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Abstract 
An increase in the consumption of textiles has created a greater environmental impact due to 

the increased amount of textiles that need to be processed when the product reaches end of 

life. To ensure the continued use of the precious resources used to create textiles the interest 

in fiber recycling has increased. The research in recycling cotton fibers is however limited and 

does not yet allow for production of high quality fibers in a large scale, especially due to the 

problem with separating material with more than one fiber type. There are changes that 

fashion companies can make today in the product development stage that will facilitate the 

recycling process and lead to the implementation of a closed loop system in the future. There 

is a need to identify the internal problems that can prevent development of recyclable 

clothing, as well as the changes necessary in a fashion company's external relationships to 

implement this type of product development. In depth interviews were conducted with seven 

employees working in the design and purchasing department of the case study Lindex. 

Through the interviews the employees clarified how the design and purchasing processes in 

the company are now as well as what barriers and changes may be necessary for product 

development of recyclable clothing. Three different product groups were studied through 

scenarios that would facilitate recycling of clothing. The results of the study shows that the 

company has the resources to implement many of these changes today, however not to a large 

extent throughout the collections due to design limitations. A large barrier is the inadequate 

communications flow internally in the case company and externally between the head office 

and suppliers. Important resources that have been identified in the study that will ease the 

implementation of changes are however a driven supplier network and the long term 

relationships to these suppliers. A limited view of the company's network has also been 

identified within the design and purchasing department of the case company. In conclusion 

this would need to be widened to allow for implementation of changes. Even the 

communications flow should be fully utilised to allow the employees to work towards the 

companys goals, which places demands on management to define guidelines for product 

development of recyclable clothing. To be able to implement certain changes that would 

allow for production of recyclable products, a collaboration between fashion companies 

would be required. Despite the fact that recyclable garments are possible to produce today, 

further research is needed to develop the technology to produce garments from recycled fibers 

in a large scale, as well as to address the quality problems associated with recycled fibers. The 

language of this report is Swedish. 
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III 

Sammanfattning 
En ökad textilkonsumtion har lett fram till en problematik kring miljöpåverkan på grund av 

den ökade mängden använda textilier som ska hanteras efter produkternas död. För att ta till 

vara på de dyrbara resurser som har använts för att skapa textila produkter, har intresset för 

återvinning av textila fibrer ökat. Forskningen inom återvinning av bomullsfibrer har däremot 

inte kommit tillräckligt långt för att produktion av återvunna fibrer av hög kvalité ska kunna 

göras storskalig. Detta speciellt eftersom problem med exempelvis blandfibrer och 

separerbarhet försvårar arbetet. Det finns förändringar som kan göras av modeföretag i 

produktutvecklingsfasen redan idag, vilka kan underlätta återvinningsprocessen och syftar till 

att skapa ett slutet system i framtiden. Därför finns det ett behov av att identifiera vilka interna 

problem som kan hindra en produktutveckling av återvinningsbara plagg, samt vilka 

förändringar som kan behöva ske av ett modeföretags externa relationer för att kunna införa 

denna produktutveckling. Genom djupintervjuer som utfördes med sju anställda vid 

fallföretaget Lindexs design- och inköpsavdelning har det klargjorts hur företagets nuvarande 

arbetsprocesser ser ut, samt vilka hinder som finns och vilka förändringar som behövs inom 

produktutvecklingen för att underlätta återvinningen. Detta gjordes genom att olika 

produktgrupper studerades utifrån tre utvalda scenarion som alla skulle underlätta 

återvinningen av plaggen. Resultatet visade att det finns tillräckliga resurser för att många 

anpassningar skulle kunna ske redan idag, dock inte i någon större utsträckning på grund av 

begränsningar inom designen. Ett stort hinder är det bristfälliga kommunikationsflödet, internt 

inom fallföretaget och externt mellan huvudkontor och leverantörer. Viktiga resurser som har 

identifierats och som underlättar införandet av förändringar är däremot en drivkraftig 

leverantörsbas och de långsiktiga relationerna till leverantörerna. Ett begränsat synfält av 

företagets nätverk har dessutom identifierats hos design- och inköpsavdelningen vid 

fallföretaget. Slutsatsen är därför att detta skulle behöva vidgas för att implementera 

förändringar. Även kommunikationsflödet bör nyttjas fullt ut för att de anställda ska kunna 

arbeta mot uppsatta mål, vilket ställer krav på ledningen att arbeta fram riktlinjer för hur en 

produktutveckling för återvinningsbara plagg ska genomföras. För att vissa förändringar i 

riktning mot återvinningsbara plagg ska kunna genomföras, krävs dessutom att modeföretag 

samarbetar för att driva frågan.Trots att återvinningsbara plagg är möjliga att producera i 

dagsläget, krävs fortfarande vidare studier angående hur detta är tekniskt möjligt i storskalig 

produktion, samt hur kvalitetsproblemen förknippade med återvunna fibrer ska hanteras. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 

Utvecklandet av allt kortare trendcykler har lett till att efterfrågan på ständigt nya produkter 

ökat markant och konkurrensen mellan modeföretagen har blivit allt hårdare. Det gäller att 

leverera rätt produkt till rätt pris innan ett nytt behov har väckts hos konsumenterna. Ett 

ständigt flöde av nya trender bidrar inte enbart till ökad konsumtion, utan också till att 

produkterna inte används under lika lång tid som förut. Idag slängs ett stort antal plagg i 

onödan, när de kan återanvändas eller återvinnas. (Holgersson 2014).  Bara i Sverige, Norge 

och Danmark slängs cirka 145 000 ton textilier varje år (Naturvårdsverket 2014). Ett så pass 

stort textilt avfall enbart i Norden tär på jordens resurser bland annat i form av vatten, 

odlingsmark, kemikaliepåverkan och utsläpp. Det uppskattas att 15 kilo kläder konsumeras 

per person per år i Sverige och åtta kilo av det slängs i soporna och bränns (Carlsson, 

Hemström, Stenmarck & Sörme 2011). Carlsson et al. (2011) beskriver vidare att det bara är 

tre kilo av det som konsumeras som samlas in av välgörenhetsorganisationer. En mycket liten 

del återvinns (Palm, Harris & Ekwall 2013). 

 

För att bemöta det växande problemet med textila avfall har hållbarhetsprojekt av olika slag 

startats inom modeföretag. År 2011 bildades ett nätverk av olika aktörer som är delaktiga i 

konsumtion och avyttring av kläder i Sverige med syfte att samarbeta för att hitta lösningar till 

hållbarhetsproblemen (Ekström & Salmonsson 2011). Modeföretag som Lindex, Gina Tricot 

och MQ ingår i nätverket och andra företag som arbetar med återvinning som Ragn-Sells, för 

att kunna hitta nya möjligheter för klädinsamling. Flera av de svenska modeföretagen som 

ingår i nätverket har nu tagit initiativ till klädinsamlingar i de egna butikerna för att ta itu med 

problemet med insamling av textilier. År 2018 är det uppsatt som mål av Naturvårdsverket att 

det ska finnas lättillgängliga insamlingstationer för att underlätta för konsumenterna att lämna 

in textilier (Palm, Harris & Ekvall 2013). Genom samarbeten som har syftet att ta fram nya 

lösningar för insamling av kläder, har svenska företag redan börjat arbeta mot målet om 

lättillgängliga insamlingstationer. Några av dessa företag har uttalat att de har som mål att 

kunna använda de insamlade plaggen i sin egen produktion i framtiden (Lindex 2015; Gina 

Tricot 2014). 

 

Att använda insamlade plagg för att skapa nya produkter benämns återvinning och innebär en 

fysisk eller kemisk nedbrytning av kläder för att använda fibrer i ny produktion (Pui-Yan Ho 

& Choi 2012). Detta skiljer sig från återanvändning vilket innebär att kläder kan användas 

igen i sin nuvarande form genom exempelvis andrahandsförsäljning. På grund av höga 

hanteringskostnader för insamling och sortering av kläder som bidrar till höga 

försäljningspriser (Palm 2011), samt snabbt växlande modetrender där textilier fort blir 

omoderna, har intresset för återanvändning av textilier svalnat. Intresset för återvinning har 

därmed ökat som ett alternativt sätt att ta till vara på använda kläder. För återvinning av 

textilier måste utgångspunkten vara insamling av dessa, eftersom det annars finns en stor risk 

att varans liv slutar med förbränning. Insamling av textilier för både återvinning och 

återanvändning tar till vara på de dyrbara resurserna som har används för att producera dem 

som energi, vatten, kemikalier och råvaror.  
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1.2 Textilåtervinning för kläder 

 

Återvinning av textila material för att tillverka nya plagg kan minska både textilt avfall och 

produktion av nya material. Nyproduktion av material har en stor belastning på miljön och 

genom att återvinna befintliga material kan användning av jordens resurser minskas (Bhatia, 

Sharma & Malhotra 2014). 

