivit aktuellt då det i många fall saknas information om produkters 
ursprung (Cheng, Xiao, Xie & Huang 2013; Kumar, Hallqvist & Ekwall 2017). Historiskt sett 
kan bristen på transparens förklaras genom den konkurrensfördel som erhölls genom att inte 
dela information om vare sig leverantörer, teknik eller estetik. På senare år har emellertid 
begreppet funnit stark anknytning till hållbarhet och den sociala och miljömässigt negativa 
påverkan modeindustrin kan kopplas till (BoF & McKinsey & Company 2018).  Sammantaget 
innebär detta att en ökad transparens är eftersträvansvärd i modeindustrin. En möjlig lösning 
till ovanstående nämnda dilemma är blockchain. Med blockchainteknologi kan alla parter 
verksamma i försörjningskedjan dela information med varandra utan att involvera 
mellanhänder (Zheng, Xie, Dai, Chen & Wang 2018). 	
	
Rapporten ämnar utforska den textila värdekedjan i relation till transparens och möjligheten 
att uppnå detta med hjälp av ny teknologi. Det finns endast ett fåtal studier som kopplar 
implementationen av blockchainteknologi till modeindustrin och dess komplexa 
försörjningskedja. Huruvida blockchain kan fungera som en lösning för transparens i 
modeindustrin är inte utforskat och kräver närmare undersökning för att avgöra dess potential. 	
 
1.4 Syfte  
Syftet för denna rapport är att undersöka vilka metoder som används för att uppnå transparens 
och spårbarhet inom modeindustrin och om blockchainteknologi skulle kunna vara 
applicerbart. Resultatet ska bidra med kunskap gällande huruvida blockchain kan användas 
som ett verktyg för att uppnå transparens.  
 
1.5 Frågeställningar  

• Hur arbetar företag verksamma inom modeindustrin med transparens för att spåra och 
tillgå information om produkter?  

• På vilket sätt efterfrågas transparens hos modeföretag? 
• Hur ställer sig modeföretag till att applicera blockchain i sin försörjningskedja?  

 
1.6 Avgränsningar  
För att avgränsa studien har vi valt att fokusera på svenska modeföretag i storlek Small to 
Medium Enterprises (SMEs). Även om vi i syftet beskriver att vi vill undersöka vilka metoder 
som används för att uppnå transparens i modeindustrin men endast har ett urval av svenska 
företag så tror vi att det finns potential att dra vissa generella slutsatser som gäller globalt. 
Detta på grund av att dagens försörjningskedjor inom modeindustrin är uppbyggda på ett 
likartat sätt oavsett företag (Pedersen & Andersen 2015). Vidare har vi valt att utesluta direkt 
respons från konsumenter från denna uppsats och fokuserat på de valda företagens 
uppfattning om konsumenters efterfrågan på transparens och vad litteraturen säger.  
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2 Teoretisk referensram  
 
2.1 Supply Chain Management  
SCM definieras av Melo, Nickel och Saldanha-da-Gama (2009) som en process som 
innefattar planering, implementering och kontrollering av alla kedjans steg på ett effektivt och 
lönsamt sätt. I denna process ingår samtliga steg från lagring av råmaterial och produktion, till 
att den färdiga produkten levereras till slutkunden. Manuj och Mentzer (2008) betonar att 
syftet med SCM är att finna balans mellan produktivitet och lönsamhet i samband med 
materialförflyttning, och därigenom maximera företagets vinst. Störningar och förändringar i 
försörjningskedjan är emellertid vanligt förekommande, Ivanov och Sokolov (2012) menar att 
chefer verksamma inom SCM spenderar i genomsnitt 40–60 procent av sin tid på att hantera 
avvikelser från plan. Det är därför av stort intresse att inneha en effektiv värdekedja som 
snabbt kan anpassa sig till oförutsägbara förändringar på marknaden (Manuj & Mentzer 
2008). 
	
SCM i modeindustrin har följaktligen förändrats under de senaste decennierna; från att ha 
baserat kollektionerna på säljprognoser cirka ett år före den aktuella säsongens startdatum, har 
prognos- och produktionstiden förkortats till endast ett par veckor för vissa trendplagg. 
Filosofin med korta ledtider, snabba förändringar, kortare produktlivscykler och billiga priser 
har blivit välkända faktorer som företag verksamma i branschen måste förhålla sig till 
(Vezzetti, Alemanni, Macheda 2015; Christopher, Lowson & Peck 2004; Khurana & 
Ricchetti 2016; Bruce & Daly 2011). Khurana och Ricchetti (2016) benämner detta koncept 
som fast-fashion, och författarna menar framförallt att det var den omfattande befolknings- 
och ekonomiska tillväxt under 1990-talet som främjade fenomenets framfart. Vidare har detta 
paradigmskifte lett till en ökad efterfrågan från många modeföretag, inte bara fast-
fashionföretag, att sänka sina kostnader, öka antalet säsonger samt att hitta mer flexibla SCM-
lösningar (Fernie, Maniatakis & Moore 2009). Kostnadsbesparingar har i synnerhet skett 
genom förflyttning av produktionen till utvecklingsländer med lägre lönekostnader än i 
västvärlden (Köksal, Strähle & Müller 2018). Pedersen och Gwozdz (2014) framhåller att den 
största delen av modevärldens produktion är lokaliserad till Asien och Afrika, med Kina som 
största exportör. Den textila försörjningskedjan är således en global plattform med aktörer 
spridda över flera världsdelar, 70 procent av kläderna som konsumeras i Europeiska Unionen 
(EU) importeras från utvecklingsländer (ibid.).  
	
Generellt har fast-fashions framfart förändrat branschens spelregler för de allra flesta 
modeföretagen. Enligt Masson, Fernie, Iosif och MacKerron (2007) är modeindustrin unik i 
det faktum att det är av yttersta vikt att ha en mottaglig försörjningskedja med korta ledtider, 
samtidigt som en global sourcingstrategi med låg produktionskostnad ska drivas igenom. 
Kombinationen av dessa två påtryckande faktorer ger sammantaget en komplicerad 
försörjningskedja med komplexitet i synnerhet kopplad till sourcingfunktionen.  
 
2.1.1 Sourcing  
Sourcing definieras enligt Lee, Lee och Moore (2004) som en process som bestämmer vägen, 
platsen och tiden för upphandling av färdiga produkter. Sourcing är inte längre bara en 
funktion som verkar för att få förmånligt pris, utan processen är en viktig integrerad del av ett 
företags allmänna strategi (Lee, Lee & Moore 2004; Zenz 1994, s. 120). Modeindustrin är 
idag en bransch som i huvudsak sourcar globalt (Zeng 2000). Företag som till exempel 
svenska H&M har valt att lägga majoriteten av sin produktion i lågavlönade länder i Asien, 
medan spanska fast-fashionföretaget Zara till viss del satsar på att producera lokalt (Taplin 
2014; Slepniov, Brazinskas & Wæhrens 2013). Det finns flera fördelar med att producera i 
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lågavlönade länder, förutom prisaspekten, till exempel finns det ofta större möjligheter 
gällande kapacitet och kompetens (Taplin 2014). Å andra sidan har även inhemsk produktion 
sina fördelar. Slepniov, Brazinskas och Wæhrens (2013) menar att kortare ledtider, mer 
hållbar och flexiblare produktion är faktorer som talar för en produktion närmare den 
inhemska marknaden. Det är således vanligt med en strategi som tillhandahåller fördelarna 
från båda hållen, basvaror kan exempelvis produceras i Asien där stora kvantiteter till ett lägre 
pris är att föredra, medan trendigare mer ombytliga plagg produceras lokalt där kortare 
ledtider är viktigare än ett billigt pris (Macchion, Moretto, Caniato, Caridi, Danese & Vinelli 
2015).  
	
Sourcing har utvecklats till en strategisk funktion som utövas av chefer på en högre nivå 
(Fernie, Maniatakis & Moore 2009). Gällande den faktiska utövningen av sourcing delar Zeng 
(2000) in den i fyra delar; enskild sourcing, multipel sourcing, nätverkssourcing och global 
sourcing. Med enskild och multipel sourcing menas att man som företag väljer att arbeta med 
en respektive flera leverantörer. Med endast en leverantör ligger särskilt fokus på att bygga en 
relation, med syftet att samarbetet ska gynna båda parter på lång sikt. Multipel sourcing går 
emellertid ut på att företag har flera leverantörer, och avsikten är istället att dessa ska 
konkurrera med varandra om det köpande företagets orderläggningar (Berger & Zeng 2006). 
Hines (1995) definierar fortsättningsvis nätverkssourcing som ett system där företag litar på 
att leverantörerna i första ledet, benämns även som första tier, tillhandahåller slutprodukten 
med hjälp av specialistkunskap från sina underleverantörer, detta bildar således ett nätverk där 
första tier är huvudansvarig för slutresultatet. Vidare, med global sourcing, eller internationell 
sourcing, menas helt sonika att sourcingen flyttas bort från det egna landet (Zeng 2000). 
Global sourcing är emellertid inte problemfritt. Zeng (2000) identifierar flera hinder i 
processen; transportförseningar, valutaförändringar, ökade resekostnader, kvalitetssäkring, 
språkbarriärer, inspektionskostnader, kontraktsvillkor, kulturskillnader, politisk stabilitet eller 
instabilitet, handelshinder samt företagets egna integritet.   
	
Modemarknaden är som konstaterad dynamisk och oberäknelig, och företag i branschen 
använder sig till största del av en global sourcingstrategi idag. Genom implementeringen av 
denna strategi finns tre tillvägagångssätt vilka företag kan använda; direkt sourcing från 
huvudkontoret, användning av mellanhänder eller internationella hubbar (Fernie, Maniatakis 
& Moore 2009). Direkt sourcing har fördelarna att kostnader för mellanhänder försvinner och 
att produktionen samt distributionen helt kontrolleras från huvudkontoret. Å andra sidan är 
försörjningskedjan för textilier och kläder fragmenterad med flera olika produktionssteg, 
vilket innebär att nätverket blir vidsträckt och komplext. För ett ensamt modeföretag 
lokaliserat på en annan kontinent än sina leverantörer kan denna kedja vara svår att ha full 
uppsikt över. Det finns fortsättningsvis flera termer för mellanhänder, den vanligaste i 
modeindustrin är emellertid agenter. Vanligtvis är agenter baserade och specialiserade på ett 
specifikt land, men det finns även multinationella agenter, Li & Fung från Hong-Kong är ett 
välkänt exempel (ibid.). Bortsett från sourcing kan även agenter hjälpa detaljhandelsföretaget 
med produktutveckling och design, hitta nya leverantörer, kvalitetssäkring och distribution. 
Köksal, Strähle och Müller (2018) menar också att en agent kan bidra med viktiga 
förutsättningar gällande social hållbarhet i utvecklingsländer. Internationella hubbar är det 
tredje alternativet gällande sourcing. Terminologin i även detta avseende varierar, Trent och 
Monczaka (2005) kallar dessa bland annat för internationella inköpskontor. Oavsett är 
funktionen av en internationell hubb eller ett internationellt inköpskontor i princip densamma; 
en operativ funktion baserad i landet där sourcing- samt SCM-aktiviteter äger rum (Fernie, 
Maniatakis & Moore 2009). Braithwaite (2007, s. 334) menar att det är en trend med direkt 
sourcing, detta innebär således att både riskerna och marginalerna ökar. Riskhanteringen kan 
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förbättras med hjälp av internationella hubbar, därav har användningen av dessa ökat (Fernie, 
Maniatakis & Moore 2009). 
 
2.2 Hållbarhet i modeindustrin  
Företag i alla storlekar och former arbetar idag för att implementera och utveckla sin strategi 
gällande CSR. Pressen på att göra så kommer endera från rådande socialt klimat, endera från 
nationella och internationella högre instanser. I det stora hela syftar CSR till att finna initiativ 
till att övervinna problem kopplade till specifika delar av företaget (Idowu & Vertigans 2012). 
En tät koppling finns mellan CSR och de tre grundpelarna ekonomi, sociologi och ekologi, 
vilka bottnar i teorin om Triple Bottom Line. Teorin är idag väl utbredd i litteraturen och 
menar på att de tre posterna i relation till varandra skapar nytta för företaget. För att nå 
framgång behöver företaget således arbeta aktivt med alla delar av modellen (Wiengarten, 
Ahmed, Longoni, Pagell & Fynes 2017). Ämnena berörda tillför en grad av komplexitet i sig. 
Dessutom genererar områdets tvetydighet ytterligare komplexitet på grund av skiftet av frågor 
i fokus. Det vill säga vilket område som i dagsläget belyses starkast av såväl den industriella 
sektorn som dess omgivning i form av konsumenter, intressenter och lagstiftning (Sheehy 
2015). Syftet med implementering av en CSR-strategi kan emellertid formuleras som ett 
åtagande för att skapa värde för företaget och dess intressenter. Detaljhandelsföretag sätter 
stort värde till sitt varumärkes rykte och image för framtida lönsamhet och ser därför CSR 
som en alltjämt växande angelägenhet. Det finns en ofrånkomlig risk att företaget lider skada 
av eventuella avslöjanden om oansvarsfullt hanterande av områden i värdekedjan. Det är 
därför viktigt att företag i ett inledande skede av SCM- och sourcingaktiviteter utarbetar en 
plan för hållbarhet för att undvika kritiska röster (Larsson, Buhr & Mark-Herbert 2013). 	
	
Frågan om hållbarhet kan ses representera en av de allra största utmaningar företag ställs inför 
idag. Modebranschen är inte besparad denna prövning, och nyckeln ligger i att lyckas med att 
röra sig bort från en helt monetärt fokuserad målbild och istället närma sig en balans av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Landgren & Pasricha 2011). Just 
modeindustrin har länge varit särskilt utsatt för kritiska röster gällande dess negativa påverkan 
på såväl miljö som sociala förhållanden. Dessa inkluderar bland annat utnyttjande av 
lågavlönade arbetare i utvecklingsländer, barnarbete och överdrivna grader av utsläpp. Kritik 
riktas främst mot de företag som sysslar med fast-fashion (Rafi-Ul-Shan, Grant, Perry & 
Ahmed 2018; Christopher, Lowson & Peck 2004). Den ökade pressen driver således dagens 
modeföretag mot förändring, genom att generera mindre utsläpp och ta ansvar i större 
utsträckning än tidigare. Dessa förändringar innebär såväl förändrade produkter som en 
reformation av modesystemet som helhet. Fletcher och Grose (2012) lyfter fram att det finns 
ett flertal områden inom vilka ett företag kan vidta åtgärder för att bli mer hållbara. När det 
handlar om själva plagget nämns material, kemiska och mekaniska processer, distribution, 
skötsel efter köp samt bortskaffande efter användning. 	
	
Enligt Silfs (2018) nyligen publicerade rapport har efterfrågan på interna uppförandekoder i 
produktion ökat. En av år 2019 största trender inom rollen för inköp har spåtts bli 
implementerandet av, och således även uppfyllandet av uppförandekoder. Avstånd samt 
minskad kontroll över produktion ligger till grund för för utvecklandet av uppförandekoder 
inom modeföretag (Jaiswal & Ha-Brookshire 2018). Ytterligare en drivande faktor för 
nämnda implementering är storleken på modeindustrin idag och dess tradition av att utnyttja 
billig arbetskraft i produktion (Köksal, Strähle & Müller 2018). Detta innefattar ett stort antal 
aktörer inom tillverkning av konfektion inklusive underleverantörer. Uppförandekoder är 
således en viktig komponent i modeföretags CSR-strategi för att säkerställa rättvisa villkor i 
produktionen (Cavalcanti Sá de Abreu 2015). I takt med att fler och fler företag 
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implementerar uppförandekoder gentemot sina leverantörer har även begäret efter transparens 
ökat (Fletcher & Grose 2012). 
 
2.3 Transparens  
Transparens definieras i denna uppsats som de initiativ ett företag tar i fråga om hållbarhet, 
spårbarhet och tillförlitlighet genom värdekedjan (Badhuri & Ha-Brookshire 2011; James & 
Montgomery 2017; Svensson 2009). Andelen konsumenter som gör en ansträngning att köpa 
sina plagg från etiskt korrekt handlande företag har alltjämt ökat de senaste åren, liksom den 
andel som anser sig mindre motiverad att handla av företag som inte implementerar etiska 
tillvägagångssätt i produktion (Williams 2011). I takt med att denna vilja att associeras med 
företag som producerar och säljer på ett ansvarsfullt sätt ökar också konsumentens 
medvetenhet och vilja att vara medveten (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). 	
	