 

Trots att textilåtervinning länge har varit ett aktuellt ämne, finns det fortfarande många 

svårigheter med att återvinna fibrerna. Blandmaterial har försvårat sorteringen inför 

återvinningen, exempelvis material av bomull och polyester (Hawley 2009; Pui-Yan Ho & 

Choi 2012). En effektiv sortering av plaggen är nödvändig för att exempelvis infärgningen av 

det återvunna materialet ska lyckas. Vissa färgtyper är bundna till specifika fibrer och därför 

kan en okänd fiberblandning försvåra infärgningen (Palm 2011). Därför är möjligheten att 

kunna separera olika material i ett plagg en av de viktigaste aspekterna när det gäller 

textilåtervinning (Gulich 2006b). Det finns förslag att färgsortering av insamlade plagg skulle 

behövas, men det är dock både tids- och resurskrävande. Ytterligare ett problem beskrivs av 

Gulich (2006a), nämligen att materialet efter nedbrytningen består av korta fibrer. Detta 

förhindrar möjligheterna till att effektivt kunna använda återvunnet material i ny 

klädproduktion, utan inblandning av nya fibrer. Fibrerna måste nämligen vara av sådan längd 

att de klarar av att spinnas till nytt garn (Ibid.) och därför är det problematiskt med korta 

fibrer. Användningen av återvunna fibrer kan alltså försvåras av den kvalitetsnivå 

modeföretaget har valt att anamma, exempelvis genom att välja att producera plagg bestående 

av relativt korta fibrer för att minska inköpspriset. Att aktivt försöka undvika dessa problem 

inom återvinningsprocessen, skulle ställa högre krav på beslutsprocessen kring hur en produkt 

utformas. Det skulle även kunna leda till restriktioner inom design och inköp av produkter, 

vilket kan göra sortimentet lidande. 

 

1.3 Återvinning av bomullsfibrer 

 

Att studera hur återvinning av bomullsfibrer kan möjliggöras inom modeföretag är av högsta 

intresse idag då bomull är en mycket resurskrävande fiber. Det krävs till exempel upp till 29 

000 liter vatten för att producera enbart ett kilo bomull (Grose 2009). Collier, Collier, 

Petrovan & Negulescu (2007) anser dessutom att bomull kan kategoriseras som ett dyrt 

material på grund av de höga kostnader som uppstår i alltifrån bekämpningsmedel vid 

odlingen, bränslekostnader vid skörd, till den energi som krävs vid tillverkningsprocessen. 

Författarna menar att genom att kunna återanvända dessa fibrer kan kostnaderna jämnas ut. 

Modeföretag skulle kunna dra nytta av denna återvinning genom att den tydligt speglar den 

ekonomiska och miljöinriktade aspekten av hållbarhet. Därför är det av intresse att undersöka 

återvinning av bomullsfibrer närmare. Däremot kan det antas vara svårt att exakt beräkna de 

ekonomiska fördelarna eftersom större svenska modeföretag i dagsläget inte arbetar med 

återvinning av egna plagg. Eftersom den mekaniska processen för återvinningen av bomull 

ger väldigt korta fibrer (Bhatia, Sharma & Malhotra 2014) som inte är lämpliga för garn 

produktion och därmed kläder, används återvunnen bomull idag oftast som nonwoven-

material eller stoppning. Med hjälp av en kemikalisk process kan bomullen även återvinnas 

till andra material, exempelvis Lyocell® (Collier et al. 2007). 

 

Bomull är idag en problematisk fiber att återvinna och forskning har gjorts för att ta fram nya 

tekniker för att utvinna fibern utan att skada den. Svenska Re:newcell har skapat en ny teknik 
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för att lösa upp bomullsfibrerna med kemikalier och fortfarande bevara kvaliteten (Kungliga 

Tekniska Högskolan 2012). Tekniken är fortfarande i forskningsstadiet och vidare forskning 

bör göras innan det kan appliceras i stor utsträckning. Trots detta har modeföretag som H&M 

och Lindex har redan visat intresse för tekniken (Ibid.).   

 

1.4 Produktutvecklingens påverkan vid återvinning 

 

Ett plaggs påverkan på miljön bestäms till stor del redan vid designstadiet där materialvalet 

sker (Collier et al. 2007). Detta eftersom olika material påverkar miljön i olika stor 

utsträckning. Även de efterföljande processerna i försörjningskedjan, inklusive eventuell 

återvinning av plagget baseras på detta steg (Gulich 2006b). Det är därför av stor vikt att 

designers och övrig personal inom produktutvecklingen såsom inköpare och assistenter är väl 

medvetna om de olika materialens egenskaper, vilken påverkan de har på miljön, samt hur de 

kan återvinnas till nya plagg. Detta förutsätter en välutvecklad kommunikation inom 

modeföretaget, som innefattar både inköp, design och produktion. Gulich (2006b) hävdar att 

designern bär det största ansvaret för hur en produkt ska utformas, med givna restriktioner för 

ekonomi och funktion. Vidare förespråkar Gulich (2006b) att enskilda, oblandade material bör 

användas för att underlätta återvinning, men poängterar att detta kan försvåras vid inköp av 

dyra och unika material, eller där ett plaggs användningsfunktion kräver att flera material 

används. Detta visar att trots de anställdas olika ansvarsområden inom ett modeföretag, kan de 

inte agera fritt, utan måste alltid ta andra aspekter såsom ekonomi och produktens ändamål i 

beaktning. Därför är synsättet att designern bär det största ansvaret för produktens utförande 

problematiskt att anpassa till modeföretag, eftersom flera anställda i olika positioner är 

involverade i denna process. 

 

För att möjliggöra en storskalig återvinning av producerade plagg, bör vidare forskning 

bedrivas inom områdena för hur ett modeföretag kan arbeta förebyggande för att underlätta 

återvinningen av sina egna plagg i stadiet för produktutveckling. 

 

1.5 Problemdiskussion 

 

För att skapa återvinningsbara plagg måste alla aktörer i försörjningskedjan samarbeta genom 

hela tillverkningsprocessen. Leverantörsledet i försörjningskedjan har blivit kraftigt 

uppmärksammat i media på grund av  ej hållbara val för miljön och människor i produktionen 

(Caniato, Caridi, Crippa & Moretto 2012). Exempel på val som har ifrågasatts i produktion av 

bomullsplagg är de stora mängder vatten som används för att odla fibrerna, kemikalier som 

används till textilier under produktionen som kan vara hälsoskadliga och omänskliga 

arbetsförhållanden för arbetarna i fabrikerna. De företag som säljer till slutkunden får bära 

ansvaret för de val som alla samarbetspartners gör (Ibid.), även de som de inte är medvetna 

om. Som en följd av den negativa uppmärksamheten i media har företag börjat känna press 

från intressenter att arbeta mer hållbart (Sarkis, Gonzalez-Torre & Adenso-Diaz 2010) och 

därför är det av stort intresse att se till att hållbarhetstänket genomsyrar alla led i 

försörjningskedjan. Detta görs genom att arbeta med Green Supply Chain Management 

(GSCM) som innebär en eftersträvan för att balansera logistiska frågor som att minska 

kostnader och ledtider med företagets intresse att arbeta hållbart (Zhu, Sarkis & Lai 2006). 

 

I företagets arbete med Green Supply Chain Management måste alla faser i produktens 

livscykel tas hänsyn till och enligt Luthra, Garg & Haleem (2014) är de nyckelområden som 
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GSCM främst berör; produktutveckling, design, inköp, processplanering, tillverkning och 

frakt. Det gäller att hållbarhetstänket finns med från produktutvecklingsfasen där designers 

och inköpare aktivt ska ta miljömedvetna beslut angående produktens utformning. Även hur 

produkten ska tillverkas och var produktionen sker ska granskas för göra bättre val för miljön, 

där val av leverantör och tillverkningsätt kan ha stor påverkan. Val av distributionsätt kan 

också ha en stor miljöpåverkan och därför bör företagen överväga de fraktsätt som är möjliga. 

Att exempelvis informera slutkunden om hur plaggen ska skötas på ett miljövänligt sätt är 

också av betydelse för att minska miljöpåverkan. Detta eftersom det för många plagg går åt 

mest energi i användningsfasen (Laitala 2012).  

 

Många företag har som tidigare nämnt börjat arbeta med att förbättra hållbarhetsaspekter 

inom försörjningskedjan på grund av tryck från intressenter (Sarkis, Gonzalez-Torre & 

Adenso-Diaz 2010) och har lagt fokus på leverantörsledet eftersom det är där företagen har 

fått kritik av media. Det finns dock mindre forskning om hur produktutvecklingsfasen kan 

anpassas för integrera hållbarhet i det ledet av försörjningskedjan (Luthra, Garg & Haleem 

2014). 

 

Det finns många problem som hindrar modeföretagens arbete med återvinning till förmån för 

mer hållbart producerade plagg. För att kunna återvinna ett plagg underlättar det om tanken på 

återvinning finns med redan i design- och inköpsprocessen. Om designprocessen analyseras 

finner man problem med hur privata modeföretags vinstintresse begränsa hållbart arbete på 

designnivå eftersom vinstintresset ofta går före (Niinimäki & Hassi 2011). Plaggen ska 

designas till lägsta möjliga pris för att öka företagets vinstmarginal och då kan aspekter som 

hållbarhet förbises. Det finns dock val som kan göras redan på designnivå som främja 

återvinning av ett plagg, men som idag inte görs eftersom det inte är planerat att skapa ett 

återvinningsbart plagg.  

 

Även inköpsprocessen innebär problematik i arbetet med hållbarhet genom återvinningsbara 

plagg. En förutsättning för ett hållbart företag är ett hållbart nätverk av leverantörer menar 

Tate, Ellram & Dooley (2012), som vidare förklarar att leverantörerna är de som utövar den 

största miljöpåverkan genom produkterna. Ett vidare problem är att många företag som redan 

redovisar hållbarhetsarbetet i företagsrapporter ej fokuserar på leverantörernas inverkan och 

att gemensamma värderingar och mål för inköpare och leverantör är ett krav för att uppnå ett 

genomgående hållbart samarbete (Tate, Ellram & Dooley 2012). Detta kan ha negativa 

effekter och försvåra processen för de företag som har valt att arbeta med återvinningsbara 

produkter som mål. Beroende på vilka leverantörer modeföretagen väljer att arbeta med, kan 

deras synsätt skilja sig mot inköparens med risken att återvinningsbara material inte 

prioriteras i sourcingprocessen.  

 

Att arbeta med att anpassa design- och inköpsprocesser till förmån för återvinningsbara plagg 

kan vara ett sätt att på lång sikt få en mer hållbar försörjningskedja. Det är särskilt viktigt att 

identifiera viktiga faktorer som rör designen och tillverkningen av plaggen om det ingår i 

företagens vision att arbeta på ett mer hållbart sätt, bland annat genom att öka andelen 

återvunna plagg och kunna använda återvunnet material i vidare produktion. Därför är det av 

intresse att undersöka vilka hinder som står i vägen, samt vilka förändringar som krävs 

rörande produktutvecklingen för att återvinningsbara plagg ska kunna utvecklas. 
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1.6 Syfte 

 

I takt med att fler och fler svenska modeföretag visar intresse för klädinsamlingar och 

återvinning av textila material, väcks frågan hur detta hållbara tankesätt kan appliceras i 

praktiken, särskilt om företagen syftar till att återvinna de egenproducerade plaggen. Det finns 

många problem med de nuvarande teknikerna för återvinning av bomullsprodukter som för 

tillfället hindrar detta. Samtidigt påverkas möjligheten att återvinna plagg redan vid design- 

och inköpsavdelningens produktutveckling på grund av att design och materialval bestäms i 

detta stadie. Det finns därför ett intresse av att beskriva vilka möjliga problem som kan 

förekomma inom ett modeföretag vid en produktutveckling av återvinningsbara plagg, 

speciellt de tillverkade av bomull på grund av den stora miljöpåverkan fibern har. Eftersom 

många olika parter är involverade i utvecklingen och tillverkningen av ett modeföretags 

plagg, är det även av intresse att beskriva vilka förändringar som kan behöva genomföras för 

modeföretagets externa relationer i samband med ett införande av denna typ av 

produktutveckling. På grund av den stora påverkan produktutvecklingen har, är det av intresse 

att undersöka detta ur perspektivet för anställda vid ett modeföretags design- och 

inköpsavdelning. 

 

1.6.1 Frågeställningar 

 

 Vilka interna problem kan identifieras av ett modeföretags design- och 

inköpsavdelning som kan hindra produktutvecklingen av återvinningsbara plagg 

tillverkade av bomull? 

 

 För att kunna införa en produktutveckling av återvinningsbara plagg tillverkade i 

bomull, vilka förändringar kan, ur design- och inköpsavdelningens perspektiv, behöva 

ske i ett modeföretags externa relationer? 

 

1.7 Disposition 

 

Studiens teoretiska referensram ligger till grund för de ovan beskrivna forskningsfrågorna. 

Referensramen börjar med att övergripande beskriva textilindustrin med fokus på Supply 

Chain Management med outsourcing som inriktning. Detta för att skapa förståelse för 

textilindustrins natur. Vidare följer en redogörelse av koncepten Green Supply Chain 

Management och cradle to cradle (C2C) enligt McDonough och Braungart. Avsnittet syftar 

till att förklara principen av ett slutet system där material kan återvinnas och återanvändas, 

vilket är av stor vikt för att förstå studiens resterande avsnitt. Slutligen presenteras det 

teoretiska underlaget för att studera och analysera ett företag ur ett nätverksperspektiv. För att 

tillämpa detta beskrivs ett företags nätverk utifrån ARA-modellens olika beståndsdelar; 

aktiviteter, resurser och aktörer. Metodkapitlet ämnar ge motivering till valet av ansats, en 

utförlig beskrivning av och en reflektion av studiens genomförande. Sedan följer 

resultatkapitlet där data insamlad för studien redovisas. Följande analys, slutsatser och 

rekommendationer bygger slutligen på denna data. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Supply Chain Management och outsourcing i textilindustrin 

 

Inom modebranschen har produktionen av råmaterial, färdiga plagg och tillbehör spridits ut 

till ett stort antal länder och många olika aktörer i hela världen. Det producerande företaget 

bär ansvaret för hur dessa företag samarbetar och kommunicerar med varandra (Caniato, 

Caridi, Crippa & Moretto 2012). Flödet av material, information och kapital mellan alla olika 

aktörer i försörjningskedjan benämns Supply Chain Management (Thomas & Griffin 1996) 

och det företag som har kontakt med slutkunden styr vanligtvis  denna kedja (Seuring & 

Müller 2008). Att kunna effektivisera företagets försörjningskedja kan innebära en 

konkurrensfördel för företag som exempelvis modejätten Zara (Hult, Ketchen & Arrfelt 2007) 

som har skapat en extremt effektivt försörjningskedja, vilket har bidragit till företagets 

framgång. Eftersom produkter inom modebranschen kännetecknas av att ha en kort 

produktlivscykel och en efterfrågan som är svår att förutsäga, är det av stor vikt att företag har 

en effektiv hantering av försörjningskedjan (Bruce, Daly & Towers 2004). Det som däremot 

kan försvåra en effektiv försörjningskedja är tendensen att outsourca produktion av 

modevaror till länder i en annan världsdel. 

 

Genom att outsourca produktion till utvecklingsländer med låga löner, kan den arbetsintensiva 

processen att tillverka kläder göras till en mycket lägre kostnad (Shelton & Wachter 2005). 