Att kommunicera hållbarhet och etiska tillvägagångssätt i produktion kan innebära en risk för 
företag i form av kritiskt granskande från såväl medier som konsumenter. Med rätt 
tillvägagångssätt kan dock denna öppenhet leda till framgång. Konsumenter kan finna att 
företaget är mer tillförlitligt samt att identiteten och företagets kultur anses positiv vilket i sin 
tur kan generera fördelar på marknaden (James & Montgomery 2017). Thomas (2019) 
påpekar att begreppet hållbarhet förvisso drar till sig uppmärksamhet, men också att det lätt 
resulterar i förvirring och missuppfattning. Detta kan härledas till den expansiva marknaden, 
och spridningen på tolkningar och associationer om vad som är hållbart mode. Idag finns 
problematik i att det är svårt att skilja hållbara alternativ från icke-hållbara, resultatet blir att 
konsumenten måste gå igenom en mängd information innan beslutsfattande. Att praktisera en 
transparent företagsmodell kan förklaras som att företag överför en partiell makt till 
konsumenten. Genom att vara öppen hjälper företag konsumenten att fatta informerade beslut 
i anslutning till köp, vilket ger möjlighet för individer att handla i enlighet med egna 
värderingar. I slutändan uppfattas det hela som att konsumenten intar en maktposition i 
modets försörjningskedja (James & Montgomery 2017). Konsumentens attityd gentemot ett 
modeföretag grundas i dennes tilltro till företagets beteende. Detta innebär att ett beteende 
som anses ha positiva utfall anses vara tillförlitligt i utförande i större utsträckning. Eftersom 
nämnda tilltro i hög grad formas av observation och informationskonsumtion är det av vikt för 
företag att på tydligt och tillförlitligt vis sprida information om sin försörjningskedja och sina 
tillvägagångssätt (Bhaduri & Ha-Brookshire 2011). James och Montgomery (2017) fastställer 
att konsumenter ser företag som ansvariga för att informera om sina åtaganden gällande 
hållbarhet. Detta faktum ger tillsammans med ovan nämnda intresse för insyn i värdekedjan 
ett resultat som pekar mot en efterfrågan på större transparens hos modeföretag.  
	
I dagsläget används märkningar och certifieringar som ett verktyg för att uppnå en högre grad 
av transparens gentemot konsumenter. Denna aktivitet har visat sig ha ett antal positiva 
socioekonomiska effekter, bland annat att kravställning på lagar följs vilket deklareras och 
säkerställs. Detta sätt att öppet redovisa till exempel kemikalieinnehåll kan i sin tur leda till att 
producerande företag blir mer restriktiva i sitt användande av olika substanser. Ett viktigt 
syfte med att applicera märkningar blir således att informationsflödet i försörjningskedjan 
förbättras och kan säkerställas (Roos, Jönsson & Posner 2016, ss. 18–48). Ett stort antal 
certifieringar av olika slag figurerar dock på dagens marknad, detta innebär att såväl 
konsumenter som producenter och detaljhandelsföretag kan bli vilseledda. Den stora 
variationen och den ständiga expansionen gör att det blir svårare att särskilja vilka 
certifieringar som är relevanta och tillförlitliga. I sin tur riskerar effektiviteten av märkningar 
att successivt elimineras (Karlsson 2015). Syftet med att på detta vis organisera sig är 
emellertid att utveckla gemensamma standarder som kan appliceras globalt. Viktigt är att 
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företag i enlighet med dessa lyckas inkludera hela försörjningskedjan, och att alla parter är 
medvetna om sin roll och sitt ansvar. Som ett resultat av denna typ av implementering 
kommer branschen att styras mot en bättre förståelse av dess komplexa natur och en högre 
grad av information tillgängliggörs, därmed blir möjligheten att uppnå transparens i 
försörjningskedjan avsevärt större (Williams 2011). 
 
2.3.1 Spårbarhet  
Med spårbarhet i modekedjan menas delandet av information gällande en produkt. I detta 
inkluderas produktens historia, specifikation och plats. Grundtanken är att tänja på gränserna 
för informationsdelande och således flytta denna aktivitet bortom det egna företagets väggar. 
På så sätt kan företag uppnå en integrering av information i hela försörjningskedjan och 
därmed också återta kontrollen över en annars svåröverskådlig situation (Kumar, Hallqvist & 
Ekwall 2017).	
	
Då textilindustrin vuxit i storlek, och idag spelar en stor ekonomisk roll i många av dess 
producerande länder, har problem relaterade till produktion och distribution ökat (Cheng, 
Xiao, Xie & Huang 2013). Geografiska avstånd och en ökad vilja att arbeta flexibelt och inte 
äga egna fabriker har ytterligare skänkt dimensioner till problemet med spårbarhet (Kumar, 
Hallqvist & Ekwall 2017).  Modeindustrin är traditionellt en bransch utsatt för hög grad av 
konkurrens. I dagsläget kan kvalitet ses som en viktig konkurrensfaktor bland producenter. 
Begreppet kvalitet har emellertid breddats och innefattar nu inte längre endast plagget ifråga, 
utan hela dess väg från fiber till färdig produkt. I det fall en produkt inte visar sig 
överensstämma med önskad kvalitet kan problem uppstå då företag i efterhand vill undersöka 
vart i kedjan det gick fel (Cheng, Xiao, Xie & Huang 2013). Problemet med spårbarhet har 
således hamnat i modevärldens blickfång på senare år. Det kan vara avgörande i vissa fall att 
kunna spåra produkter i kedjan. Detta gäller för såväl köpande företag som säljande, eftersom 
de båda är beroende av att tillhandahålla produkter av hög kvalitet (Kumar, Hallqvist & 
Ekwall 2017). Avsaknaden av insyn i försörjningskedjan åsamkar inte problem endast vad 
gäller produktsäkerhet och produktkännedom, utan också en implementerad CSR-strategi och 
etiska ställningstaganden kan äventyras. Trots att köpande och producerande företag är 
sammanlänkade ges sällan tillräcklig information om försörjningskedjan och dess djup. Detta 
innebär att det i grund och botten blir svårt att säkerställa hur vägen från fiber till plagg 
faktiskt ser ut (Kumar Agrawal, Koehl & Campagne 2018). Traditionellt sett har företag 
använt sig av regelbundna kvalitetskontroller, och skärpt dessa i de fall defekta produkter 
återfunnits. I dagsläget utvecklas teknologiska lösningar i syfte att förbättra insynen i 
modeindustrins försörjningskedja och således underlätta för detektering av brister i denna 
(Cheng, Xiao, Xie & Huang 2013). I grund och botten handlar spårbarhet om att samla in data 
om en produkt och bör innefatta alla vinklar och egenskaper. Dessutom bör den information 
som finns tillgänglig också finnas tillgänglig oberoende av tidpunkt. Det krävs emellertid en 
ömsesidig vilja att dela information, och därtill bör man ha ett tydligt ramverk för hur detta 
informationsutbyte tar form. I slutändan kan spårbarhet i försörjningskedjan eliminera de 
risker ett företag idag kan tänkas möta i fråga om trovärdighet och produktkännedom (Kumar, 
Hallqvist & Ekwall 2017). 
	
2.3.2 Tillförlitlighet  
Hållbara försörjningskedjor anses attraktiva för många modeföretag, eftersom de ger 
konkurrensfördelar, inte minst ses fördelar med detta av företag verksamma inom fast-
fashion. (Choi, Chiu, Govindan och Yue 2014). För att kunna uppnå fullständigt försäkrande 
om att information är korrekt spelar spårbarhet en nyckelroll. Det finns således en stark 
korrelation mellan tillförlitlighet och spårbarhet, då den förstnämnda i mångt och mycket är 
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beroende av den sekundära (Ali, Guéhéneuc & Antoniol 2013). Tillförlitlighet benämns vara 
en viktig parameter när det gäller utvärdering och mätning av SCM (Kshetri 2017a). 
Komplexiteten är kopplad till den ömsesidiga tilliten mellan detaljhandelsföretaget och 
leverantörerna. Ny teknologi såsom blockchain har blivit ett centralt verktyg för att belysa 
problematiken kring tillförlitlighet (ibid). I enskild sourcing blir relationsbyggandet enklare 
och således blir tillförlitligheten starkare, men eftersom modeindustrin till största del 
använder sig av en global sourcingstrategi blir tillförlitligheten svårare att etablera i alla led 
(Zeng 2000). Idag förlitar sig försörjningskedjor ofta på interna centraliserade system som 
ofta är bristfällande när det gäller dess tillförlitlighet. Därmed finns en lucka gällande att 
utveckla nya lösningar vars syfte är att garantera tillförlitlighet och spårbarhet (Saberi, 
Kouhuzadeh, Sarkis & Shen 2018).  
 
2.4 Blockchainteknologi  
Blockchainteknologi kan beskrivas som en publik loggbok där alla transaktioner som 
genomförs lagras i kedjor som bildar block. Transaktioner innebär värdeöverföringar, men 
behöver inte direkt relatera till pengar. Vid varje ny transaktion som uppkommer blir kedjan 
längre (Zheng et al 2018). En decentraliserad databas är distribuerad över alla användare, 
även kallade noder, som tillsammans lagrar alla transaktioner på sina respektive datorer. Det 
finns således lika många kopior av varje händelse som det finns noder i nätverket (Khan & 
Salah 2017; Saberi et al 2018). I praktiken kan vem som helst ansluta sig till blockkedjan och 
därmed addera data. Ett exempel på en publikt distribuerad kedja är Bitcoin. Tanken från 
början, när Bitcoin introducerades, var att utesluta alla tredjeparter i form av finansiella 
institutioner vid överföring av pengar, vilket i många fall refererar till banker som en 
mellanhand mellan köpare och säljare (Nakamoto 2008). Blockchain möjliggör att vem som 
helst, när som helst, kan se informationen, vilket i sin tur leder till att alla ändringar måste 
verifieras av noder i nätverket innan de kan placeras som ett nytt block med ny information i 
kedjan, en metod som kallas peer-to-peer-nätverk. Således skapar teknologin ett scenario där 
hela transaktionshistoriken är transparent och på så sätt åstadkoms full spårbarhet genom 
blockchain (Kehoe et al 2017; Lemieux 2016). Tillvägagångssättet har skapat möjligheten för 
två oberoende parter, som inte delar ömsesidig tillit, att genomföra transaktioner av värde på 
internet utan att en tredje part behöver vara involverad. Säkerheten garanteras bland annat 
genom att noder i nätverket löser pussel, en process som kallas mining. Mining innebär 
således att man löser en kryptografisk algoritm som ger ett unikt värde, kallad hash, till nya 
transaktioner. Den nod som först kommer fram till en lösning måste därefter valideras av alla 
andra noder i nätverket och inte förrän då kan transaktionen anses vara tillförlitlig och adderas 
till kedjan (Abeyratne & Monfared 2016). Denna bakomliggande strategi till att nå konsensus 
i nätverket och motverka att falsk information sprids kallas Proof of Work (PoW) (Zheng et al 
2018).  
 



 

- 10 - 

Figur 1. Enkelt förklarat händelseförlopp av blockchain; från förfrågan till validerad transaktion 
(Nowinski & Kozma 2017). Figur översatt av författarna. 

 
Säkerhet är en av huvudfaktorerna till varför blockchain blivit omtalat (Kareme & Capkun 
2018). Det handlar om att alla noder verksamma i nätverket äger en kopia av informationen 
som är lagrad, vilket skapar svårigheter i att manipulera information (Li, Jiang, Chen, Luo & 
Wen 2018). Det är i princip omöjligt för en nod att förändra information då noden använder 
sig av kryptografi för att kryptera och säkerställa transaktioner. Fortsättningsvis är alla block 
beroende av varandra, till exempel är block tre beroende av innehållet i block två och så 
fortsätter kedjan. Det är således helt annorlunda från hur information lagras i konventionella 
databaser. Därigenom är risken även låg för påverkan av cyberattacker (Kshetri 2017b). För 
att förändra information i ett block skulle det krävas en massiv beräkningskapacitet, eftersom 
det vid addering av ny information samtidigt måste ske manipulering i alla andra block som är 
kopplade till kedjan för att noderna i nätverket således inte ska upptäcka felet.  
 
2.4.1 Smarta kontrakt  
Smarta kontrakt har implementerats i blockchain för att på ett säkert och enkelt sätt kringgå 
involveringen av mellanhänder. I vanliga fall när kontrakt skapas sker involvering av till 
exempel en bank mellan de två parterna. Med smarta kontrakt drivs transaktionen av det 
distribuerade nätverket med hjälp av den decentraliserade processen (Governatori, Idelberger, 
Milosevic, Riveret, Sartor & Xu 2018). Generellt kan smarta kontrakt beskrivas som en rad 
åtaganden som är definierade i digital form och utförs automatiskt av datoriserade system 
(ibid). I blockchain består smarta kontrakt emellertid av fragment av kod som utförs 
automatiskt av noder i nätverket (Zheng et al 2018). Det innebär att mjukvaruprotokollet 
genomför en händelse först när vissa förhållanden är mötta, till exempel att betalningen är 
genomförd (Abeyratne & Monfared 2016). Eftersom dessa kontrakt innehåller värdefull 
information om ägande är det betydelsefullt att genomföra attackanalyser kring dessa för att 
undvika att värdepapper stjäls i nätverket (Zheng et al 2018).  
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2.4.2 Olika former av blockchainteknologi 
Det finns idag, elva år sedan teknologin först introducerades, nya utvecklade konfigurationer 
av blockchain. Nakamotos (2008) version är en så kallad permissionslös blockchain som är 
publik, men det finns också något som går under benämningen permission-blockchain. Denna 
form är privat och begränsar vilka noder som är delaktiga i nätverket (Walport 2016). 
Permissionslös blockchain innebär att ingen har ensamrätt på kedjan och således finns det 
ingen enskild ägare. Den är helt publik och vem som helst med tillgång till en dator kan 
ansluta sig till peer-to-peer nätverket (Walport 2016; Loop 2017; Berke 2017). För att 
förtydliga kan Bitcoin tas som exempel på denna form av ägande, eller mer korrekt icke- 
ägande. Bitcoin är decentraliserad över internet till alla noder som vill handla med e-valutan 
(Loop 2017). En av de största fördelarna som Zheng et al (2018) pekar på är att en publik 
blockchain ger den största säkerheten när det kommer till att eliminera riskerna med 
förfalskning eller ändring av informationen i de block som kedjan består av. Vidare menar 
flera författare att den permissionslösa formen är då blockchain når sin fulla potential och 
således flest fördelar; transparens, spårbarhet, distribution över hela nätverket och 
oföränderlighet av information (Zheng et al 2018; Abeyratne & Monfared 2016; Fu, & Liu 
2018; Nowinski & Kozma 2017) 
	
En permission-blockchain innebär att antalet noder i nätverket är begränsat. Den har till 
skillnad från en permissonslös blockchain en eller flera ägare som har möjligheten att instifta 
regler på vem som kan tillgå nätverket. På så sätt skapas större kontroll över den information 
som delas och transaktioner verifieras av en selekterad publik (Walport 2016). För att en ny 
nod ska få tillgång till en privat blockchain krävs att existerande noder verifierar det, en stor 
skillnad mot en publik blockchain där vem som helst kan delta (Zheng et al 2018). Berke 
(2017) beskriver att denna form av kedja är fördelaktig när flera parter är verksamma 
tillsammans men där tilliten inte är hög. Genom blockchain kan användare försäkra sig om 
vem som äger vad och vid vilket tillfälle, eftersom varje ny transaktion lagras i historiken. Det 
finns aspekter av företagsinformation som kan vara känslig att dela till allmänheten och därav 
är en permissionslös blockchain som är helt decentraliserade inte att föredra (Walport 2016). 
Den främsta fördelen som benämns med en privat blockchain är att den är mer effektiv när det 
kommer till verifiering av ny information (Zheng et al 2018; Berke 2017). Å andra sidan är 
den inte lika säker mot manipulering av information då nya transaktioner som adderas till 
kedjan inte verifieras av lika många noder (Walport 2016; Zheng et al 2018; Berke 2017). 
 
2.5 Blockchainteknologi i den textila försörjningskedjan 
Elmessiry och Elmessiry (2018) beskriver hur spårning av bomull skulle kunna ske med hjälp 
av blockchainteknologi. Författarna föreslår att det redan från fröstadie ska ges en unik 
identitet till varje gröda, för att på så sätt möjliggöra spårning av den använda bomullen. Detta 
ska således möjliggöras med hjälp av smartphones, vars hårdvara är kopplad till blockchain 
och med enkla medel ska varje bomullsodlare kunna addera information genom telefonen. 
När det tidigare har pratats om flera dagars arbete, skulle detta arbetssätt innebära 
uppdateringar som sker på minut-basis. När bomullen är plockad och anländer till 
uppsamlingsplatsen skannas den, och automatiskt via smarta kontrakt kan underskrifter 
angående äganderätt överföras i kedjan till nästa leverantörsled (Agrawal, Sharma & Kumar 
2018). I varje produktionsled adderas ny information om vem som utfört vilket moment, vid 
vilken tidpunkt och plats. Detta bidrar således till att det blir lättare att upptäcka störningar i 
värdekedjan och vart dessa uppstår, vilket idag är ett resurskrävande arbete att kartlägga 
(Kshetri 2017a; Ivanov & Sokolov 2012).  
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Blockchain kan även kopplas samman med modeföretags CSR-åtaganden. Med hjälp av 
informationen som finns i varje block kan företag verifiera att aktiviteter i värdekedjan möter 
deras kriterier och krav. En blockchain-baserad försörjningskedja gör det möjligt att få en 
transparent bild av produktionshistoriken som kan försäkra företag att produkterna produceras 
i enlighet med rådande praxis (Saberi et al 2018). Återigen kan smarta kontrakt mellan aktörer 
säkerställa den informationen (Zheng et al 2018). Fyra huvudorgan blir således viktiga för att 
uppnå en hållbar blockchain i värdekedjan; registrerare, oberoende organisationer, certifierare 
och aktörer. Registrerare ger unika identiteter till aktörer i nätverket och oberoende 
organisationer definierar praxis och standarder, som till exempel organisationen Fairtrade. 
Vidare intygas kvalitet via certifierare till tillverkare, detaljhandelsföretag samt kunder. 
Blockchain ökar följaktligen kundens tillit genom att helt kartlägga produktens väg (Saberi et 
al 2018).	
	
De faktorer som många författare enas om är att implementering av blockchain i en 
försörjningskedja skapar transparens och spårbarhet på ett tillförlitligt sätt (Kshetri 2017a; 
Elemessiry & Elemessiry 2018; Saberi et.al 2018; Agrawal, Sharma & Kumar 2018; 
Abeyratne & Monfared 2016). Det bildar ett effektivare flöde, både kostnads- och tidsmässigt. 
Dessutom elimineras pappersarbete genom implementering av smarta kontrakt. Blockchain 
ger även en fördel gällande flexibilitet då onödig kommunikation kan kringgås med en 
decentraliserad databas (ibid.).  

 
 

Figur 2. Spårbarhet av information i SCM (Lefroy 2017). Figur översatt av författarna. 
 
2.5.1 Begränsningar med blockchainteknologi  
Blockchainteknologin befinner sig fortfarande i utvecklingsfasen och det finns ännu mycket 
att lära om vilka möjliga appliceringar och potentiella risker som finns (Walport 2016). Att 
dela och vara helt transparent är inte en självklarhet i alla företagskulturer. Aktörer ser olika 
på att dela information med varandra, att inte göra det kan till exempel vara ett sätt att vinna 
fördelar vid förhandlingar (Abeyratne & Monfared 2016; Saberi et al 2018). Dessutom förlitar 
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sig blockchain på en distribuerad konsensus för att uppnå ömsesidigt tillit. Om en nod har för 
stor hash-kapacitet, över 51 procent av beräkningskraften, kan denna koncentration av 
mining-energi skapa möjlighet att manipulera eller modifiera informationen (Li, Jiang, Chen, 
Luo & Wen 2017; Zheng et al 2018). Vidare är PoW en energikrävande process, eftersom 
varje nod besitter en kopia av varje block krävs stor lagringskapacitet. Det finns också en risk 
för så kallad double-spending, det vill säga att användare försöker använda samma värde för 
två olika transaktioner. Attacker av olika slag kan också genomföras, dels av externa parter 
och dels av behöriga noder i nätverket. Slutligen spelar smarta kontrakt en viktig roll i hur 
ägande av värde och utformning av kontrakt automatiseras i blockchain, och om defekter i 
programvaran uppstår orsakar detta sårbarhet i säkerheten (Zheng et al 2018).	
	
För att blockchain ska fungera förutsätts att alla noder som är verksamma i nätverket har 
tillgång till internet. Då outsourcing av produktion till utvecklingsländer är vanligt bland 
textila företag medför detta att tillgång till internet inte är lika utbrett i alla leverantörsled 
(Pedersen & Gwozdz 2014; Abeyratne & Monfared 2016). Teknologin kräver således en viss 
infrastruktur inom informationsteknologi (IT) (Abeyratne & Monfared 2016). Förutom 
problematiken med tillgång till internet krävs även investeringar i ny hård- och mjukvara, för 
att därigenom ha kapaciteten att samla informationen från alla block. Ny teknologi innebär 
även en efterfrågan på kompetent personal att hantera systemen. Detta förutsätter skapandet 
av nya befattningar och ansvarsområden för att kunna implementera teknologin. Vidare finns 
en avsaknad av företagsmodeller som använder sig av blockchain i sin textila värdekedja 
(Saberi et al 2018). Ett omtalat fall är Maerks och IBM:s implementering av blockchain vars 
syfte är att skapa en gemensam plattform. Företagen vill digitalisera global handel och 
plattformen, som baseras på blockchainteknologi, ska reducera globala handelsbarriärer och 
öka effektiviteten i internationella försörjningskedjor. Systemet ger transparens från början till 
slut, och dessutom en papperslös handel genom digitalisering av pappersarbete med hjälp av 
smarta kontrakt (White 2018). Det finns således fortfarande mycket kvar att upptäcka kring 
hur blockchain ska implementeras i värdekedjor. Eftersom teknologin kan utformas på olika 
sätt finns det inte en given modell för blockchain (Saberi et al 2018; Zheng et al 2018; 
Abeyratne & Monfared 2016; Li, Jiang, Chen, Luo & Wen 2017).	
 
2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Komplexiteten och önskan att uppnå effektivitet i den textila värdekedjan, samtidigt som en 
hållbar företagsmodell ska utformas, ställer branschen inför ett paradigmskifte (Manuj & 
Mentzer 2008). Paradoxen med korta ledtider och låga priser är ett faktum i dagens 
modeindustri som företag i branschen förhåller sig till på olika sätt (Vezzetti, Alemanni, 
Macheda 2015; Christopher, Lowson & Peck 2004; Khurana & Ricchetti 2016; Bruce & Daly 
2011). Att flytta sin produktion till utvecklingsländer har blivit regel snarare än undantag, 
outsourcingen medför en förlorad kontroll över produktionen och innebär sålunda nya 
problem att tackla (Köksal, Strähle & Müller 2018; Zeng 2000; Fernie, Maniatakis & Moore 
2009). Den globala industri som modebranschen har blivit för med sig sociala, miljömässiga 
och ekonomiska oegentligheter, vilket har bidragit till att CSR vuxit fram som en viktig del av 
företagsstrategin (Larsson, Buhr & Mark-Herbert 2013; Rafi-Ul-Shan et al 2018; Christopher, 
Lowson & Peck 2004). Transparens har förts upp på agendan från påtryckningar från såväl 
industrin som konsumenten (James & Montgomery 2017). Att uppnå spårbarhet har 
emellertid visat sig komplicerat, i och med rådande globala sourcingnorm (Kumar, Hallqvist 
& Ekwall 2017). För att tackla de problem som uppstår i relation till transparens finns idag 
nya teknologiska lösningar, som till exempel blockchain (Kehoe et al 2017; Lemieux 2016). 
Syftet med blockchain är att i en värdekedja skapa transparens och spårbarhet på ett 
tillförlitligt sätt (Kshetri 2017a; Elemessiry & Elemessiry 2018; Saberi et al 2018; Agrawal, 
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Sharma & Kumar 2018; Abeyratne & Monfared 2016). Således kan det omfattande arbete 
som transparens innefattar förenklas avsevärt och mellanhänder kan elimineras. 	
 

 
 
 

Figur 3. Implementering av blockchain i den textila försörjningskedjan. 
 

Transparens i modeindustrin kan ses från flera vinklar. Litteraturen omfattar såväl ett bransch- 
och konsumentperspektiv som tekniska verktyg. Detta har mynnat ut i att vi anser följande 
områden väsentliga för vår forskning:	
	

• Tema ett: Metoder för att uppnå transparens 
• Tema två: Transparens gentemot kund 
• Tema tre: Transparens gentemot leverantörer 
• Tema fyra: Blockchain 
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3 Metod  
 
3.1 Studiens design och forskningsstrategi 
Vald design för denna uppsats är en flerfallsstudie, även kallad multipel fallstudie. Tanken 
bakom den valda designen är att ge möjlighet att undersöka flera fall, i detta fall modeföretag, 
för att finna samband mellan dessa och uppnå ett holistiskt perspektiv (Yin 2012, ss. 7–9). En 
fördel med en flerfallsstudie är att teoriutveckling underlättas vilket är av betydelse för denna 
uppsats då syftet innehåller induktiva element (Bryman & Bell 2014, s. 92). För att genomföra 
en multipel fallstudie rekommenderas att studera fler än två fall, vilket ytterligare motiverar 
vårt val av design och urval (Yin 2012, ss. 7–9). Vidare ges möjlighet att dels analysera 
resultaten från varje studieobjekt, dels att göra en överskridande analys. Detta gör det möjligt 
att studera eventuella likheter mellan studieobjekten och på så sätt kan argument föras där 
samband hittas med hjälp av empiriska bevis. Med denna typ av design är målet att på djupet 
kunna analysera företagen och tillsammans med den valda metoden hitta mönster kring de 
teman uppsatsen kretsar kring.  
	
Uppsatsen kommer att anta en kvalitativ strategi där vi eftersträvar en djupare analys av de 
valda objekten. Det anses även vara en passande metod vid relativt nya ämnen där tidigare 
forskning är begränsad i kvantitet (Bryman & Bell 2014, s. 403). Vidare är en kvalitativ 
strategi relevant för den del av uppsatsen som berör blockchainteknologi och dess 
implementering i textila värdekedjor, eftersom detta ännu inte är ett utbrett fenomen. För att 
undersöka om blockchainteknologi skulle vara ett passande verktyg för modeföretag i syfte att 
uppnå transparens var det först och främst viktigt att förstå hur dessa företag jobbar med 
transparens idag och vilka hinder som uppstår i leverantörsledet. Därför användes kvalitativa 
intervjuer som tillvägagångssätt för att ta del av intervjuobjektens synvinklar och detaljerade 
beskrivningar av möjliga problem som uppstår. Med en kvalitativ strategi ges också 
möjligheten att ställa följdfrågor, vilket inte är möjligt i samma utsträckning vid kvantitativa 
strategier (Bryman & Bell 2017, s. 386). Å andra sidan kan inte en kvalitativ intervju utan 
invändning betraktas som vetenskaplig, eftersom det intervjuobjekten säger inte kan anses 
vara fakta om verkligheten (Ryen 2004, ss. 91–93; Moisander & Valtonen 2006, s. 24).	
 
Uppsatsen antar en abduktiv ansats där inslag av både deduktiva och induktiva element 
återfinns. Det är således en kombination av teorigenerering och tillämpning av teori (Bryman 
& Bell 2017, s. 46). Forskningsprocessen utgår både från empiri och befintlig teori. Den 
existerande kunskapen appliceras i form av en teoretisk referensramen. Vidare ämnade vi att 
generera en modell kring hur blockchain kan användas inom textila företag för att uppnå en 
transparent värdekedja. Därmed är de empiriska resultaten tillsammans med den teoretiska 
referensramen använd som grund.  
 
3.2 Forskningsmetod  
Utformningen av den teoretiska referensramen grundar sig i sekundärdata. Denna process 
initierades genom att vid ett första stadie göra en grundlig genomsökning av tillgänglig 
forskning. Därefter gjordes avgränsningar efter att relevanta teman handplockats. SCM, 
sourcing, CSR, transparens och blockchainteknologi ligger till grund för uppsatsen och dess 
teoretiska referensram. Angående de valda forskningspublikationer kring blockchain valdes 
artiklar medvetet bort med ett huvudsakligt fokus på kryptovalutor och Bitcoin, då detta inte 
är relevant för denna uppsats. I övriga ovan nämnda teman har källor med vinkling mot 
modeindustrin med fördel valts, för att motivera relevans till uppsatsen.	
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Primärdata samlades in via semistrukturerade intervjuer. Vid dessa användes en intervjuguide 
med specifika teman som skulle beröras. Personen som blev intervjuad gavs möjlighet att på 
ett obehindrat sätt prata om varje fråga samtidigt som intervjuaren kunde ställa följdfrågor 
(Bryman & Bell 2014, ss. 475–476). Anledningen till valet av en kvalitativ metod var att 
forskningsområdet är komplext med rum för tolkningar. Det här understryks ytterligare av 
Ryen (2004, ss. 92–93) som menar att man i en kvalitativ intervju inte kan försäkra sig om att 
informationen man får är saklig och icke-nyanserad. Detta ställer således ytterligare krav på 
intervjuaren att förhålla sig till både intervjuobjektet och informationen som delges på ett 
opartiskt sätt. För att exemplifiera är dagens definition av transparens och spårbarhet 
subjektiv. För att underlätta gav vi därför intervjuobjekten vår definition av transparens på 
förhand, därigenom undveks missförstånd och utrymme för egen tolkning reducerades.  
 
3.2.1 Urval  
Urvalet är framtaget genom ett bekvämlighetsurval vilket hör till paraplybegreppet icke-
sannolikhetsurval. Denna process bygger på personer, företag i detta fall, som finns 
tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell 2014, ss. 204–205). Anledningen till vårt 
bekvämlighetsurval var dels den begränsade tiden, och dels de begränsade resurser som fanns 
att tillgå. Därigenom avgränsades även det geografiska området till modeföretag vars 
huvudkontor är belägna i Borås och Göteborg. Dessutom gjordes ytterligare en distinktion, 
där kravet ställdes att det skulle vara svenska modeföretag i storleken Small to Medium 
Enterprises. Företagen skulle även arbeta med interna märken, för att säkerställa att kunskap 
fanns om arbete med leverantörer och den textila värdekedjan. Tanken med att ställa krav 
eller utforma kriterier för sina intervjuobjekt syftar till att forma förutsättningar för samband i 
forskningen. I de fall företagen har en liknande bakgrund blir möjligheten att finna dessa 
samband större, vilket i sin tur resulterar i mer trovärdig forskning (Yin 2012, s. 195). 
Resultaten som bekvämlighetsurval genererar är emellertid svåra att dra slutsatser från, 
eftersom det inte kan anses representativt för en viss population. Eftersom vi gavs möjligheten 
att intervjua objekt som ansågs intressanta motiverade vi att ett bekvämlighetsurval ändå 
representerade populationen väl (Bryman & Bell 2011, s. 205). En annan faktor som 
motiverade urvalsmetoden var att vi eftersträvade intervjua särskild kompetens inom relevant 
operationell befattning. Således fanns ett kriterium för val av respondent från varje företag att 
denna skulle inneha en position inom CSR, inköp eller produktion. När utvalda företag 
uppfyllde nämnda kriterier kontaktades de via ett mail som beskrev vad studien handlade om, 
författarnas bakgrund och hur respondenternas kunskap förväntades bidra till uppsatsen. En 
kort beskrivning av studiens syfte bifogades även för att respondenten själv skulle kunna 
avgöra om hen ansåg sig besitta tillräcklig kunskap inom områdena. Eftersom de flesta mail 
skickades ut till företags kundservice genomfördes senare en vidarebefordran till berörd 
avdelning. 
 