Det är dock inte utan problem. Genom att produktionen inte sker internt kan det vara 

problematiskt att ha kontroll över hur den går till. Det är av stor vikt att modevaror kan 

produceras så nära inpå försäljning som möjligt för att minska risken för prognosfel, och den 

möjligheten påverkas stort om produktionen flyttas exempelvis till ett land i Asien istället för 

i Europa där försäljningen sker. Ledtiden för frakt från Asien är betydligt längre på grund av 

den långa färdsträckan, vilket kan innebära allvarliga konsekvenser som att konkurrenten 

hinner ta fram den senaste trenden innan (Caputo & Palumbo 2005), vilket kan ha en negativ 

påverkan på försäljningen av de egna produkterna. Ytterligare ett problem som kan 

identifieras i inköpsprocessen, är att i och med den ökade outsourcingen har plaggens kvalitet 

sjunkit, vilket kan hindra återvinning av plagg då de nya produkterna är tillverkade av redan 

nötta fibrer (Niinimäki & Hassi 2011). Kommunikationsproblem är en annan konsekvens som 

uppstår när delar av försörjningskedjan flyttas till andra länder. Språksvårigheter och 

tidsskillnader leder till försämrad kommunikation med samarbetspartners som är belägna i en 

annan världsdel (Kam, Chen & Wilding 2011). Det begränsar även möjligheten till möten 

ansikte mot ansikte, vilket kan vara ett bra sätt att reda ut oklarheter. Även kulturskillnader 

kan ligga till grund till många kommunikationsproblem som uppstår. På grund av ovan 

nämnda orsaker kan det bli problematiskt att införa förändringar i försörjningskedjan när delar 

av verksamheten har outsourcats. 

 

2.2 Integration av hållbarhetsarbete i försörjningskedjan 

 

En integration av företagets hållbarhetsarbete i alla led i försörjningskedjan görs genom Green 

Supply Chain Management (Zhu, Sarkis & Lai 2006), som är en sammanslagning av Supply 

Chain Management och de hållbarhetfrågor som företaget hanterar. Det har blivit ett omtalat 

ämne och mycket forskning om GSCM har tillkommit under senare år (Luthra, Garg & 

Haleem 2014). Det finns dock många olika definitioner för exakt vad som ingår i Green 

Supply Chain Management. Luthra, Garg och Haleem (2014) har identifierat sex nyckelteman 
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inom GSCM forskning; grön produktutveckling, grön design, grönt inköp, grön 

processplanering, grön tillverkning och grön frakt. Inom alla dessa led i försörjningskedjan 

finns det forskning om hur företagets hållbarhetsarbete kan integreras. Alla led i 

försörjningskedjan finns med i de nyckelteman fram tills att produkten är färdigproducerad 

och har nått den slutliga försäljningsdestinationen. Det som är intressant att lägga märke till är 

att hantering av produkten efter användning inte har identifierats som ett nyckeltema. 

 

Andra definitioner av GSCM har dock inkluderat avfallshantering och/eller omvänd logistik 

(reverse logistics) som en del av Green Supply Chain Management. Ett exempel är Zhu och 

Sarkis (2006) definition av vad som ingår i GSCM som inkluderar hur produkten hanteras 

efter sin död i livscykeln. Däremot har majoriteten definitionerna av GSCM inte inkluderat 

det som en av beståndsdelarna och ser istället att försörjningskedjan slutar när produkten har 

nått den slutliga försäljningsdestinationen. Den här uppfattningen behöver förändras om en 

sann, hållbar försörjningskedja ska skapas, eftersom  produktens hantering efter användning 

har en betydlig påverkan på miljön. 

 

Luthra, Garg och Haleem (2014) har identifierat möjligheter som främjar införandet av 

GSCM. Miljöledningssystem krävs för att införa förändringar och engagemang av högsta 

ledningen i ett företag är två av de främsta faktor som möjliggör en grön försörjningskedja. 

Konstnadsreduktioner är oftast en bidragande faktor till att företag vill implementera 

förändringar i försörjningskedjan (Faisal 2010). Det kan vara en konkurrensfördel att införa 

hållbara förändringar som företag kan använda för att differentiera sig på marknaden. 

Konsumentefterfrågan kan också vara en drivande faktor i förändring. En öppen 

kommunikation mellan samarbetspartners i försörjningskedjan och en vilja att dela 

information med varandra möjliggör implimentering av förändringar (Luthra, Garg & Haleem 

2014).  

 

Hinder har även identifierats som kan försvåra integrationen av hållbarhetsarbetet genom hela 

försörjningskedjan (Luthra, Garg & Haleem 2014). Ett av de främsta hindren som har 

identifierats är kostnaden för att införa förändringar i en försörjningskedja. Det kan vara 

problematiskt för företag att motivera kostnaden när det inte direkt leder till ökade intäkter för 

företaget. Utan statligt stöd eller krav på företagen finns det risk att inga förändringar sker, 

speciellt om det leder till en ökad kostnad. Ett bristande engagemang från ledningen har också 

identifierats som ett hinder för en grön försörjningskedja. Utan att företagets ledningen driver 

frågan kommer inga förändringar i försörjningskedjan att ske. Ett stort hinder är även den 

teknologiska utvecklingen som sätter stopp för många av de ändringar som skulle kunna ske. 

Bristande information och utbildning av personal är också ett hinder för att införa hållbara 

förändringar (Ibid.), vilket kan försvåras av modeföretag tendens att outsourca produktion till 

länder i en annan världsdel där språksvårigheter kan uppstå. Flera undersökningar (Ravi & 

Shankar 2005; Woofi & Zailani 2010) har identifierat en saknad av omvänd logistik som ett 

hinder för att implementera GSCM, som krävs för att för att skapa ett slutet system. Det tyder 

även på att författarna uppfattar vad som händer efter produktens död som en viktig del av 

Green Supply Chain Management. Luthra, Garg och Haleem (2014) har observerat att det 

krävs mer forskning inom omvänd logistik för att kunna skapa ett slutet produktionsystem. 

Därför är det av stor vikt att undersöka hur hantering av produkter efter deras död kan 

integreras i försörjningskedjan. 
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2.3 Cradle to Cradle - att skapa ett slutet system 

 

Försörjningskedjan har historiskt setts som linjär, vilken slutar med produktens död efter 

konsumentens användning. Det här synsättet tar inte tillvara på de värdefulla resurserna som 

har använts för att skapa produkten och därmed blir det ohållbart i längden. McDonough och 

Braungart (2002) skapade principen cradle to cradle (C2C) utifrån det problemet och har tagit 

inspiration ifrån naturens livscykel. Författarna föreslår att när konsumenten har nyttjat en 

produkt färdigt ska den antigen kunna återlämnas till biosfären (biologiskt ämnesomsättning) 

eller återvinnas för att skapa nya produkter (tekniskt ämnesomsättning). Genom teknisk 

omsättning ska råmaterialet kunna återvinnas många gånger utan att värdet på materialet 

minskas. Syftet med C2C-modellen är att eliminera avfall totalt och skapa ett slutet system 

som därmed minskar miljöpåverkan. 

 

 
Figur 1 Cradle to Cradle (EPEA 2015). 

 

Idag använder sig modebranschen utav en linjär försörjningskedja som är driven av att 

maximera vinst för företagen. Eftersom modetrender förändras konstant och därför är det av 

stor vikt att ha en snabb och flexibel försörjningskedja (Bruce, Daly & Towers 2004) som kan 

skapa det senaste modet till ett lågt pris för att tillgodose konsumentens behov för tillfället. 

Genom att erbjuda ett lågt pris har konsumenten möjlighet att konsumera oftare och en “slit 

och släng-mentalitet” har då skapats av de konstant förändrade trenderna. De numera 

otrendiga plaggen, antigen slängs eller lämnas till insamlingsstationer. Eftersom plaggen inte 

är tillverkade med återvinning i åtanke, uppstår det många problem i återvinningsprocessen 

och värdet på råmaterialet kan sällan bibehållas, vilket begränsar råmaterialets användning 

(Braungart, McDonough & Bollinger 2007). Som modeföretag arbetar med produktion idag 

finns det inte möjlighet att skapa ett slutet system. 