3.2.2 Intervjuguiden  
Utgångspunkten för intervjuguiden låg inom följande fyra teman (Appendix 1):	

• Tema ett: Metoder för att uppnå transparens 
• Tema två: Transparens gentemot kund 
• Tema tre: Transparens gentemot leverantörer 
• Tema fyra: Blockchain 

	
Dessa teman blev en viktig grund för att intervjuerna skulle genomföras på ett metodiskt och 
logiskt sätt. Förhandsstrukturering ansågs nödvändig då flera forskare redogör för betydelsen 
av den (Ryen 2004, s. 44; Huberman & Miles 1994). Frågorna under varje tema formulerades 
med noggrann omtanke för att säkerställa att de skulle uppfattas på ett likartat sätt av varje 
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respondent. Dock ställdes frågorna med en viss frihet i ordningsföljden och dessutom uppstod 
följdfrågor. För att försäkra oss om att frågorna var relevanta diskuterades dessa enskilt i 
relation till vårt syfte och frågeställningar, något som Bryman och Bell (2014, s. 483) tar upp 
som en viktig del av processen. Vidare formulerades mer generella frågor i början av guiden, 
med syftet att etablera en ömsesidig trivsel (Ryen 2004, s. 92). Därtill skickades 
intervjuguiden till en testperson vars bakgrund liknar intervjuobjektens. Testpersonen arbetar 
för tillfället med undervisning på universitetsnivå, vilket är relevant då större förståelse för 
vilka krav som ställs på en intervjuguide finns. Baserat på den återkoppling som gavs gjordes 
justeringar. Slutgiltig version av intervjuguiden återfinns i Appendix 1. Inför varje intervju 
togs beslut om att skicka intervjuguiden till personen som skulle intervjuas. Detta beslut 
grundade sig i att det kan stärka tillförlitligheten i undersökningen (Bryman & Bell 2014, s. 
482).  
 
3.2.3 Genomförande av intervju  
Tre av totalt fyra intervjuer genomfördes med tre intervjuare, den sista genomfördes med två 
intervjuare. Beslutet om att genomföra intervjuerna med fler intervjupersoner baserade sig på 
de fördelar som presenteras av Bryman och Bell (2014, s. 482). Det bidrar till en mer 
avslappnad miljö och det finns stor potential att intervjun blir en diskussion istället för ett 
utbyte mellan två personer (Ryen 2004, ss. 48–53). Dessutom finns möjlighet till att en 
intervjuare kan vara passiv medan de andra två fokuserar på frågorna och respondenten. Varje 
intervju genomfördes på respektive huvudkontor eftersom det ansågs skapa bättre 
förutsättningar och större engagemang från båda parter. Vid intervjutillfället ställdes frågan 
om inspelning godkändes eller inte, för att säkerställa intervjuobjektets samtycke. Sedan 
följde lättsamt småprat då detta anses bidra till en avslappnad stämning (ibid.). Inspelning av 
intervjuer är vanligt förekommande bland kvalitativa metoder för att underlätta en detaljerad 
analys av resultatet (Bryman & Bell 2014, s. 484). Under intervjun gjordes även vissa 
anteckningar av den passiva intervjuaren som komplement till inspelningen. Slutligen 
genomfördes transkribering av varje intervju omgående och färdigställdes innan nästa 
påbörjades.  
 
3.2.4 Analys av data  
Det finns egentligen inget tydligt ramverk för analys av multipel fallstudie, eftersom det i 
motsats till kvantitativa analysmetoder råder brist på mjukvaruprogram (Yin 2012, s. 15). 
Tillvägagångssättet vi har valt är emellertid en tematisk analys då vi systematiskt har 
organiserat vår data via våra teman. För att underlätta sorteringen av data valde vi därför att 
använda oss av färgkodning för att identifiera vilka svar som tillhörde vilket tema. Således 
valde vi ut de delar av intervjuerna som ansågs vara av teoretisk vikt (Bryman & Bell 2011 s. 
580). Yin (2012, s. 16) menar att en fallstudie kan börja med öppna forskningsfrågor vilket 
indikerar att forskaren ännu inte förutser mönster i de svar man får. Detta kan således leda till 
att analysen blir teoribyggande. Tematisk analys av kvalitativa data är vanligt förekommande 
enligt Bryman och Bell (2014, ss. 575–576), vilket ytterligare motiverade vårt val. Utförandet 
av vår tematiska analys beskrivs i följande steg:  
	

1. Övergripande genomgång av materialet.  
2. Tematisk genomgång av materialet där information som var kopplad till våra teman 

markerades i olika färger.  
3. Sortering av olika teman utifrån likheter som hittades i svaren.  
4. Summering av varje tema med egna ord utifrån den analys som genomförts.  
5. Teorigenerering. Skapande av en helhetsbild och hur alla teman relaterar till varandra 

och frågeställningarna.  
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3.3 Materialets omfattning och relevans  
För att säkerställa materialets relevans och omfattning kommer de tre kriterierna 
tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet att användas (Moisander & Valtonen 2006, s. 23). 
Ryen (2004, ss. 137–141) menar att det är viktigt att dessa kriterier genomsyrar hela 
forskningsprocessen, från förberedande och genomförande till den slutliga analysen.  
 
3.3.1 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet är ett debatterat begrepp inom kvalitativ forskning som inte har en tydlig 
definition. Generellt när man pratar om tillförlitlighet menas hur väl forskarens egna slutsatser 
stämmer överens med verkligheten, det vill säga hur objektiv forskningen faktiskt är 
(Moisander & Valtonen 2006, ss. 24–27). Det är således viktigt att i så hög grad som möjligt 
säkerställa att de beskrivningar som respondenten i varje intervju tillgodosett studien är 
presentabel för verkligheten och att slutsatser som dras speglar dessa beskrivningar. Yin 
(2012 s. 45) påpekar att fallstudier löper risk att vara otillräckliga i sitt teoretiska omfång, 
vilket kan leda till att kunskap inte fördjupas tillräckligt. För att övervinna denna risk är det av 
stor vikt att forskaren i förväg tar del av den information som behövs för att komplettera 
kunskapen. Denna informationsanskaffning återfinns i rapportens teoretiska referensram. 
Vidare är tanken med vår fallstudie att bidra till den samlade massan av kunskap inom ämnet, 
således inte att den på egen hand ska agera teoretiskt ramverk (Yin, s. 48).  
 
3.3.2 Överförbarhet  
Överförbarhet hänvisar till hur väl allmänna slutsatser kan dras om verkligheten (Moisander 
& Valtonen 2006, ss. 28–31). Kvalitativ forskning är inte känd för att skapa ett scenario där 
generaliserbarhet står i fokus eftersom idén ofta är att förstå på djupet och det är således inte 
lika intressant att dra slutsatser om hela populationen (Bryman & Bell 2014, s. 403). Å andra 
sidan menar Moisander och Valtonen (2006, s. 28) att kvalitativa metoder i lika stor 
utsträckning måste sträva efter att erhålla överförbarhet, det är viktigt för läsaren att förstå och 
känna igen sig i den forskning som presenteras. Vi argumenterar för att urvalet på fyra 
modeföretag inte är representativt för samtliga i Sverige, men att resultatet tack vare 
branschens gemensamma struktur och natur ändå delger igenkänning (Pedersen & Andersen 
2015).   
 
3.3.3 Pålitlighet  
Med pålitlighet menas att studiens potential att upprepas måste utvärderas, med andra ord om 
andra forskare skulle få fram liknande resultat om den skulle genomföras igen (Bryman & 
Bell 2014, s. 405; Moisander & Valtonen 2006, ss. 27–28). Transkribering och inspelning är 
exempelvis viktiga åtgärder för att säkerställa pålitlighet i kvalitativ forskning, och också hur 
materialet kodas och organiseras (Moisander & Valtonen 2006, ss. 27–28). Blockchain är en 
relativt ny teknik och implementeringen av denna befinner sig fortfarande i utveckling. Detta 
gör det problematiskt att säkerställa slutsatser som är pålitliga över tid, och således för 
kommande studier. Detta för att fler implementationer hinner utföras, vilket innebär att 
framtida forskare har en mer solid empirisk grund att stå på. Dessutom finns risken att 
respondenterna svarar annorlunda då de besitter större kunskap om frågor relaterade till 
blockchain och dess potential. Pålitlighet berör även om vi är överens om de slutsatser som 
dras. De åtgärder som tagits för att försäkra sig om detta är att vi i så stor utsträckning som 
möjligt deltagit vid intervjuerna för att säkerställa ett liknande synsätt (Moisander & Valtonen 
2006, ss. 27–28). 
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3.4 Etik  
Att fallstudien i sin helhet genomsyras av ett etiskt tillvägagångssätt är viktigt. Detta syftar 
såväl till insamlande av data som bearbetning och lagring av materialet. Relevant för denna 
studie är ett flertal av de aspekter som presenteras som etiska dilemman, såsom samtycke, 
konfidentialitet och tillit (Ryen 2004, ss. 155–156). När intervjuer för rapporten genomfördes 
grundades hela processen i ett informerat samtycke, det vill säga att våra intervjuobjekt 
delgavs information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Således uttalades ett skriftligt 
samtycke i samband med att deltagaren tackade ja till att delta i studien, samt ett muntligt 
sådant vid intervjutillfället. Vid intervjutillfällena informerades vi om att personuppgifter 
hanteras konfidentiellt och deltagarna försäkrades om total anonymitet. Detta innebär att 
namnen på såväl företagen som personerna är maskerade. Denna anonymiseringsprocess 
påbörjades redan vid transkribering av intervjuerna. Ryen (2004) beskriver emellertid att 
anonymisering av specifika personer är relativt enkelt, medan samma aktion för platser kan 
vara svårt. Beskrivet i rapporten finns de städer vi vänt oss till för att finna våra 
intervjuobjekt. Detta kan betraktas som ett etiskt dilemma, då deltagarna kan uppleva det som 
att anonymiteten äventyras. Vi motiverar dock ett offentliggörande av plats för våra 
intervjuobjekt som väsentlig i beskrivande av bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2011, ss. 
142–146) beskriver problematiken med forskning som kan anses skadlig för deltagarna. Detta 
relateras till potentiellt äventyrande av respondentens karriär, om informationen skulle 
hanteras felaktigt. Innan inledandet av vår empiriska insamling förstod vi att informationen 
som vi ämnade ta del av partiellt kan anses känslig. Detta medförde risken att våra 
intervjuobjekt inte svarade helt sanningsenligt på våra frågor, därmed kan resultatet bli en 
förvrängd bild av verkligheten. 
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4 Empiri  
 
Empiridelen är uppdelad i fyra delar där varje del representerar en av de intervjuade 
företagen. Först presenteras en kort introduktion av företaget och därefter följer en 
beskrivning av de svar respektive representant behandlat under intervjuerna inom varje tema. 
  

Företag A 2884 anställda Maria CSR- och hållbarhetschef 

Företag B 375 anställda Anna CSR- och kvalitetschef 

Företag C 36 anställda Selma Inköpschef 

Företag D 151 anställda David Hållbarhetskoordinator 

	
Tabell 1. Företag, antal anställda, respondent (fiktivt namn) och befattning. 

 
4.1 Intervju med företag A  
Företag A är ett mellanstort företag grundat i Sverige. Deras försäljningsmarknader är 
Sverige, Polen, Finland och Norge. Grundtanken är att arbeta med ett brett sortiment som 
passar de flesta och deras största avdelning är damkläder. Utöver damkläder erbjuder företag 
A även ett herr- och barnsortiment. Majoriteten av deras kläder produceras i Bangladesh, 
Kina, Indien och Turkiet. Företag A äger inga egna fabriker utan samarbetar med 
leverantörer, ett arbete som dels bedrivs från huvudkontoret och dels via utplacerade 
produktionskontor (hubbar). Arbetet med hållbarhet har funnits med under en längre tid och 
har blivit en naturlig del av verksamheten. Maria har arbetat med hållbarhet på företag A i nio 
år och besitter positionen som CSR- och hållbarhetschef. Dessförinnan har hon arbetat som 
landschef i Bangladesh och sin karriär började hon som inköpare.  
 
4.1.1 Tema ett: Metoder för att uppnå transparens  
Företag A har jobbat med hållbarhet sedan 1999 och blev tidigt ISO-certifierade som 
klädkedja. Hållbarhet har således varit en del av företaget länge och de anser sig vara vana vid 
att agera transparent och därmed bli granskade utifrån. I dagsläget är företaget inte längre 
ISO-certifierade. Samarbetet avslutades eftersom de ansåg sig besitta tillräcklig kunskap för 
att driva arbetet själva, och dessutom trodde de att större frihet och eget beslutsfattande skulle 
främjas av en egen handlingsplan. Engagemanget för hållbarhet har fluktuerat över tid. En 
bidragande faktor till detta, enligt Maria, bedöms vara de olika graderna av intresse från 
personerna som besuttit VD-posten. De senaste fem åren har det dock skett en utveckling i 
frågan om hållbarhet och det är nu en del som genomsyrar hela företaget i det dagliga arbetet, 
inte bara specifika heltidstjänster.	
	

Så att jag känner att nu är vi, att vi, att vi har mycket gott av att vi var ISO-
certifierade men jag tror ändå att vi går fortare fram med att ha en egen 
strategi och egna mål.	

 Maria, företag A  
	
Definitionen av transparens skiljer sig något från den som är beskriven i denna uppsats där 
företag A skiljer på transparens och ansvar. Således menar Maria att företag A snarare ser 
transparens som ett sätt att agera öppet, och att ansvar är ett begrepp i sig självt. Transparens 
handlar således om att säkerställa information om leverantörer längre ned i kedjan. Att vara 
transparent är högt prioriterat och en del av företag A:s strategi. Att ta ansvar är viktigt, 
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däremot finns en skillnad i viljan att ta ansvar och hur långt det faktiskt är möjligt att göra så. 
Företag A vill ta ett stort ansvar, men komplexiteten i värdekedjan gör det utmanande. Maria 
påpekar att det finns en skillnad i hur transparent värdekedjan är när det kommer till väv och 
trikå. För att säkerställa transparens arbetar företaget med rapportering enligt GRI:s regelverk, 
information på hemsidan, projektsamarbeten och utbildning av personal i butik. Maria berättar 
även att det är hennes team som bidrar med det största engagemanget i frågan om hållbarhet 
och transparens, men att det samtidigt är viktigt att få stöd från styrelsen och VD. 
Undertecknas uppsatta mål är sannolikheten högre att de faktiskt genomförs.	
	

[...] Jag tror att vi är eniga alla om att vi har ett stort ansvar men jag tror att 
det är svårt att kanske säga, hur ska jag säga, att det inte är, önskan att ta ett 
ansvar som gör hur långt vi kommer utan det är mer komplexiteten som gör 
det, vilka möjligheter vi har att ta ansvar [...]	

Maria, företag A 
4.1.2 Tema två: Transparens gentemot kund 
Maria menar att man som företag har ett ansvar gentemot kunden att de ska känna sig trygga 
när de handlar. Företaget ska alltid vara i framkant med nya innovationer och lösningar innan 
de efterfrågas från kunden. Maria uppger emellertid att transparens inte nödvändigtvis är 
något som specifikt efterfrågas från kundens sida, utan att det mer handlar om intresse på 
individnivå. Det vill säga, vissa kunder är mer intresserade av hållbarhetens alla spektrum och 
ifrågasätter mycket, både i butik och till huvudkontorets kundtjänst medan andra aldrig ställer 
frågor. Maria uppger dock att föräldrar är en engagerad målgrupp, men att detta till största del 
kan bero på den hållbara profilering som kollektionen för de allra minsta förmedlar. Maria 
säger:	
	

Det kan jag säga, vi har ju den här, vi har en kollektion som heter […] som 
är ekologisk för de minsta. Där upplever vi att de mammorna, som du säger, 
frågar mycket mycket mer.	

	
I nuläget kommunicerar företag A information gällande tvättråd, fibersammansättning och 
produktionsland för sömnad av plagget. Hela produktionskedjan kommuniceras således inte 
utåt. Maria uppger emellertid att det är ett projekt som de har diskuterat i företaget att påbörja. 
I dagsläget använder de istället certifikat för att förmedla att de arbetar med hållbarhet i sin 
produktion. Det är således av yttersta vikt för företag A att säkerställa att certifikaten som de 
väljer att arbeta med sträcker sig hela vägen ner i leverantörsledet, Maria lyfter fram 
ekologisk bomull som exempel på en certifiering som inte alltid är pålitlig; “[...] det finns ju 
egentligen inte så mycket ekologisk bomull i världen som det säljs för”.  
 
4.1.3 Tema tre: Transparens gentemot leverantörer  
Maria uppger att det är svårt, näst intill omöjligt att uppnå full spårbarhet genom hela 
försörjningskedjan. Företag A arbetar mycket med bomull i sina plagg, därför används just 
denna fiber som ett exempel. Svårigheter uppges ligga i att bomullsodlare ofta har enskild 
produktion i mycket liten skala, men att de är många till antalet. Maria beskriver att odlare i 
Kina, där företag A har stor produktion, samlar ett antal dagars skörd och säljer när 
försäljningspriset är som högst. Således blir det nästintill omöjligt att ange exakt ursprung och 
tid på när enskilda fibrer plockats. Om detta säger Maria:	
	

Så att om de plockar bomullen en dag så tittar de ju kanske en, tre eller fyra 
dagar; när får vi mest betalt för bomullen? Och så lämnar man in det den 
dagen, de tre säckarna de hade, och sen plockar de vidare och så tittar de, 
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och så lämnar jag in de tre där och då blir det ju utspritt och då blir det ju 
liksom, och då blir det ju liksom, så otroligt många. Och så plockar de, och 
det, bomullen, linten, den läggs ju bara i en stor hög och så beroende på 
vilken längd den är då. Så därför är det hemskt svårt att få ned den till exakt 
vilken odlare som lämnade in den.	

	
Problemet fördjupas ytterligare när fabriken blandar fibrer och inte längre sorterar efter 
ursprung, utan längd och kvalitet. Vidare menar Maria att proteinfibrer, såsom ull och läder 
har andra aspekter att förhålla sig till, såsom regler kring djurhållning och 
kemikalieanvändande. Syntetfiber lyfts däremot fram som enklare att spåra, återvunnen 
polyester kan exempelvis spåras långt bak i kedjan. Företag A uppger sig ta problem med 
kemikalieinnehåll på allvar. Maria uppger att de under en period slutade sälja gummistövlar, 
då man inte kunde säkerställa att limmet som applicerades med fodret inte var skadligt. Med 
detta understryker hon att företag A hellre bortser från att handla med en sådan produkt, än att 
chansa. 	
	
De senaste sex åren har företag A arbetat aktivt med att minska sin leverantörsbas. Detta 
förenklar när de gör interna kontroller av fabriker. För att undvika avtalsskrivande med 
leverantörer som inte producerar i enlighet med företagets standarder har man ett team av 
inspektörer avskilda från inköpsavdelningen. Detta för att de inte ska lockas av låga priser och 
således bortse från deras standarder. Krav ställs på leverantörer som inte uppfyller företagets 
policy att förbättra sig under en månads tid, annars skrivs inget nytt avtal. Alla leverantörer, 
oavsett geografisk position, har samma krav på sig. Företaget uppges emellertid ha olika typer 
av kommunikation, där denna ser annorlunda ut beroende på leverantörens storlek. Generellt 
upplevs kommunikationen parterna emellan som god, mycket menar Maria beror på att de 
företag man samarbetar med handlar mestadels med export. Således är leverantörerna vana 
vid europeiska standarder. Ytterligare en väg för att kunna säkerställa att leverantören lever 
upp till företagets krav är att undersöka vilka andra företag denne samarbetar med.	
	

Vi vi har precis gått in i Myanmar och då hörde jag siffrorna, hur var det… 
åh… hade vi… hade vi, vad heter det, inspekterat tvåhundrafyrtio fabriker 
och vi hade tyckt att fem var bra. Så det är ett jättearbete och kostsamt och 
arbetsamt ja, så det är svårt.	

Maria, företag A 
	
Finns kopplingar till företag i liknande prissegment och kvalitet, med liknande värderingar 
och standard anses leverantören lämplig. För att kontrollera att tillvägagångssättet i fabrik är 
det som uppges, utförs kontroller på regelbunden basis. Maria berättar att de detekterat 
oegentligheter i produktionen när produkterna som levererats varierat i kvalitet, eller att 
företagets etiketter upptäckts på plagg i fabriker man inte samarbetar med. Det är å andra 
sidan inte ett vanligt förekommande problem, Maria beskriver det såhär: 	
	

Och för att han ska kunna, eller hon, komma ut till fabriken så måste vi ju 
veta vart de tillverkas någonstans, annars åker vi ju till fel fabrik. Så 
egentligen, risken att använda en icke-godkänd underleverantör är väldigt 
liten ändå. Jag kan säga att det händer, ja, en var femte år.	

	
Företag A önskar långa avtal och gedigna relationer med sina producenter. Många av de 
leverantörer man har idag har funnits där sedan 20 år tillbaka. Syftet med dessa relationer är 
att kunna bli väl insatta i varandras arbete, och producenten ska kunna lära känna företaget på 
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djupet vad gäller kvalitet och sortiment. Maria poängterar att flera leverantörer har få kunder, 
vilket bygger en ömsesidig beroendesituation. Företag A önskar generellt utgöra 5–30 procent 
av leverantörens kundbas. Vidare är sökande efter nya leverantörer en oerhört kostsam och 
tidskrävande aktivitet, i och med alla kontroller som ämnas göras, vilket gärna undviks.  
	

[...] vi byter ju inte leverantörer heller för att man känner att åh han var fem 
cent billigare vi tar vi en ny och lägger den ordern där. För jag menar de här 
fem centen och så ska man inspektera och följa upp och så, de är ju snabbt 
borta där. Så att det tar ju tid också för leverantören att veta vilken 
kvalitetsstandard vi ska ha, hur man ska märka och packa alltihop så att man 
förblir gärna hos samma leverantör och bygger upp förhållandet.	

	
Maria, företag A 

4.1.4 Tema fyra: Blockchain  
När Maria får frågan om hon hört talas om Blockchain svarar hon: ”Jag har hört talas om det, 
men måste säga att det är ganska komplicerat”. Vidare fortsätter hon att berätta att hennes 
uppfattning om blockchain är att det är resurskrävande och att det förbrukar mycket energi. 
Utöver detta ser hon potential i att blockchain kan vara lösningen på transparensdilemmat. I 
nuläget är Maria i kontakt med olika projekt som involverar blockchainteknologi, och har 
funnit företagen Trustrace och Connected. Hennes uppfattning är att de är olika i både 
utformning och implementering. Företag A har ännu inte fattat beslut om vilket företag som 
anses mest lämpligt att samarbeta med. Tanken är i så fall att företaget köper en plattform från 
extern aktör, och detta utforskas således genom Trustrace och Connected, där målet är att 
skapa en plan för hur man själva kan ta det vidare. 	
	
På frågan om Maria anser att företag A har tillräckligt med egen kapacitet att skapa och 
utforma en egen intern blockchainplattform är hennes svar osäkert. Hon menar att en av de 
största svårigheterna med blockchain är att det är komplext och att det är många aktörer som 
måste ansluta sig. När nya implementeringar av projekt innefattar många parter menar Maria 
att man måste gå försiktigt fram så att alla hinner skaffa sig kunskap. Det kan annars vara 
svårt att finna någon som vågar driva projektet mot företagets ledning och således säga ”[...] 
jag vill ha pengar till blockchain”. Den uppfattning som Maria har av hur en implementation 
ser ut rent praktiskt beskriver hon på följande sätt: 	
	

Om jag lägger in en order, och sen skriver i ett leverantörsnamn och adress 
så går det automatiskt med ett mail till nästa tier och så får han fylla i det då, 
och sen när han har fyllt i vilka namn han har köpt från så går det ett nytt 
mail till honom och så vidare och så bygger man upp det. 	

	
De positiva aspekter som tas upp är att projekt som blockchain kan fungera som en bra 
utbildningsfas tillsammans med företag som jobbar med implementationen. I och med 
avsaknad av kunskap hos henne själv och företaget i nuläget blir det problematiskt att begära 
resurser för blockchain. Från företag A:s sida tror man att vägen till att införa blockchain på 
riktigt är genom utbildning med syfte att nå ut till majoriteten av arbetsplatsen. Slutligen är 
Maria är övertygad om att ”[...] vi kommer dit.”, och syftar på blockchain och menar “[...] 
problemet är: När är rätt tid är att hoppa på det?”. 
 
4.2 Intervju med företag B 
Företag B grundades 1997 i Sverige som ett familjeägt företag men ägs idag av ett 
investmentbolag. Sortimentet är riktat till kvinnor i alla åldrar, men den mentala åldern 
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beskrivs vara mellan 20–35 år. Utbudet består av kläder, accessoarer, skor, smycken och 
kosmetik och därutöver erbjuds även ett litet sortiment för barn. De främsta 
distributionsländerna är Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland men företaget 
bedriver även försäljning via Business to Business och via sin e-handel som omfattar hela 
Europa. Företag B vill erbjuda sina kunder ett förmånligt pris och ett ständigt förnyat 
sortiment. På senare tid har även fokus på hållbarhet blivit mer aktuellt. Den aktuella 
leverantörsbasen ligger idag på 50–60 stycken. Dessa är belägna i framförallt Turkiet, men 
även i Kina och Bangladesh. Utöver dessa har företaget ett fåtal samarbeten med leverantörer 
i Pakistan och Indien. Anna har jobbat på företaget i sju år och har rollen som CSR- och 
kvalitetsansvarig.  
 
4.2.1 Tema ett: Metoder för att uppnå transparens  
Företag B har sedan start haft ett kärnvärde, ett övergripande mål som handlar om att göra rätt 
för sig och hela planeten. Trots att företaget arbetar med fast-fashion berättar Anna att de gör 
sitt yttersta för att bli mer hållbara utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. Således handlar 
hållbarhet för företag B om att kunna bedriva sin verksamhet utan att ha en negativ påverkan 
på människa och miljö. Transparens definierar hon som öppenhet och ärlighet där inget finns 
att dölja. Utifrån detta ser företag B hela värdekedjan som sitt ansvar, trots att det är svårt att 
uppnå spårbarhet för alla produkter. Anna berättar att de kommit olika långt beroende på vilka 
produkter det gäller och därmed varierar möjlighet till ansvarstagande i leverantörsleden. 
Arbetet kring transparens kommer från hållbarhetsavdelningen där Anna är verksam, dock 
understryker hon att stödet från styrelsen är viktigt för att bedriva och få igenom nya mål. 
Inget sker egentligen såvida det inte är godkänt av styrelsen.  
	

Vi i hållbarhetsgruppen är ju väldigt ivriga, passionerade och pådrivande i 
alla våra frågor kan man väl säga. Men sen så har vi ju väldigt mycket 
medhåll i styrelsen kring de här frågorna så att vi gör ju ingenting utan att 
dom godkänner och är med på det. Men däremot så tycker de ju att det här 
är väldigt väldigt viktigt.	

Anna, företag B	
	
De mål som sätts upp är baserade på Förenta Nationernas globala mål för en hållbar 
utveckling, vilka är en del av Agenda 2030. För att uppnå transparens sker ett arbete 
frånhuvudkontoret där företaget frågar de leverantörer man arbetar med om väsentlig 
information. Mycket arbete sker manuellt i Excel, där infogas information från respektive 
leverantör. Uppdatering av dessa dokument sker omkring två gånger per år och görs ofta i 
samband med att EU uppdaterar kemikalielistan. Arbetet med att vara mer transparenta har 
börjat i produktkategorin denim, som ett första steg. Anna berätta även att ju mer transparent 
företaget är desto mer kan de kommunicera och därmed finns även större risk att fel uppstår; 
men det skapar möjligheter att förbättra sig.  
 
4.2.2 Tema två: Transparens gentemot kund  
På företag B vill man vara öppen gentemot sina kunder. Som kund kan man i dagsläget ta del 
av vilken leverantör och vilken sista produktionsenhet som varit delaktig i tillverkningen i 
några produktkategorier. Det är ett arbete som ämnas fortsätta under 2019, således ska alla 
produkter ha samma information online. Anna berättar att det finns en målsättning att denna 
information också ska finnas på plagget fysiskt, exempelvis på tvättlappen, men exakt hur 
detta ska utformas diskuteras fortfarande. Drivkraften att arbeta mot en högre grad av 
transparens upplevs dock inte vara kundens efterfrågan. Anna berättar att hon själv aldrig fått 
en direkt fråga om deras nivå av transparens från kundens håll, engagemanget är snarare 
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internt; “[...] man känner att det är dags att göra det [...]”. Utöver detta upplevs påtryckningar 
från media och icke-statliga organisationer, samtidigt som inspiration hämtas från hur andra 
modeföretag arbetar. Oavsett om efterfrågan från kund angående transparens inte finns idag 
tror företag B att det är något som kommer att öka framöver. Anna säger själv: ”Jag hoppas ju 
det för allt som kunden vill ha är ju mycket lättare för mig att driva igenom”. Ju mer 
information som finns tillgänglig desto mer vana kommer konsumenter bli att få en viss nivå 
av insikt i alla företag. Dessutom finns en tro i företag B att transparens ger en känsla av 
öppenhet och därmed är tanken bakom publicering av leverantörslistor inte att kunden ska åka 
och besöka dessa fabriker utan snarare att de ska känna sig inkluderade. Slutligen diskuterar 
vi frågan om det finns en oro att företag B ska sprida information till kunder som visar sig 
vara felaktig, och där svarar Anna att det alltid finns en risk men att det inte är något de oroar 
sig över. De åtgärder som vidtas är kontroll av de dokument man har gentemot 
tredjepartsorganisationerna.  
	

[...] när vi kommunicerar den ut till kund så vet vi att då gäller det att allt 
stämmer. Men vi kontrollerar ju alla dokument vi får in och dubbelkollar 
mot de här tredjepartsorganen så att allting stämmer. Men det finns ju en 
risk där också, såklart. Det finns ju det överallt men jag känner mig inte 
jätteorolig där [...]	

Anna, företag B 
 
4.2.3 Tema tre: Transparens gentemot leverantörer  
Hos företag B faller det sig naturligt att ta ett större ansvar vid första tier. Anna påpekar dock 
att skyldigheterna är lika stora genom hela försörjningskedjan. Ambitionen är således att ta 
ansvar från fiberframställning till färdig produkt. Under de senaste tre åren har företag B 
minskat sin leverantörsbas drastiskt, från att ha arbetat med 150 stycken samarbetar man nu 
med 50–60 stycken. Detta har de gjort för att kunna fokusera på de leverantörer som är 
viktigast för företaget. Företag B anser sig ha större möjlighet att kommunicera transparens 
med ett färre antal leverantörer. Vidare säger Anna att samarbete underlättas när de köper en 
större mängd från en och samma leverantör, vilket leder till större möjlighet att påverka. För 
att få inblick hos respektive leverantör och deras leverantörer arbetar företag B med en lista 
som skickas ut till respektive leverantör. Där fyller varje leverantör (första tier) i sina 
leverantörer och på så sätt kan företag B se vart materialet kommer från. För att säkerställa att 
information företaget går ut med publikt stämmer påminner hållbarhetsteamet sina 
leverantörer: “Och säger att nu har vi gått ut med den här informationen, nu kan ni inte ändra 
produktionsenhet hur som helst”. Risken för att felaktig information ska spridas är liten 
eftersom att man har en god relation till alla sina leverantörer. Därigenom förlitar sig företag 
B på att de dokument man får angående ett visst fiberslag, såsom ekologisk bomull, är sann. 
Dessa dokument sparas och används som underlag när information publiceras offentligt. 	
	