 

För att applicera C2C-principen inom modebranschen måste produkters livscyklar ses som 

cirkulära och produkterna ska antigen vara biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara för 

att ta till vara på råmaterialet. För att göra det möjligt att återvinna eller bryta ner produkterna 

måste idén finnas med redan i produktutvecklingsfasen. Jin Gam, Cao, Farr & Heine (2009) 

har tagit fram en ny modell baserad på McDonough och Braungarts som kallas cradle to 
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cradle apparel design (C2CAD). Modellen förklarar riktlinjer som textilproducenter kan 

använda för framtagning av återvinningsbara plagg och innehåller fyra steg; 

problemdefiniering och research, provframtagning, utveckling av en problemlösning och 

produktion. Genom att arbeta med de här fyra stegen kan företag ta fram återvinningsbara 

plagg, vilket leder till att skapa ett slutet system.  

 

För att uppnå hållbarhet finns det tre olika aspekter att ta hänsyn till: det ekonomiska, det 

sociala och miljön (Elkington 1994). Utan att uppnå hållbarhet inom alla tre, kan ett företag i 

sin helhet inte vara hållbart. Genom C2CAD modellen kan producerande företag ta hänsyn till 

alla tre aspekter. Modellen är framtagen för att skapa återvinningsbara plagg, vilket bidrar 

positivt till miljön genom att minska råvarukonsumtion och textiltavfall. Genom modellen ska 

producenterna välja kemikalier baserat på vilka som har den minsta hälsopåverkan. Detta för 

att öka säkerheten för de anställda i fabrikerna och för slutkunden som använder produkten. 

Det finns även långsiktiga ekonomiska fördelar som ett minskat behov av behandla 

närområdet för föroreningar. Det är viktigt att poängtera att modellen enbart leder till en 

minskning av påverkan inom hållbarheten och att det idag inte finns något som kommer leda 

till att uppnå total hållbarhet. Företag bör däremot sikta på att minska sin påverkan så mycket 

som möjligt och detta kan göras med just cradle to cradle apparel design. 

 

Företag har börjat inse att det kan var en konkurrensmedel att arbeta hållbart och ta hand om 

de produkter som de själva har producerat (Pagell, Wu & Murthy 2007). Det kan även vara 

lönsamt för dem att använda befintligt material istället för att producera nytt, som är en dyr 

och tidskrävande process. Den här studien inriktar sig på hur modeföretag kan integrera 

hållbarhet i sina försörjningskedjor, med fokus på hur en produkt kan utvecklas och tillverkas 

för att främja återvinning och därmed så småningom bidra till att skapa ett slutet system. 

 

2.4 Ett modeföretag ur nätverksperspektiv 

 

För att förstå hur ett modeföretags uppbyggnad påverkar möjligheterna att tillverka 

återvinningsbara plagg, kan verksamheten förklaras genom ett nätverksperspektiv. Ett nätverk 

kännetecknas ofta genom just svårigheten i att definiera begreppet. Det som däremot kan 

sägas är att ett nätverk inte är tydligt hierarkiskt, det går oftast inte att bestämma vilket företag 

som dominerar (Gadde, Huemer & Håkansson 2003). Trots den tidigare beskrivningen av det 

producerande företaget som ytterst ansvarigt i försörjningskedjan, kommer denna studie att 

utgå från strukturen i ett nätverk där ingen tydlig hierarki förekommer. Inom ett nätverk 

utvecklas komplexa relationer mellan olika aktörer över en längre tid och därmed utvecklas 

det ömsesidiga beroenden mellan dessa aktörer (Håkansson & Snehota 2009). I samma verk 

hävdar Håkansson och Snehota att ett företags identitet formas inom nätverket på grund av 

dess interagerande med andra aktörer och att dess prestationsförmåga beror på hur nätverket 

är utformat. Ett nätverksperspektiv beskriver dessutom hur beståndsdelarna aktiviteter och 

resurser bidrar till att bilda ett nätverk genom en affärsmässig relation. På samma sätt kan 

detta perspektiv förklara hur tillverkningen av återvinningsbara plagg skulle påverka den 

befintliga strukturen i modeföretagets verksamhet. Ett verktyg för att analysera företag ur ett 

nätverksperspektiv är ARA-modellen (Ford, Gadde, Håkansson, Snehota & Waluszewski 

2008) som ger en tydlig, men något förenklad bild över hur detta nätverk ser ut och hur de 

olika delarna av företaget beror på och förhåller sig till varandra. 
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2.5 ARA-modellen 

 

ARA-modellen består av tre olika lager; aktiviteter, resurser och aktörer som alla påverkar 

och påverkas av hur de andra beståndsdelarna är konstruerade (Ford et al. 2008). Ford et al. 

fortsätter med att beskriva de olika lagren som ständigt sammankopplade och att de därför 

aldrig kan antas fungera helt avskilt från de övriga lagren. Med hjälp av modellen kan en 

analys göras över hur nätverkets aktörer kan påverka verksamheten genom sättet aktiviteterna 

utförs och resurserna används. Enligt Ford et al. (2008) är det av högsta vikt att inte enbart 

fokusera på ett specifikt företag om syftet är att förstå dess utveckling. Eftersom företaget 

agerar i en interaktiv miljö, måste därför även företagets samspel med andra aktörer beaktas. 

Modellen är utformad efter ett ekonomiskt perspektiv gällande aktiviteter och resurser och 

fokuserar därför inte på avsikterna bakom de uppsatta mål som kan relateras till både 

aktiviteter och resurser. (Håkansson, 2009) Håkansson menar vidare att modellen ska ses som 

ett enkelt och grundläggande verktyg för att beskriva ett företags position och relationer i ett 

större nätverk. 

 

Att modellen är så pass enkel i sin utformning, gör den tämligen lätt att förstå. Däremot kan 

det också leda till att en analys genomförd med modellen som grund, inte blir särskilt 

djupgående. För att motverka detta behövs ett empiriskt material som beskriver det tänkta 

området mer djupgående och på så sätt främjar en djupare analys. Modellen går att applicera 

på mode- och textilindustrin, men är inte specifikt anpassad till denna, vilket gör att den inte 

tar hänsyn till de speciella förhållanden som råder inom den. Däremot kan den på en precis 

som Håkansson (2009) menar, grundläggande nivå beskriva ett företags position i ett nätverk, 

samt de relationer som skapats till andra aktörer inom samma nätverk. 

 

 
Figur 2 ARA-modellen (uppdaterad från Håkansson, 1987, s. 17)  

 

2.5.1 Aktiviteter 

 

I och med att ett företags aktiviteter aldrig är helt enskilda, kan de beskrivas som ett flöde där 

en aktivitet har sin utgångspunkt i föregående aktivitet och på så sätt påverkar efterföljande 

aktiviteter (Håkansson & Snehota 1995). Ett exempel på detta är när en produkt ska tillverkas 

och en designer väljer ett material att arbeta med, produktionstekniken anpassas efter valet 

och inköpspriset påverkas av denna teknik. Genom att skapa aktivitetslänkar mellan olika 

aktörer kan dessa rationalisera sina verksamheter och förbättra dem eftersom koordinationen 
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av aktiviteter inom ett nätverk har visats ha en stark koppling till företagets prestation (Gadde, 

Huemer & Håkansson 2003). Vidare beskriver Gadde, Huemer & Håkansson (2003) att ett 

starkt band mellan aktiviteter ökar beroendet mellan dem, vilket gäller inom ett och samma 

företag, men även för olika företag som sammankopplas via dess aktiviteter. Håkansson och 

Snehota (1995) förklarar detta fenomen som att företag som till stor del är sammankopplade 

genom aktiviteter, inte bara är ansvariga för varandras prestation utan även för de kostnader 

som uppstår. 

 

Vissa aktiviteter som måste koordineras och genomföras i en viss ordning kallas för 

kompletterande aktiviteter (Richardson 1972). För att dessa aktiviteter ska kunna utföras 

effektivt, är det av stor vikt att de koordineras med de andra aktiviteterna i försörjningskedjan. 