När vi frågar Anna om vilka produkter som är svårast att spåra svarar hon hårda accessoarer. 
Anledningen är att dessa produkter står för en liten andel av försäljningen och totalt 
produktsortiment. Därmed har de inte börjat spåra dessa eftersom de inte har så stor påverkan. 
Däremot berättar Anna att produkter av viskos är lättare att spåra. En av anledningarna är att 
företaget från början enbart hade en leverantör nominerad, nu har de utökat till två stycken. 
Bomull har man dock inte lyckats spåra hela vägen. Generellt sett finns ett tankesätt på 
företag B att de fibrer som anses svåra att kontrollera undviks, och i många fall rör det sig om 
animaliska fibrer; “[...] djurkedjan känns jättesvår [...]”. Anna påpekar också att det krävs 
mycket tid och resurser för att utforska försörjningskedjor för fibrer man inte arbetar mycket 
med. Därmed sker alltid en avvägning i relation till hur många produkter som ska tillverkas av 



 

- 26 - 

den nya fibern. Vidare arbetar företag B med en stor mängd syntetiska fibrer, där berättar Ana 
att de har en lång väg kvar. 	
	
Under intervjun ställs frågan om företag B upplever att det finns en risk att leverantörer 
använder sig av icke-godkända underleverantörer, och där svarar Anna att det skiljer sig 
mellan länderna. Denna risk menar Anna kan bero på hur fabrikerna är utformade. Hon tar 
upp Bangladesh som ett exempel där fabrikerna är vertikala vilket innebär att faciliteten äger 
mycket utrustning själva och på så sätt minimeras behovet av flera mellanhänder. I Kina och 
Turkiet är fabrikerna mindre, därigenom upplevs risken som större. Problematiken är att det är 
många enheter som utför olika moment, ”[...] leverantörsträdet bara fullkomligt exploderar 
där”, säger Anna. För att eliminera risk i så stor utsträckning som möjligt har företag B egen 
personal i Turkiet, som är deras största produktionsmarknad. Personalen genomför besök och 
har ett gediget kontaktnät i landet. Anna menar således att upptäckt av olovlig kontraktering 
upptäcks via deras kontaktperson på plats i Turkiet. 	
	
Idag anser sig företag B ha ett större ansvar än tidigare gällande sina leverantörer och deras 
respektive leverantörer. Dessutom påpekar Ana att ansvaret innefattar anställda på respektive 
fabrik och deras arbetsmiljö. Vid de tillfällen företag B vill utveckla nya produkter vänder 
man sig i första hand till de leverantörer vars relation är närmare. Då vissa som Anna 
beskriver det: “[...] gör allt för oss, vilket är fantastiskt och då kanske det är de som man 
frågar först när det kommer till vissa saker”. Anna menar att engagemanget från 
leverantörerna är olika, att detta dels beror på vilken produkt det gäller och dels kulturella 
skillnader. Kina som leverantörsland upplevs av företag B ha mindre engagemang i 
hållbarhetsfrågor, medan Bangladesh visar större intresse för förslag som företag B för fram. 
Faktorer såsom leveranssäkerhet, prisklass, modegrad och ledtid är avgörande vid införande 
av samarbete med nya leverantörer. Därefter utvärderas aspekter som rör hållbarhet, kvalitet 
samt leverantörens förhållningssätt till hållbarhet. Anna säger:  
	

[…] de ska ha rätt mentalitet när det kommer till hållbarhet. Vilja jobba med 
de här frågorna. Det ska vara bra sociala villkor, de ska jobba med miljön 
och så vidare. 	

	
Företag B frågar leverantören även vilka andra modeföretag de arbetar med, för att se om 
dessa är likvärdiga deras produkter och krav. Att hitta nya leverantörer handlar i slutändan om 
nätverk menar Anna.  
	
4.2.4 Tema fyra: Blockchain  
Ämnet Blockchain är nästan helt nytt för Anna på företag B. Hon erkänner att hon inte 
besitter några tidigare kunskaper om ämnet, men att hennes första tanke om det är att det är 
ännu en plattform att bemästra och förstå sig på: 	
	

Det är väldigt många plattformar överallt kan man väl säga spontant. Så 
jobbar vi med olika plattformar, hela tiden. Så att man skulle ju bara vilja 
synka ihop allting men det går ju inte alltid då.	

	
Huruvida blockchain kan hjälpa till att öka spårbarhet och transparens ställer hon sig positiv 
till. Anna påpekar att en ny implementering tar tid. I en blockkedja där alla leverantörer måste 
vara delaktiga krävs stort tålamod i en implementeringsprocess. Hon berättar att utifrån ett 
rent hypotetiskt perspektiv där allt är i full gång och fungerar skulle det vara av intresse för 
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företag B. Slutligen menar Anna att en implementering av detta slag är en fråga om tid och 
resurser.  
 
4.3 Intervju med företag C  
Företag C etablerades år 2004 av ett par som båda hade tidigare erfarenhet av textilbranschen. 
De tyckte att det saknades ett typiskt preppy varumärke på den svenska marknaden, och på så 
vis föddes idén och företaget växte fram. Med karaktärsdrag som kompletterar varandra, den 
ena visionär och den andra administratör, har de tillsammans byggt ett företag som växt varje 
år. Företag C beskriver sig själva som nyfikna snarare än drivna av konstant förändring, vilket 
begreppet mode antyder enligt dem. De menar således att de skyndar långsamt och inte 
nödvändigtvis styr sin design utifrån rådande trender. Inledningsvis fokuserade företaget på 
herrkläder men år 2013 introducerades en kollektion även för kvinnor, som även den 
fokuserade på tidlös design. I nuläget ägs 60 procent av företaget av ett investmentbolag då 
tiderna inom modebranschen beskrivs ha blivit mer utmanande. Selma har arbetat som 
inköpschef på företaget i sju år, men har en lång karriär bakom sig inom såväl inköp som 
marknadsföring. Hon beskriver själv att det var en önskan om att arbeta med mer kvalitativa 
produkter som fick henne att söka sig till företag C.	
 
4.3.1 Tema ett: Metoder för att uppnå transparens  
Selma berättar att hon upplever att branschen befinner sig i ett paradigmskifte. Hon menar att 
öppenhet och transparens mot såväl kunder som andra intressenter inte varit en självklarhet 
tidigare, men att detta nu förändras. Selma som har haft en lång karriär inom textilbranschen 
menar att hon måste påminna sig själv om att det inte längre är en konkurrensfördel att inte 
delge vilka leverantörer man arbetar med, utan att det snarare är en fördel att vara transparent. 
Hon berättar att det från företagets start inte funnits någon tydlig målbild gällande deras 
hållbarhetsarbete, det var därför de 2013 beslutade sig för att anlita en konsult. Konsultens 
huvudsakliga arbetsuppgift var då att sköta uppföljningen av kemikalier. Selma menar att 
drivet att arbeta mer hållbart, och att fokusera på detta, inte kommer från ledningen utan från 
andra anställda i företaget. Å andra sidan behövs ett tydligt direktiv i frågan anser Selma, 
annars är det enkelt att hållbarhet blir en bisyssla som hanteras när det finns tid över. Selma 
beskriver det som att under sin tid på företag C har hon i många fall fått gå utanför sin 
position som inköpschef och hjälpa till med andra arbetsuppgifter där resurser har behövts. 
Hon framhåller därigenom att tid och pengar styr. Om de huvudsakliga arbetsuppgifterna inte 
hanteras i första hand får företaget inga varor och inte heller betalt för dessa. Samarbetet med 
konsulten fick dessvärre avslutas och inget nytt projekt har påbörjats som enbart fokuserar på 
CSR och transparens, trots att tanken finns där.	
	
De åtgärder som företag C i nuläget arbetar med är praxis gentemot leverantörer, samarbete 
med flera olika intresseorganisationer inom hållbarhet samt att de väljer att inte arbeta med 
leverantörer från vissa länder, då i synnerhet Bangladesh. Att de inte väljer att samarbeta med 
Bangladesh handlar inte enbart om deras bristande arbetsmiljö, utan att billiga priser inte är 
den viktigaste faktorn som styr när leverantörer väljs ut. 	
	

Jo men att skriva på är ju oftast inga större problem, sedan när man ställer 
frågor, bland annat om REACH då, börjar det bli jobbigt. Vi får ju inga bra 
svar, och vad ska man göra? 	

Selma, företag C	
	
Selma redogör för att företaget har utformade restriktioner med utgångspunkt i REACH 
gällande kemikalieanvändning och att de således har dokument som deras huvudleverantörer 
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ska fylla i som bland annat omfattar detta. Eftersom företag C vanligtvis nominerar material är 
det inte leverantören själv som ansvarar för detta, men de ska enligt dokumentet redogöra för 
vilka andra leverantörer de arbetar med. Detta är enligt Selma inget som alla leverantörer alltid 
tar sig tid att göra. Uteblivna svar får i regel ingen större konsekvens, då andra mer 
brådskande angelägenheter ofta kommer emellan. Å andra sidan menar Selma att de arbetar 
för att etablera långsiktiga samarbeten: “Då är det ju inte det att man ska komma med 
pekfinger utan tanken är ju att man, liksom, långsiktigt ska hitta mål och att man har förståelse 
för varandra [...]”. Selma framhåller emellertid att hon inte tror det hade varit svårt för företag 
C att uppnå full spårbarhet i försörjningskedjan om tid och resurser lagts på detta. 
 
4.3.2 Tema två: Transparens gentemot kunder  
Företaget får nästintill inga frågor från kunder idag gällande hållbarhet i allmänhet och 
transparens i synnerhet. Selma resonerar att det kan vara företagets kvalitativa 
produktmarknadsföring som gör att kunder inte ifrågasätter, att dessa frågor istället fokuseras 
mot lågpriskedjorna, men hon framhåller också: 	
	

Men sedan då å andra sidan så kan jag tycka att det kanske är lite för enkelt. 
För är man som sagt var ett litet företag då har man inte alls samma resurser. 
Så jag tror ju att de här stora retailföretagen jobbar mycket mer med de här 
frågorna än vad vi har möjligheten att göra.	

	
Företag C kommunicerar inte transparens ut mot kund idag. De hade tidigare en sektion på sin 
hemsida, men denna plockades bort då dess kvalitet inte överensstämde med företaget i övrigt. 
Efter detta har inget nytt försök gjorts. Selma menar att det främst var av den anledningen de 
valde att börja arbeta med en konsult, då kunskapen i dessa frågor är bristfällig eller i alla fall 
inte kan prioriteras av ordinarie personal. Viljan att vara och förmedla transparens finns där, 
hur detta ska genomföras finns dock ännu ingen plan för. Selma tror och hoppas att trycket 
från kunder i dessa frågor kommer att öka i framtiden och att företag C således kommer 
behöva anpassa sig mer.  
 
4.3.3 Tema tre: Transparens gentemot leverantörer  
Företag C har hälften av sin produktion i Kina och den andra hälften av sin produktion i 
Europa, Turkiet inräknad. Vanligtvis nomineras tyger från italienska och portugisiska vävare, 
vilket till viss del säkerställer kvalitet och kontroll över värdekedjan. Totalt sett samarbetar 
företaget med cirka 50 leverantörer varav 15 kategoriseras som huvudleverantörer. Selma 
menar att företaget alltid strävar efter att etablera långsiktiga relationer och att vissa 
leverantörer har funnits med från start. Eftersom företag C i förhållande till andra aktörer på 
marknaden är små, måste de med jämna mellanrum se sig om efter nya leverantörer för att 
priset inte ska bli för högt. Selma säger: 	
	

Men så därför då när man jobbar med de här leverantörerna som tar de här 
små volymerna, så kostar det ju väldigt mycket. Jag tror ibland vi, vi jobbar 
med en jättestor aktör i Kina till exempel, där jag vet att företag som GANT 
som är väldigt, väldigt mycket större än oss jobbar med, och jag kan tänka 
mig att vi kanske betalar 100 procent mer av priserna.	

	
Viljan från leverantörers sida att tillhandahålla information varierar. Selmas erfarenhet av 
Kina som produktionsland är att det vanligtvis inte är några problem för dem att redogöra för 
kemikalieanvändning och underleverantörer, inte heller säkerställande av kvalitet och 
leveranssäkerhet. Dock menar hon att vissa leverantörer inom Europa inte är lika 
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samarbetsvilliga. Underleverantörer i Turkiet har i synnerhet varit svåra att kartlägga, 
eftersom de är så många. Flera av företagets huvudleverantörer är auditerade av 
intresseorganisationer, vilket ytterligare säkerställer att de krav som finns efterlevs och att 
försörjningskedjan är hållbar. När nya leverantörer behöver hittas, då nya produkter ska 
produceras eller att ett förmånligare pris eftersträvas använder företag C sig av agenter, då 
framförallt i Europa, eller av rekommendationer från leverantörer eller konkurrenter. En 
leverantörspolicy skickas alltid ut innan ett samarbete etableras. Policyn beskriver bland annat 
hur ett plagg ska packas och levereras, arbetsmiljökrav samt uppföljning av 
kemikalieanvändningen. Selma säger att det vanligtvis inte är något problem för 
leverantörerna att skriva under, men om frågor uppstår på vägen brukar det bli svårare för 
dem att leva upp till de kriterier som ställs. 
 
4.3.4 Tema fyra: Blockchain  
Blockchainteknologi är inget som Selma är helt bekant med, men hon har hört begreppet i 
andra sammanhang. Hon ställer sig emellertid positiv till flera av de lösningar som beskrivs 
gällande hur blockchain skulle kunna appliceras i textilbranschen. En gemensam plattform där 
företag kan betygsätta och beskriva hur det är att arbeta med en viss leverantör är önskvärt, då 
företaget i allt större utsträckning idag vänder sig till bekanta i branschen för att fråga. Dock 
anser Selma att det inte är en garanti, då företag C fått rekommendationer tidigare som inte 
visat sig fungera. I det stora hela tror hon dock att klimatet i branschen börjar ändras, ingen 
tjänar längre på att dölja vart man sourcar från, och inte heller hemlighålla information om en 
viss leverantör. Implementeringen av blockchain i den egna företagsmodellen tror emellertid 
Selma är tids- och energikrävande, men inte svårt om resurser läggs på det. Om funktionen 
kan outsourcas beror på hur mycket det kostar. Selma menar slutligen: 	
	

Men att det är, allt det man läser så finns det ju inget alternativ nu framöver, 
att det är dit man måste gå och just också för att konsumenter efterfrågar det 
på ett annat sätt, även om inte vi har känt på det. 
 

4.4 Intervju med företag D  
Företag D är ett medelstort bolag som startades år 2001 i Sverige. I grund och botten har 
företaget ett gediget fokus på denim, jeans i synnerhet och där ligger fokus fortfarande kvar. 
Märket har historiskt sett riktat sig mot män, men i nuläget tar man en riktning som av 
företaget själva klassas som könsneutral och inkluderar således även kvinnor i sin målgrupp. 
Företaget arbetar med försäljning via ett antal egna butiker och e-handel, men har också 
återförsäljare i Europa. Produktionen av företag D:s produkter sker i Tunisien, Italien, 
Portugal, Indien, Turkiet och Polen, med tonvikt på de två förstnämnda. De äger inga egna 
fabriker, utan samarbetar med ett litet antal leverantörer som man besitter en långvarig 
relation med. Företaget arbetar aktivt med CSR, och transparens är idag en viktig del av deras 
DNA. David har arbetat inom företag D i tre och ett halvt år. Han har besuttit ett antal roller 
och började sin karriär som assisterande butikschef i en av företagets repair-shops där han 
senare blev miljörepresentant. Sedan ungefär ett halvår tillbaka är han hållbarhetskoordinator 
och är stationerad på huvudkontoret i Mellansverige.  
 
4.4.1 Tema ett: Metoder för att uppnå transparens  
David berättar att företag D grundats med baktanken att ha en annorlunda inställning till 
transparens. Det vill säga att man väljer att vara ärliga med allt som rör företagets affärer. Det 
är viktigt för företag D att sourca hållbart redan från fiberstadiet. Därför ser företaget till att 
arbeta med leverantörer som delar deras värderingar när det kommer till hållbarhet och 
kvalitet. David poängterar att han delvis håller med om vår definition om vad transparens är, 
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men menar att det inte behöver vara en fråga om hållbarhet. Transparensen bör genomsyra allt 
som sker i företaget. “Alltså, på något sätt, som att jobba, istället för att jobba bakom stängda 
betongdörrar så skulle man kunna göra det bakom en glasvägg och låta alla se vad man gör på 
något sätt […]”. På frågan hur långt bak i leverantörsledet man bör ta ansvar och kontrollera 
svarar David att företag D bör ha koll hela vägen. Det är också något de anstränger sig för att 
göra, men finner svårigheter i att spåra vissa material. Animaliska fibrer tas upp som särskilt 
svåra att ha koll på, men man anser sig ha bra kontroll över vart bomullen som används 
kommer från. Hållbarhetsinitiativ menar David kommer från individer i företaget. Idéer tas 
tillvara och varje avdelning har en ansvarig som lyfter fram dessa vid styrelsemöten. “[...] jag 
tycker ändå att vår ledning brukar vara väldigt lyhörda på att ta till sig nya idéer också ganska 
bra på att sålla ut vad som är okej […]”, menar David. Han beskriver vidare att 
hållbarhetsavdelningen spelar en nyckelroll, tillsammans med de tre grundarna som 
fortfarande äger företaget. Han menar att kärnan fortfarande finns kvar. 
 
4.4.2 Tema två: Transparens gentemot kund  
För att nå ut till sina kunder med sitt arbete inom transparens använder företag D sig mycket 
av sin hemsida. På hemsidan finns en produktionsguide där besökare kan se i vilket land 
företaget har samarbete med fabriker. Alla leverantörer finns listade och detaljerad 
information om dessa samt deras produktion finns tillgänglig. David berättar att de försöker 
att publicera hållbarhetsrelaterade dokument på hemsidan, för att göra arbetet mer transparent 
för kunden. Han poängterar också att de i och med sitt medlemskap i Fair Wear Foundation 
(FWF) kan garantera hållbarhet i produktion. Organisationen spelar en nyckelroll i 
hållbarhetsarbetet och publicerar i sin tur information om leverantörer och fabriker. För den 
som kontaktar organisationen kan protokoll från granskningar tillhandahållas vid förfrågan. 
	
Trots att transparens anses vara en del av företagets DNA upplever de inte att kunderna 
faktiskt läser det man publicerar på hemsidan. David tror att detta beror på att informationen 
är för otillgänglig i dagsläget. Han berättar att anledningen till att inte fler kunder hittar dit är 
att företaget inte använder sig av rubriken “Sustainability”. En omformning är dock på gång 
och kommer att göra det enklare för kunden att hitta information om hållbarhetsarbetet. Detta 
trots att David tycker att uttrycket ”Sustainability” “[...] känns så jäkla lökigt [...]”. 
Förhoppningen med tillgängliggörandet är att öka tillströmningen. David, som tidigare jobbat 
i en av företag D:s butiker vittnar om att den kanalen blir mer utsatt för konsumenters 
påtryckningar. Bland företagets återförsäljare märks också ett ökat tryck på att tillämpa ett 
ansvarsfullt förhållningssätt i sin produktion. Ju mer företaget profilerar sig som ett hållbart 
varumärke, desto mer press sätts de under. Man är således försiktig med vad som 
kommuniceras. 	

	
Alltså såhär bara personligen alltså, man vill liksom kunna stå för det man 
säger och veta att det man säger är sant. Men jag tror också det är en 
anledning till att vi brukar ju generellt sett när det kommer till de här olika 
projekten och initiativen som vi tar inte vara så jäkla loud innan vi vet till 
hundra procent vad det är vi pratar om. Och jag tror också att det har varit 
mycket nyckeln till att vi kanske har lyckats att alltså etablera oss som ett 
hållbart företag och liksom skaffat den profilen, men... Men jag tycker det, 
det är också liksom… Ja, det är viktigt och ha det i åtanke också för att 
faktiskt se till problemet och komma åt där skon klämmer.	

David, företag D 
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4.4.3 Tema tre: Transparens gentemot leverantörer  
FWF används som tredjepartsgranskare i länder som det anses vara hög risk att sourca från. I 
övriga länder använder de sig av externa granskare, eller hållbarhetsrevisorer, som David 
benämner dem. För att ytterligare styrka transparens och tillförlitlighet i leverantörsledet 
använder företaget sig av olika certifikat. Företag D vill bygga långsiktiga relationer med sina 
leverantörer, som vilar på ömsesidig tillit och ett beroende av varandra. Detta uppger David 
hjälper när det kommer till att få leverantörerna att dela med sig av känsliga dokument. 
Ömsesidigheten David nämner, tillsammans med de tredjepartsgranskare man använder sig 
av, hjälper företag D att känna sig trygga med att delge känslig information till sina 
leverantörer. Fabrikerna besöks regelbundet. I de länder majoriteten av denimproduktion 
utförs gör företaget besök veckovis, med hjälp av anställda på plats. När frågor ställs om 
användande av icke-tillåtna underleverantörer berättar David om ett fall där en 
huvudleverantör använde sig av just sådana. Företag D försökte hjälpa sin leverantör, men 
upprepade oegentligheter ledde till att samarbetet avslutades.  
	
Idag har företag D 15 leverantörer i åtta olika länder. De ser klara fördelar med att ha få 
leverantörer eftersom det möjliggör bättre kontroll av försörjningskedjan. Dessutom ser 
företaget till prisaspekten, då sourcingarbete är mycket kostsamt. Flera av leverantörerna har 
man samarbetat med i många år. Företag D sourcar endast nya leverantörer när deras 
befintliga inte har möjlighet att tillverka den specifika produkt de önskar. När en ny relation 
etableras är avsikten alltid ett långt samarbete och inte en kortvarig relation. David säger:  
	

Ja alltså vi vill ju gärna arbeta med de som vi redan har liksom… Ja men för 
att, för att stötta dem och det blir också lättare för oss. Sen beror det ju på 
vad de kan leverera och inte då, liksom, men sen vi har en sourcingpolicy 
när det kommer till att sourca nya leverantörer. Så det är ju inte så att vi är 
inte alls sourcar nya leverantörer, men vi drar oss ju för det, men…	

	
Gällande riskanalys av leverantörer medger David att det alltid finns en risk för oärlighet från 
leverantörens sida, men att de med hjälp av sina tredjepartsgranskare gör det svårare för 
leverantören att inte leva upp till kraven som ställs. 
 
4.4.4 Tema fyra: Blockchain  
En plattform där varumärken kan dela information om leverantörer med varandra tycker 
David låter intressant. Han har tidigare hört talas om blockchainteknologi men han har ingen 
kännedom inom fältet, kopplingen till plattformen vi nämnt tycker han dock låter bra. Han 
föreslår emellertid att teknologin ska avgränsas till att specificera inom olika material eller 
produktkategorier, för att vinna mesta möjliga fördelar. Vidare påpekar han att man får vara 
lite försiktig med den här typen av digitala verktyg, så att de inte missbrukas för 
smutskastning. Att få med alla leverantörer, hela vägen bak i ledet kan bli utmanande, tror 
David. Svårigheten tror han dock inte ligger i om de vill delta, utan att det råder brist på 
genuint engagemang. Detta resonerar han beror på att leverantörerna i utvecklingsländer 
prioriterar andra åtgärder som mer direkt påverkar arbetarna i fabrikerna. Vidare medger han 
att blockchain skulle kunna leda till “[...] transparens next level” och att allt i grund och botten 
hänger på ett välkoordinerat samarbete. David säger slutligen: 
	

[...] alltså vi i västvärlden, så sitter vi liksom med den här teknologin, på 
något sätt tillgänglig, och det är klart att det går att implementera smått 
längre bak i leverantörskedjan också med de har ju, jag tänker, det finns ju 
inte samma prioritering tror jag där. 	
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5 Analys  
 
5.1 Tema ett: Metoder för att uppnå transparens  
Begreppet hållbarhet är väl utspritt, vilket leder till risk för förvirring bland såväl 
konsumenter som företag (Thomas 2019). Detta påpekas också av David, verksam i företag 
D. Vårt empiriska resultat visar att företagen i stort sett håller med om uttalad definition av 
transparens (Badhuri & Ha-Brookshire 2011; James & Montgomery 2017; Svensson 2009). 
Trots att de inte alla arbetar med transparens idag finns viljan att göra det. Användandet av 
märkningar och certifieringar är ett viktigt verktyg i detta som styrks av såväl teori som 
empiri. Roos, Jönsson och Posner (2016) menar att syftet med applicerande av märkningar är 
att säkerställa informationsflödet i värdekedjan, och detta ställer sig hela urvalet bakom. 
Företagen som intervjuats nämner flera olika certifieringar och intresseorganisationer som de 
samarbetar med. Den identifierade risken i teorin är att märkningar och certifieringar idag är 
många och dessutom varierande i betydelse, vilket leder till att företag kan finna svårighet i 
att särskilja vilka som är relevanta och tillförlitliga (Karlsson 2015). Detta är dock ingenting 
som gör sig märkbart hos vårt urval. Företag litar på att märkningar och samarbeten främjar 
transparensen och hållbarhetsarbetet. 	
	
Larsson, Buhr och Mark-Herbert (2013) påpekar att syftet med att implementera en CSR-
strategi är att skapa värde för såväl företag som intressenter. Företag sätter stort värde på 
denna aktivitet för att främja sitt varumärke, vilket styrks av vår empiri. Företag vars fokus är 
mer tidlöst och kvalitetsinriktat, anses till viss del vara besparade kritiska röster, vilket 
påpekas av Selma på företag C. Hon menar att man som fast fashion företag löper större risk 
att hamna i blåsväder, vilket också understryks i litteraturen (Rafi-Ul-Shan, Grant, Perry & 
Ahmed 2018; Christopher, Lowson & Peck 2004). Av de fyra företag vi intervjuat har tre 
särskilda hållbarhetsavdelningar på sina huvudkontor. Företagen i empirin applicerar således 
olika grad av hållbarhet i sin verksamhet. Samtliga menar att ideér och initiativ ofta kommer 
från medarbetare, men att dessa måste finna stöd hos VD och ledning, annars finns risk att de 
inte prioriteras. Detta understryks av Landgren och Pasricha (2011) som menar att hållbarhet 
är en angelägenhet som måste genomsyra hela organisationen, inte bara särskilda avdelningar.	
	
De metoder som företagen i dagsläget använder sig av för att uppnå och säkerställa 
transparens är kontroll av fabriker vilka utförs av anställda eller extern part, certifieringar och 
märkningar, samarbete med intresseorganisationer samt användning av hubbar. 
Respondenterna uppger att det generellt är svårt att kontrollera hela försörjningskedjan och att 
vissa fibrer innebär mer problem än andra. Vilka dessa syftar till skiljer sig dock mellan 
företagen, då någon anger svårigheter med animaliska fibrer, en annan med bomull och en 
tredje med syntetiska material. Masson, Ferni, Iosif & MacKerron (2007) styrker att 
modeindustrins försörjningskedja är unik och komplex på samma gång. Detta grundar sig i 
globalisering av sourcing samt en önskan om korta ledtider och förmånliga priser. Alla dessa 
ovan nämnda verktyg är således utformade för att minimera de problem som uppstår då 
produktionen sker långt bort (Zeng 2000; Ferni, Maniatakis & Moore 2009; Roos, Jönsson & 
Posner 2016). 
 
5.2 Tema två: Transparens gentemot kund  
Williams (2011) påstår att dagens konsument lägger stor vikt vid modeföretags hållbara 
handlingar, man visar på större köpkraft när ett företag tillämpar etiska standarder. En 
efterfrågan på transparens i modeindustrin har således detekterats i litteraturen (Bhaduri & 
Ha-Brookshire 2011). Vårt empiriska resultat visar emellertid motsatsen. Samtliga företag 
uppger att man varken direkt eller indirekt upplever att kunder ställer krav på transparens. 
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David på företag D har tidigare arbetat i butik och vittnar om att han upplevt att kunder varit 
intresserade av företagets transparens, dock i begränsad utsträckning. Maria på företag A 
upplever att deras barnkollektion med hållbarhetsprofiliering utsätts för en del frågor, i 
förhållande till resterande sortiment. Trots avsaknad av efterfrågan från kunder uppger alla 
fyra respondenter att det finns en vilja att agera mer transparent gentemot kund. James och 
Montgomery (2017) menar att transparens i förhållande till kunden innebär att företaget 
överför en partiell makt. Med detta menas att företaget vill ge konsumenten möjlighet att 
handla utifrån egna värderingar vilket underlättas genom tillgängliggörande av information. 
Vidare är företagen i empirin enade om det faktum att transparens kommer att bli en ökad 
angelägenhet, även om de inte märker av detta ännu.  	
	
Dagens konsument värderar att ständigt hålla sig informerad, och man anser att det är 
företagets ansvar att tillhandahålla produkt- och hållbarhetsinformation (James & 
Montgomery 2017). Våra respondenter håller med teorin i detta fall; att det är deras ansvar att 
vara öppna med sin produktion. Samtliga väljer att vara öppna med vilka länder produktion 
sker i, vissa har dessutom valt att kommunicera specifika fabriker (första tier). För att göra 
informationen lättillgänglig för konsumenten använder företaget sin hemsida som främsta 
kommunikationskanal. Maria på företag A förklarar att man väljer att kommunicera dessa 
fakta öppet för att på så vis ligga i framkant och föregå kundens frågor. Vidare uppger hon att 
detta är ett förhållningssätt företaget alltid bör applicera. En viktig del av transparensen är 
tillförlitlighet i information, alltså att det man kommunicerar verkligen stämmer överens med 
verkligheten. Saberi et al (2018) menar att det är svårt att garantera tillförlitlighet och 
spårbarhet i försörjningskedjan. Det är således inte helt riskfritt att koppla sitt varumärke till 
en transparent affärsmodell (James & Montgomery 2017). Respondenterna uppger att de i 
många fall är säkra på att det de kommunicerar till kund stämmer, eftersom de med aktsamhet 
förhåller sig till informationen som tillhandahålls från leverantörerna. I de flesta fall förlitar 
företagen sig på att certifieringar från externa parter försäkrar hållbar produktion.  
 
5.3 Tema tre: Transparens gentemot leverantörer  
Modeindustrins försörjningskedjor är särskilt komplexa i jämförelse med andra branscher, på 
grund av att leden rör sig i många riktningar. Ett par jeans kan till exempel kräva att 
modeföretag involverar tio eller fler leverantörer (Langheller et al 2009, s. 15). Å ena sidan 
visar vårt empiriska resultat att det är svårt att kontrollera hela kedjan, och att företagen i de 
flesta fall endast har koll på första tier. Å andra sidan uppger alla respondenter att första 
leverantören är skyldig att redovisa vilka leverantörer den arbetar med. Detta är dock 
ingenting som alltid kontrolleras, utan företagen förlitar sig på den information som 
leverantören uppger stämmer. Litteraturen vittnar om att ett bra samarbete inte alltid innebär 
full tillförlitlighet mellan parterna, på grund av försörjningskedjans djup (Kumar et al 2018).  
	
Samtliga i urvalet strävar efter att ha långsiktiga relationer med sina leverantörer. Företag A 
och B, som representerar större företag i urvalet, har kraftigt minskat sin leverantörsbas de 
senaste åren. Syftet har varit att uppnå ett närmare och mer ömsesidigt samarbete. Samtliga 
företag ser således tydliga fördelar med att samarbeta med ett färre antal leverantörer på 
längre sikt. Teorin skiljer på enskild och multipel sourcing. Enskild sourcing fokuserar på 
relationsbyggande och långsiktighet, medan multipel sourcing snarare är en 
lågkostnadsstrategi (Berger & Zeng 2006). Det empiriska resultatet visar att företagen önskar 
röra sig mot en enskild sourcingstrategi. Hines (1995) beskriver fenomenet nätverkssourcing 
som innebär att företaget litar på att leverantören i första ledet ansvarar för 
underleverantörerna, och således slutresultatet. Denna strategi appliceras på samtliga 
intervjuade företag. Trots att respondenterna anser sig ha en skyldighet att kontrollera hela 
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kedjan lägger man stort ansvar på första tier. Att hitta nya leverantörer emellanåt är 
oundvikligt, till exempel om nya produktkategorier ska introduceras eller om ett samarbete 
inte fungerar (Manuj & Mentzer 2008). Detta är dock något som de intervjuade företagen 
undviker i största mån, då mycket tid och resurser måste läggas på detta. Företag A ger ett 
exempel på när de skulle hitta lämpliga leverantörer i Myanmar. I detta fall undersöktes 240 
fabriker, och endast fem visade sig leva upp till de förväntningar som företaget har. Samtliga 
respondenter är överens om att en mindre leverantörsbas möjliggör fler och mer kvalitativa 
kontroller. 	
	