Detta kan exempelvis handla om att alla kompletterande aktiviteter utförda för en viss produkt 

ska följa samma kvalitetsstandard för att undvika områden med brister. Ännu ett exempel kan 

innebära att aktiviteterna koordineras efter kvantiteter, det vill säga att alla komponenter till 

en viss produkt produceras i samma antal för att undvika spill och överutnyttjande av resurser 

som arbetskraft. Att kompletterande aktiviteter är så pass svåra att anpassa i form av när i 

försörjningskedjan de kan genomföras ställer till vissa problem. Den aktör som utför 

aktiviteten kan bli tvungen att skynda eller vänta för att kunna genomföra den om 

koordinationen med övriga aktiviteter i försörjningskedjan plötsligt ändras (Andersson & 

Mattsson 2010). Andersson och Mattson menar att detta i sin tur kan leda till försenade 

leveranser då alla aktiviteter inte kan anpassas lika fort vid förändringar. De kompletterande 

aktiviteterna ökar beroendet mellan varandra på grund av den låga nivån av flexibilitet i form 

av tid för utförande. Kompletterande aktiviteter möjliggör en anpassning av produkten till en 

specifik kund eller ändamål (Richardson 1972), men eftersom aktiviteten måste genomföras i 

ett visst skede i försörjningskedjan, är det svårt att ångra denna anpassning när aktiviteten väl 

är utförd. Modeföretag bör därför vara uppmärksamma på vilka aktiviteter som ska anpassas 

efter särskilda behov från exempelvis kunderna eftersom det kan vara svårt att stoppa dessa 

om det visar sig vara obefogat. 

 

Richardson (1972) föreslog tidigt att likartade aktiviteter kan användas för att skapa 

stordriftsfördelar genom specialisering och en likhet i vilken kapacitet som krävs för att 

genomföra dem. Ett exempel på likartade aktiviteter är en produktion av två olika plagg men 

där samma slags maskiner används. Ett annat exempel är den logistiska hanteringen av olika 

slags produkter. En viktig aspekt är dock att ju mindre skillnader som förekommer, desto mer 

standardiserade blir produkterna. Här är det av vikt att prioritera det som är viktigast för 

företagets utveckling eftersom alltför standardiserade produkter inom ett modeföretag kan ha 

en negativ effekt på sortimentsplaneringen och därigenom bromsa försäljningen om kunderna 

inte uppskattar detta upplägg. Vilka aktiviteter som är kompletterande och vilka som är 

likartade är inte alltid givet. Tillverkningen av ett speciellt trikåtyg kan vara en 

kompletterande aktivitet för ett modeföretag som inte jobbat med denna typ av produkt 

tidigare, men en likartad aktivitet för tillverkaren som producerar denna produkt för många 

olika företag. 

 

2.5.2 Resurser 

 

Enligt Håkansson och Snehota (1995) är en resurs alla element som har en känd nytta och 

dess värde står därför i relation till vilken möjlighet det finns att använda den. Till följd av 

detta kan resurser även ses som relationer, då de ofta är knutna till andra aktörer i nätverket. 

Därför är de beroende av vilka aktiviteter som finns inom nätverket och hur dessa utförs, 
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precis som aktiviteterna är beroende av vilka resurser som finns tillgängliga (Ibid). En resurs 

kan vara både materiell och immateriell. Materiella resurser för ett modeföretag skulle bland 

annat kunna bestå av färdiga produkter, material, maskiner för att tillverka och bereda plagg, 

kontor och lager. Dessa resurser kontrolleras inte nödvändigtvis av modeföretaget självt, utan 

kan även hanteras av genom relationer till andra aktörer inom nätverket. Detta gör att det kan 

vara svårt för modeföretaget att ha full kontroll över alla resurser. Immateriella resurser 

skapas ofta även dem genom förhållanden till övriga aktörer i företagets nätverk, varav 

kunskap är en stor del, men även innefattar företagets rykte (Håkansson & Snehota 2006). 

Hos ett modeföretag skulle även kreativitet, samt kund- och leverantörsbas vara exempel på 

immaterialla resurser. Håkansson och Snehota (2006) går även så långt att de menar att de 

immateriella resurserna är en av de viktigaste aspekterna för att skapa effektivitet inom ett 

företag då de skapar företagets identitet genom differentiering i prestation. Här spelar kunskap 

en stor roll eftersom det är i många fall är via kunskap som företaget har chans att 

differentiera sig från konkurrenterna. Genom att bilda relationer mellan aktörer inom ett 

nätverk kan kunskap överföras och resurserna nyttjas till fullo (Håkansson & Snehota 1995). 

För ett modeföretag gäller det att tillgodose att de resurser som krävs finns tillgängliga inom 

nätverket, både inom det egna företaget, men även hos leverantörer och andra aktörer. 

Tillgänglighet i materiella och immateriella resurser är av betydelse för att en utveckling av 

företaget och dess aktiviteter ska ske. 

 

I ARA-modellen står resurserna även för till hur stor del nätverkets olika aktörer med tiden 

anpassar sig till varandra och till huruvida detta är ömsesidigt eller ej (Ford et al. 2010). I och 

med att olika aktörer skapar relationer som utvecklas över tid, skapas även nya 

resurskombinationer (Håkansson & Snehota 1995). Förmågan att kunna utveckla nya 

kombinationer av resurser är betydande bland annat för ett företags förmåga att skapa nya 

produkter, eller utveckla redan befintliga produkter. Det kan även appliceras på detta fall där 

det handlar om vilka anpassningar av ett modeföretags nätverk som krävs för att kunna göra 

en tillverkning av återvinningsbara plagg möjlig. Det är viktigt att komma ihåg att 

resurskombinering är förknippad med investeringar. Håkansson och Snehota (2006) belyser 

att det kan ta både tid och kosta pengar att utveckla den befintliga resursbasen för att 

möjliggöra nya resurskombinationer. Att hitta nya resurskombinationer behöver däremot inte 

alltid betyda att ett företag behöver utveckla sin resursbas. Exempelvis kan redan befintliga 

resurser kombineras i olika former med nya resurser (Gadde, Håkansson & Persson 2010). 

Detta kan ske när ett köpande modeföretag skapar en relation med en ny leverantör och på så 

sätt får tillgång till nya resurser för att tillverka de orderlagda plaggen. Ett annat exempel på 

resurskombinering är hur resurser anpassas till aktiviteter (Håkansson & Snehota 1995). Ett 

företag eller nätverk kan ibland behöva utveckla nya aktiviteter, till vilka befintliga eller nya 

resurser krävs. Denna typ av resurskombinering är också bunden till investeringar eftersom 

utvecklandet av nya aktiviteter och resurser kräver detta. 

 

Genom att anpassas kan resurserna nyttjas på ett mer effektivt sätt, men detta beror även på 

hur de tidigare beskrivna aktivitetslänkarna är utformade. I vissa fall kan dessa försvåra 

anpassningen av verksamheternas resurser. Precis som ett företags aktiviteter, påverkar 

förbindelsen mellan ett par resurser inte bara dessa enskilt, utan även resurser i andra led. 

Därför kan ett enskilt företag inte anses agera på eget bevåg, utan dess handlingar måste sättas 

i kontext till de övriga verksamheter företaget interagerar med (Håkansson & Ford 2002). 

Resurser kan därför förklaras som sådana som finns tillgängligt internt hos ett specifikt 

företag, men också sådana resurser som framkommit i och med att företaget interagerar med 

andra aktörer. Att skapa en relation mellan interna och externa resurser är ytterligare ett 

exempel på resurskombinering. För ett modeföretag är detta av stor vikt att kunna bemästra då 
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det idag är ovanligt att ett enda företag kontrollerar alla resurser i försörjningskedjan. Innan 

valet att använda externa resurser görs, är det viktigt att analysera vilka fördelar som uppnås i 

jämförelse med att använda befintliga, interna (Gadde et al. 2010). I vilken utsträckning ett 

modeföretag har tillgång till betydande resurser, påverkar vad företaget kan göra och är även 

kopplat till hur företaget presterar (Håkansson & Snehota 1995). Interna resurser kan 

användas för att skapa effektivitet inom ett företag beroende på hur de anpassas för att 

påverka sin omgivning (Håkansson & Snehota 2006). Utbyten av resurser mellan olika 

aktörer innebär möjligheter till olika typer av innovation för de involverade parterna. Trots 

detta kan alltför utvecklade och anpassade resursnät hindra företag från att reagera på 

förändringar eller efterlikna nya aktörer som hittills inte varit synliga på den aktuella 

marknaden. Detta eftersom de nya aktörerna ofta bygger på andra slags resurser och inte är 

lika låsta i en viss nätverksposition (Håkansson & Ford 2002). Håkansson och Ford menar 

vidare att även om ett utvecklat nätverk kan hindra företag från att reagera på nya aktörer, är 

detta nätverk trots allt företagets enda chans till förändring, vilket skapar en nätverksparadox. 