Att kontrollera och följa upp leverantörers insatser görs på olika sätt av respondenternas 
företag. Företag A, B och D använder sig av internationella hubbar, egna kontroller samt 
tredjepartsorganisationer. Aktiviteten att stationera sig på plats via hubbar eller lokala 
inköpskontor internationellt anses vara en effektiv aktivitet för att minimera risk (Fernie, 
Maniatakis & Moore 2009). Företag C gör inga egna kontroller, men vissa leverantörer går 
under intresseorganisationers praxis. Vidare arbetar man i stor utsträckning med att nominera 
underleverantörer, vilket således innebär att en viss grad av spårbarhet uppnås. Idag bygger 
samarbetet på ömsesidig vilja att dela med sig av information för samtliga respondenter. 
Kumar, Hallqvist och Ekwall (2017) menar att företag emellan måste ha ett tydligt ramverk 
för hur informationsutbytet ska ske. Detta ramverk uppger respondenterna ser likadant ut 
oberoende av leverantör och leverantörsland. Hur villiga leverantörerna är att dela 
information varierar dock. För att uppnå full spårbarhet är det viktigt att företag delges all 
information om produkten (ibid.), vilket samtliga företag vittnar om är svårt trots 
samarbetsvilliga leverantörer. Spårbarhet bygger i stor utsträckning på tillförlitlighet (Ali, 
Guéhéneuc & Antoniol 2013). Zeng (2000) menar att den globala sourcingstrategin, som 
appliceras av samtliga i urvalet, leder till svårighet i att uppnå tillförlitlighet genom hela 
kedjan. Regelbundna kvalitetskontroller på plats är vida applicerat i dagsläget (Cheng, Xiao, 
Xie & Huang 2013), vilket samtliga företag vittnar om är viktigt. I vilken utsträckning 
företagen kan kontrollera fabrikerna varierar då detta är en fråga om monetära resurser. 
Tekniska resurser i fältet av SCM och spårbarhet introduceras på dagens marknad, vilket 
ämnar underlätta insyn i modeindustrins försörjningskedja. Med hjälp av tekniska lösningar 
kan modeföretag lättare finna och åtgärda brister (ibid.).  
 
5.4 Tema fyra: Blockchain  
Samtliga respondenter bekräftar att de hört talas om blockchainteknologi innan vår 
undersökning genomfördes. De påpekar dock att deras kunskaper inom området är begränsade 
då teknologin är relativt ny och inte har introducerats i större skala i modeindustrin ännu. 
Trots att vägen till hur teknologin mest effektivt kan användas och hanteras i en textil 
försörjningskedja ännu inte är utforskad, är respondenterna positiva till idén. Samtliga menar 
dock att ett projekt i detta område ligger i framtida åtaganden. Företag A är mest insatt i 
teknologin och har börjat närma sig ett projekt genom samarbete med antingen Connected 
eller TrusTrace.  
 
Teknologin kräver en viss infrastruktur för att vara möjlig att applicera i verksamheten 
(Abeyratne & Monfared 2016). David i företag D påpekar detta. Han argumenterar för att det 
är enkelt för företag i väst att implementera nya teknologier, men att företag i 
utvecklingsländer, där urvalet har en stor del av sin produktion, prioriterar annorlunda. 
Samtliga respondenter tror att ett applicerande av blockchain i deras försörjningskedja skulle 
kräva stora resurser i form av tid och pengar. Abeyratne och Monfared (2016) redogör för att 
förutsättningarna för att kunna implementera teknologin är många. Företag måste, utöver att 
ha en väl fungerande infrastruktur, investera i ny hård- och mjukvara. Kompetent personal är 
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också en förutsättning, vilket skapar nya befattningar inom företaget. Eftersom företag i 
branschen till stor del sourcar från utvecklingsländer kan problemet med bristfällig 
internetuppkoppling vara ett hinder (Abeyratne och Monfared 2016; Pedersen & Gwozdz 
2014).  
	
Syftet med att applicera blockchain i försörjningskedjan är att underlätta för ett tillförlitligt 
informationsflöde. Då alla transaktioner dokumenteras i en publik loggbok möjliggörs 
spårbarhet (Zheng et al 2018). Våra respondenter är eniga om att ett applicerande av 
blockchainteknologi skulle underlätta för deras respektive arbete med transparens. Företag A 
och C ställer sig dock frågande till energiåtgången orsakad av teknologin. Detta kan 
emellertid undgås i modebranschen, då en permission-blockchain kan appliceras istället för en 
publik. Detta innebär att nätverket är privat och antalet noder är begränsade (Walport 2016). 
En kedja av detta slag är fördelaktig när noderna är verksamma tillsammans, men där tilliten 
är begränsad (Berke 2017). Idag förlitar sig våra respondenter på Word of Mouth, alltså att det 
som sägs är sant. Kareme och Capkun (2018) redogör för att säkerhet är en av 
huvudfaktorerna till varför blockchain blivit så omtalat. Teknologin bygger på att alla 
ändringar måste verifieras av alla noder i nätverket innan det kan placeras som ett nytt block i 
kedjan. Detta innebär att transaktionshistoriken alltid blir tillgänglig (Kehoe et al 2017; 
Lemieux 2016). Vikten av att information finns tillgänglig oberoende av tidpunkt understryks 
av Kumar, Hallqvist och Ekwall (2017), vilka menar att det är ett huvudkriterium för att 
uppnå full spårbarhet och tillförlitlighet.  
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6 Diskussion och slutsats 
Den här uppsatsen har utmanat traditionella tillvägagångssätt för modeföretag att uppnå 
transparens genom att utforska hur blockchainteknologi skulle kunna vara ett verktyg. Detta 
har gjorts genom en grundlig analys av litteratur som finns att tillgå inom SCM, hållbarhet, 
transparens och blockchain, samt genom en empirisk undersökning av modeföretag. På så vis 
har uppsatsen bidragit med att öppna upp diskussionen kring hur blockchain kan fungera som 
verktyg i andra branscher än den idag klassiskt är verksam i. Vi har alltigenom uppsatsens 
genomförande utvecklat en modell som dels visar på blockchainteknologins komplexitet, och 
dels på hur teknologin kan integrera samtliga parter i en textil försörjningskedja (Figur 3). 	
	
Det resultat som denna uppsats har uppnått är att det idag finns en vilja hos modeföretag att 
arbeta med transparens. En vanlig metod för att göra detta är genom användning av 
märkningar och certifieringar. Detta svarar därigenom på vår första frågeställning, där 
tillvägagångssättet för att försäkra transparens och spårbarhet är via märkningar och 
certifieringar. Modeföretag förlitar sig således i stor utsträckning på olika 
tredjepartsorganisationer för att garantera säkerhet och äkthet i försörjningskedjan. En tänkbar 
möjlighet med blockchain är potentialen att kunna eliminera beroendet av mellanhänder för 
att säkra en tillförlitlig försörjningskedja. Generellt sätter företag stort värde på sitt CSR- och 
transparensarbete, då detta anses vara främjande för varumärket i sin helhet. Återigen påvisas 
potential för implementering av blockchain för att uppnå säker och spårbar information och på 
så sätt eliminera risker gällande att sprida falsk information. Utifrån det empiriska resultatet 
detekteras en generell uppfattning om att det är svårt att uppnå kontroll över 
leverantörskedjan. Ur ett teoretiskt perspektiv kan blockchain bidra med att kartlägga 
spårning av råmaterial på ett tillförlitligt sätt, eftersom teknologin bygger på att alla berörda 
parter ska addera och verifiera information. Emellertid saknas praktiska exempel på 
implementering av denna natur.  
	
För att ytterligare besvara vår första frågeställning kan vi i dagsläget se att modeföretag i stor 
utsträckning litar på informationen som leverantörerna själva uppger, vilken sällan 
kontrolleras vidare. De metoder som används för att uppnå transparens består således av 
besök och kontroll av fabriker, certifieringar och märkningar, samarbeten med 
intresseorganisationer samt hubbar i produktionsländer. Återigen bygger försörjningskedjan 
på tillit till mellanhänder. Vidare visar resultatet, tillsammans med stöd i litteraturen, att 
kedjan är komplex och är således svår att ha fullständig kontroll över. En av de faktorer som 
tydligt visar på detta är att företagets kunskap ofta inte sträcker sig längre än till första tier. 
Blockchainteknologin kan därför agera som ett verktyg för att uppnå transparens och 
spårbarhet och dessutom eliminera beroendet av tillit mellan olika parter, eftersom verifiering 
av information sker av noder i nätverket. 	
	
I uppsatsen finns även en motsägelse. Litteraturen styrker å ena sidan att konsumenter 
efterfrågar och värdesätter transparens, men det empiriska resultatet visar å andra sidan att 
företag inte upplever kunders efterfrågan i särskilt stor utsträckning. För att besvara vår andra 
frågeställning kan vi därför inte med stöd i både teori och empiri ge ett tydligt svar på vilket 
sätt transparens efterfrågas. Detta till trots finns det ändå en vilja hos de företag som 
intervjuats att arbeta och utveckla sin transparens, då de anser sig ha ett ansvar att vara öppna 
gentemot sina kunder. Vi tror att denna vilja grundar sig i en önskan om att vara i framkant, 
alltså att företag arbetar med transparens redan innan kunden efterfrågar det. Därigenom kan 
en implementering av blockchain främja att kommunikationen mellan företag och kund sker 
på ett djupare plan. Tanken är att företaget ska få full överblick av alla led i 
försörjningskedjan, vilket skapar möjlighet att redogöra för sin produktion på ett mer 



 

- 37 - 

tillförlitligt sätt. Dock visar resultatet även att villigheten att dela information från 
leverantörens sida varierar, vilket är något som kan vara ett hinder vid implementering av 
blockchain. Detta eftersom teknologin och dess implementering förutsätter en vilja från alla 
parter att samarbeta. Slutligen ställer sig samtliga respondenter positiva till att implementera 
blockchain men det påpekas en oro för hinder såsom resurser i form av kunskap, tid och 
pengar och en hög nivå av infrastruktur hos leverantörer. Härigenom besvaras uppsatsens 
tredje och sista frågeställning.  
	
Resultatet av denna uppsats vittnar om att det finns potential för blockchain i modeindustrin. 
Teknologin kan lösa problem relaterade till transparens och spårbarhet. Problematiken är 
emellertid att det ännu inte finns praktiska exempel för hur en applicering av blockchain i 
modeindustrin skulle se ut. Dessutom måste alla involverade parter ha viljan och kapaciteten 
att genomföra denna omställning till hur information kan och ska delas i framtiden. Vår egen 
iakttagelse, till varför blockchain ännu inte implementerats i modeindustrin, är för att det i 
nuläget saknas gedigen kunskap om teknologin i branschen och hur den de facto kan 
användas. I och med att tydliga praktiska exempel saknas blir det således ett svårare projekt 
att driva och genomföra. Detta är något vi tror kommer att förändras, och det inom en snar 
framtid.  
 
6.1 Förslag på vidare forskning  
Den här uppsatsen ämnar finna svar på huruvida blockchainteknologi är applicerbart som 
verktyg för att uppnå transparens i modeindustrin. För att till fullo förstå ämnet krävs dock 
vidare forskning. Förslagsvis kan sådan riktas mot hur teknologin praktiskt kan appliceras i 
försörjningskedjor hos företag, och därigenom kan ett större urval än vårt appliceras. Vårt 
empiriska urval består av företag i den sista delen av den textila försörjningskedjan. Det vore 
intressant att genomföra en liknande studie med ett urval baserat på leverantörer i 
textilindustrin, för att på så vis uppnå en mer nyanserad och rättvisande bild av möjligheter 
och begränsningar med blockchainteknologi. Vi har tidigare redogjort för att den tekniska 
infrastrukturen kan vara ett problem, detta hade därigenom utretts tydligare. Det kan också 
vara av värde för den samlade litteraturen att kartlägga leverantörers attityder till att agera 
transparent. I en sådan studie bör attityder till transparens och faktisk motivation inkluderas. 
Vidare har vi funnit att företag och forskning ser olika på efterfrågan av transparens i 
modeindustrin. Detta kan i viss utsträckning bero på att den forskning vi baserat vår teoretiska 
referensram på främst utfört studier bland konsumenter. Forskning grundat i företags syn på 
ämnet skulle bidra till en djupare bild av ämnet transparens och dess värde för såväl företag 
som intressenter.  
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Appendix 1  
 
Inledande frågor 
1. Berätta lite om företaget.  
2. Vilken är er målgrupp? 	
3. Vilka försäljningskanaler har ni? 	
4. Hur ser ni på hållbarhet rent generellt?  
 
Tema 1: Metoder för att uppnå transparens  
Vi definierar transparens som de initiativ ett företag tar i fråga om hållbarhet, spårbarhet 
och tillförlitlighet genom värdekedjan.  
 
1. Hur definierar du transparens som representant för företaget (om ni inte håller med om vår 
definition)?  
 
2. Hur stort ansvar i värdekedjan anser ni att man som företag ska ta? (Första 
leverantörsledet? Andra? Tredje? Hela värdekedjan?)  
 
3. Arbetar ni aktivt med transparens idag?  
a. Varför? Varför inte?  
 
4. I vilken utsträckning anser ni er ha kunskap om era produkter och deras ursprung? (Från 
råmaterial till slutkund)  
 
5. Anser ni att det är svårt att uppnå full spårbarhet i värdekedjan?  
a. På vilka sätt, och hur tacklar ni dessa problem? 
  
6. Vilka metoder använder ni er av idag för att (försöka) uppnå transparens?  
 
Tema 2: Transparens gentemot kunder  
 
1. Upplever ni en efterfrågan från era kunder att vara mer transparenta?  
a. Om ja, på vilket kommunicerar de detta? Har efterfrågan utvecklats?  
b. Om nej, varför tror ni inte att era kunder efterfrågar detta?  
 
2. Hur förmedlar ni information om transparens till era kunder idag? a. Om ni inte 
kommunicerar detta idag, hur hade ni velat göra?  
 
3. Finns det en oro från företagets sida att information man lämnar ut till kunder ska visa sig 
vara felaktig?  
 
Tema 3: Transparens gentemot leverantörer  
 
1. Hur många leverantörer har ni på ett ungefär idag? 	
a. Upplever ni det att det är svårare att “hålla koll” när ni har en bredare leverantörsbas?  
b. Finns det vissa leverantörer ni är mer öppna med än andra?  
 
2. Vilka delar av kedjan upplever ni som svårast att få information om och ha kontroll över?  
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3. Hur har förhållandet mellan er och era leverantörer ändrats de senaste åren?  
 
4. Upplever ni att förhållandet mellan er och era leverantörer har ändrats de senaste åren? 
 a. Om ja, vad har i så fall förändrats?  
 
5. Hur stor risk upplever ni idag gällande att era leverantörer eventuellt använder icke-
godkända underleverantörer? 	
a. Hur säkra kan ni vara på detta?  
 
6. Upplever ni att det generellt är svårt att bedöma risker när man väljer mellan olika 
leverantörer?  
 
7. Känner ni trygghet i att dela känslig information med leverantörer?  
 
8. Skulle ni uppskatta en global plattform där man kan ta del av recensioner och betygsätta 
olika leverantörer?  
 
Tema 4: Blockchain  
Blockchainteknologi kan enkelt beskrivas som ett google docs-dokument. Istället för att skicka 
samma dokument fram och tillbaka, innan man kan göra några ändringar, så innebär det att 
alla parter kan redigera och uppdatera dokumentet samtidigt. Alla ändringar kan också 
spåras och kan därför aldrig kontrolleras av en enskild part. I finansbranschen har 
teknologin visat sig väldigt användbar, eftersom mellanhänderna försvinner, och 
kryptovalutan Bitcoin är ett exempel på hur teknologin används. Diamant- och matindustrin 
är nyare exempel på hur teknologin används för att uppnå spårbarhet och transparens genom 
hela värdekedjan.  
 
1. Har ni hört talas om blockchainteknologi tidigare? 	
	
2. Tror ni att blockchain är applicerbart i modeindustrin?  
 
3. Anser ni att ni idag har kapaciteten och kunskapen att kunna applicera blockchain som ett 
verktyg för transparens?  
 
4. Skulle ni kunna tänka er att outsourca/samarbeta gällande funktionen transparens?  
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