 

2.5.3 Aktörer 

 

ARA-modellen förklarar aktörer utifrån hur nära de står varandra i form av influenser, tillit 

och hur de utvecklar ett gemensamt engagemang (Ford et al. 2010). Det handlar om att 

förmedla kunskaper och lösningar mellan varandra. De relationer som aktörer inom ett 

nätverk bildar till varandra är av stor betydelse då företag skapar sin identitet genom dessa 

band (Håkansson & Snehota 1995). Håkansson och Snehota (1995) beskriver vidare att 

eftersom det är först när ett företag börjar interagera med andra aktörer som dess identitet 

skapas, är det också först då företaget kan börja utvecklas och skapa den resursbas som 

behövs för att kunna genomföra aktiviteter med fler aktörer. Ett företag behöver således ha 

tillräckligt attraktiva resurser för att kunna inleda nya relationer och på så sätt växa. 

 

Aktörerna, har ofta uppsatta mål som de försöker nå genom att koordinera sina aktiviteter och 

resurser, vilket i sin tur leder till aktörens handlingar (Lenney & Easton 2009). Håkansson & 

Snehota (1995) hävdar att företag som aktörer enbart är en mental konstruktion och därför är 

beroende av individerna inom företaget eftersom det är de som utför handlingar för att nå de 

uppsatta målen. Detta kräver en god kommunikation genom olika nivåer av företaget. För att 

fortsätta med det exemplifierade modeföretaget, kan de övriga aktörerna i nätverket bestå av 

bland annat leverantörer, underleverantörer och logistikfirmor. Lenney och Easton (2009) 

inkluderar även avdelningar inom ett företag, samt grupper av och enskilda individer som 

aktörer.  

 

Håkansson och Snehota (1995) är av meningen att det är först vid interaktion med övriga 

aktörer som ett företag vinner ny kunskap eftersom den existerande kunskapen ifrågasätts av 

de andra aktörerna. På så sätt kan ett företags band till andra aktörer ses som en investering i 

den interna kompetensen. Det är genom en aktörs position i nätverket som styr vilken förmåga 

den har att påverka andra aktörer (Gadde, Huemer & Håkansson 2003), men även till hur stor 

del dessa kan påverka den första aktören (Håkansson & Ford 2002). Vidare beskriver 

författarna att beroende på de övriga aktörernas position i nätverket, kommer de att uppfatta 

det aktuella företaget på olika sätt och därigenom också värdera sin relation till företaget 

individuellt. Detta gör att en aktör bör vara mån om hur den ter sig från olika vinklar i 

nätverket för att kunna etablera så givande band som möjligt till andra aktörer. För att uppnå 

en ömsesidig relation mellan två eller fler aktörer krävs delade intressen som knyter an till 

resurser och aktiviteter (Håkansson & Snehota 1995). Detta kan vara svårt att kontrollera då 
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det inte alltid är uppenbart vad de övriga aktörerna involverade i relationen har för intentioner 

och förväntningar. Risken finns att en relation inte gynnar alla inblandade aktörer på grund av 

målskillnader eftersom det alltid finns antingen en positiv eller negativ koppling i relationen 

(Håkansson & Ford 2002). Formen för en relation påverkar alltid de andra relationerna i ett 

nätverk och för att en relation ska fungera måste tillit mellan de olika aktörerna finnas 

(Håkansson & Snehota 1995). Tillit är en förutsättning för att det ska kunna skapas ett 

engagemang mellan aktörerna. Att skapa tillit tar tid, vilket gör att kortare relationer blir 

lidande i form av engagemang. För att ett modeföretag ska kunna skapa ett ömsesidigt 

engagemang i relationen med bland annat sina leverantörer, krävs det att relationen är avsedd 

att existera under en längre tid. En etablering av likartade relationer inom ett nätverk kan 

dessutom leda till stordriftsfördelar för ett företag genom att de standardiseras i form av nivå 

av engagemang, vad relationerna innehåller och vilka krav som ställs på dem (Håkansson & 

Ford 2002).  

 

Att skapa långsiktiga relationer har även sin fördel när det gäller att skapa förändring inom ett 

nätverk. Håkansson & Ford (2002) beskriver att det kan vara svårt att skapa förändring genom 

att etablera relationer med nya aktörer, utan att företag istället bör se över sina befintliga 

relationer för att hitta en lämplig samarbetspartner. Detta kräver i sin tur en vilja från båda 

aktörernas sida att investera i varandra, alltså ett slags engagemang. De måste även vara 

beredda att hantera de konsekvenser som den nya formen av relationen har för övriga 

relationer inom nätverket. Detta knyter an till hur viktigt det är att aktörer inom ett nätverk 

uppfattar det aktuella företaget på ett sådant sätt att det framstår som en attraktiv 

samarbetspartner. Som för ARA-modellens resursdimension finns det en paradox gällande 

nätverkets aktörer, då etablerade relationer är en förutsättning för förändring hos företag 

(Ibid.). Samma aktörsnätverk fungerar dock som en bromskloss för innovationen hos ett 

företag eller nätverk eftersom det bygger på investeringar i den befintliga strukturen (Ibid.).   

 

2.6 Nätverkets begränsningar 

 

Trots att ett nätverk kan bestå av många olika aktörer där en mängd aktiviteter och resurser 

finns tillgängliga, kan nätverket begränsas av de enskilda aktörernas syn på hur långt 

nätverkets sträcker sig (Anderson, Håkansson & Johanson 1994). Detta är ett fenomen som 

benämns “network horizon”. Eftersom en aktörs synfält av nätverket påverkas både av 

nätverkets struktur och aktörens egna erfarenheter (Ibid.), är detta synfält under ständig 

förändring. De delar inom ett nätverk som ses som relevanta av en viss aktör, bildar denna 

aktörs nätverkskontext. Anderson, Håkansson och Johanson (1994) menar att aktiviteter, 

resurser och aktörer alla kan finnas inom denna nätverkskontext, men att kontexten alltid är 

unik beroende på ur vilken aktörs perspektiv nätverket studeras ifrån. Håkansson och Snehota 

(1995) hävdar att en aktörs handlingar styrs utifrån dess nätverkskontext eftersom det utanför 

denna kontext är okänt för aktören. Därför kan en aktör, i detta fall ett modeföretag, inte 

utföra handlingar i relation till det som ligger utanför nätverkskontexten. Författarna menar 

dock på att en aktör genom relationer till andra aktörer indirekt får tillgång till ytterligare 

relationer och på så vis kan tillgodose sig kunskap som ligger utanför det egna synfältet. Att 

ha dessa typer av indirekta relationer är av betydelse när det pågår en förändring inom ett 

företags nätverkskontext eftersom de då kan användas för att minska osäkerheten kring vad 

förändringen kommer att innebära för företaget (Håkansson & Snehota 1995). Denna 

osäkerhet kan exempelvis gälla vilka förändringar som kan komma att ske i företagets 

resursbas om leverantörer behöver bytas ut vid tillverkning av en ny produkt. 
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Relationer är även av stor vikt då ett företag själv vill åstadkomma en förändring i sitt nätverk. 

Håkansson & Snehota (1995) är av meningen att ingen aktör kan driva en förändring inom ett 

nätverk själv, det krävs istället engagemang i relationer. Förutom detta måste företaget självt 

vara mottagligt för förändring genom att ständigt utveckla sin kunkap. Författarna menar att 

företag ständigt måste ifrågasätta det nuvarande sättet att fungera för att förebygga en 

inlärningsprocess som går på rutin. Detta gynnar inte företagets mål om att åstadkomma en 

förändring i nätverket. 

 

2.7 Tillämpning av teori 

 

När det gäller hanteringen av återvunna textilfibrer är modeföretagens hela försörjningskedja 

av intresse. Denna studie kommer dock att fokusera på design- och inköpsprocessen hos ett 

fallföretag eftersom det är själva produktutvecklingen av återvinningsbara plagg som är av 

intresse i detta fall. ARA-modellen kommer att tillämpas för att analysera hur ett svenskt 

modeföretags nätverk ser ut idag. Modellen kommer även att användas för att besvara 

frågeställningarna genom att undersöka vilka interna hinder som kan identifieras av ett 

modeföretags design- och inköpsavdelning, samt vilka förändringar som krävs i externa 

relationer rörande en produktutveckling för att underlätta återvinningen av plagg. Detta med 

betoning på bomullsfibrer på grund av den svårigheten som finns med återvinningsprocessen 

av fibern idag. Dessa hinder, förändringar och eventuella möjligheter är tänkta att identifieras 

i termer av befintliga och saknade resurser och relationer, samt vilka aktiviteter som 

genomförs idag och hur de kan behöva förändras. Fallföretagets nuvarande synfält och 

nätverkskontext kommer att identifieras genom kartläggning via modellen och de eventuella 

begränsningarna som följer denna kommer att diskuteras. Genom tillämpningen av ARA-

modellen är förhoppningen att specifika interna och externa problemområden ska kunna 

urskiljas för att vidare kunna analysera dessa utefter vilka konsekvenser de har för det 

befintliga nätverket. Att kunna föreslå anpassningar av fallföretagets nuvarande struktur i 

nätverket till förmån för produktutveckling och tillverkning av återvinningsbara plagg är 

ytterligare ett ändamål modellen kommer att fylla. Detta för att se hur liknande modeföretag 

kan arbeta mot att skapa en grön försörjningskedja i framtiden.  
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3 Metod 

3.1 Ansats 

 

För att undersöka vilka hinder som kan identifieras av ett modeföretags design- och 

inköpsavdelning, som står i vägen för en produktutveckling av återvinningsbara plagg, krävs 

data för att klargöra hur företagen arbetar med denna process idag. Denna typ av data är även 

nödvändigt för att se hur ett modeföretags externa relationer kan komma att behöva förändras 

utifrån design- och inköpsavdelningens perspektiv. Utan information om hur företag arbetar 

idag, kan dessa hinder och eventuella förändringar inte identifieras och någon slutsats om hur 

de bör hanterar och anpassas vidare kan ej dras. För att kunna dra dessa slutsatser, behövs då 

en beskrivning av den nuvarande arbetssättet för att se hur den skulle påverkas vid anpassning 

av design- och inköpsprocessen för att främja produktutvecklingen av plagg som går att 

återvinna. En förståelse för helheten i hur ett modeföretag idag fungerar i samverkan med 

övriga aktörer inom samma nätverk är därför av stor betydelse för studien. Därför behövs 

även företags aktiviteter och resurser kartläggas, samt hur dessa är sammankopplade till de 

övriga aktörerna inom nätverket och vilka anpassningar som kan göras av dem. 

 

Studien har genomförts genom en enskild fallstudie av modeföretaget Lindex med fokus på 

design- och inköpsavdelningen. Lindex är ett svenskt modeföretag som grundades 1954 i 

Alingsås. Idag erbjuder företager dam- barn- och underkläder till sina kunder i över 400 

butiker fördelade på 16 marknader (Lindex 2015). Även kosmetik finns tillgängligt i 

sortimentet. Målgruppen är bred med kvinnor från alla samhällsklasser och det läggs stor vikt 

vid kvalitet och hållbarhet. Sortimentet är präglat av elegant komfort så att kunderna ska 

kunna känna sig feminina och trendiga (Lindex 2015). I samband med fallstudien 

genomfördes djupintervjuer av de anställda. Som förberedelse inför intervjuerna, 

genomfördes en förstudie av mindre omfattning för att på ett övergripande plan kartlägga 

Lindexs arbetssätt och relationer till övriga aktörer inom företagets nätverk. Denna förstudie 

har sedan agerat inspiration till de frågor som ställdes under intervjuerna.  

 

Eftersom studiens fokus är ett aktuellt fenomen som forskarna inte har kontroll över, anses det 

mest passande att utföra en fallstudie, eftersom det ger en möjlighet att studera en händelse i 

dess verkliga kontext (Yin 2006). Den viktigaste anledningen att använda sig av en fallstudie 

enligt Yin (2006) är när ämnet är för komplext att förklara genom andra metoder som 

exempelvis en enkät. Genom att forskningsfrågorna för denna studie är så pass omfattande 

och komplexa ansågs en fallstudie lämplig för att kunna ge djupare förståelse. Vid 

användning av exempelvis en enkät hade dessutom möjligheten att ställa följdfrågor gått 

förlorad. Genom djupintervjuer kan fallföretaget studeras för att förstå och förklara hur 

design- och inköpsprocessen ser ut idag, samt hur förändringar skulle påverka de nuvarande 

processerna, både inom företaget och hos samarbetspartners. Att studera ett fallföretag ger en 

djup förståelse men det ställer också krav på att forskarna kan analysera data och presentera 

på ett rättvisst sätt (Ibid.). Det ställer även höga krav på att intervjuaren är flexibel och kan se 

möjligheterna när nya situationer uppstå, så att en opartisk inställning behålls.  

 

Lindex valdes ut som fallföretag eftersom de har en uttalad vision om att använda  insamlade 

kläder för att återvinna fibrerna och återanvända dem i egen produktion. Detta gör företaget 

till ett i stort sett unikt fall i denna bemärkelse och det är då av intresse att studera hur de 

tänker kring och arbetar med hållbarhet för att skapa ett slutet system. Utöver detta kan 

Lindex inte sägas vara ett helt unikt fall då modeföretag ofta arbetar på liknande sätt inom 

design och inköp på grund av likheter inom produkterna. I det här fallet är detta en styrka då 
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liknande modeföretag kan inspireras av studiens resultat och slutsatser, samt se vilka av dessa 

som skulle kunna appliceras på den egna verksamheten. Företaget har dessutom även uttryck 

sitt intresse för att vara delaktiga i studier om hållbarhet, vilket var fördelaktigt i detta fall. 

Tillgänglighet till företaget var en annan bidragande faktor, eftersom studien utfördes med 

kort tidsram.  

 

3.2 Urval 

 

Med hänvisning till Håkanssons och Snehotas (1995) ståndpunkt om att företag som en 

mental konstruktion där företaget är beroende av individerna inom det, utfördes sju 

djupintervjuer i samband med fallstudien. Intervjuerna genomfördes med anställda vid olika 

positioner inom Lindex design- och inköpsavdelning.  Detta för att få en helhetsbild denna 

avdelningen och ta del av deras uppfattningar om hur Lindex hanterar sin nuvarande design- 

och inköpsprocess, samt vilka möjligheter det finns att anpassa den och vad som skulle kunna 

hindra denna anpassning.  

 

Urvalet av intervjuobjekten har utförts genom ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman & Bell 

(2011) är en metod som passar kvalitativa studier då det är svårt att fastställa en urvalsram. 

Fördelen med att starta ett snöbollsurval, är att vissa personer på grund av deras karaktär eller 

bakgrund kan ta reda på, eller redan har större kännedom än andra om vilka personer som är 

lämpliga för en studie (Biernacki & Waldorf 1981). En personlig kontakt vid fallföretagets 

huvudkontor kontaktades först i syfte för att se om det skulle finnas något intresse för 

företaget att delta i studien. Via denna kommunikation gavs kontaktuppgifter till anställda vid 

företagets kvalitetsavdelning, varv en anställd blev en primär kontaktperson under studiens 

gång. Via denna kontaktperson gavs förslag på lämpliga intervjuobjekt, vilka till största delen 

arbetade på Lindexs barnavdelning. Dessa kunde utan svårigheter senare kontaktas då det 

tidigare har funnits en yrkesmässig relation mellan dessa personer och en av forskarna. Denna 

tidigare relation var till stor fördel då studien ej blev lidande av att behöva vänta in svar, samt 

skicka påminnelser vid intervjuförfrågningarna. Att ha en relation till anställda inom ett 

fallföretag kan även vara fördelaktigt då anställda på en högre nivå kan agera “gatekeepers”. 

Dessa gatekeepers kan hindra studien genom att ej tillåta studien även om ett godkännande 

har fåtts på en lägre nivå inom företaget (Bryman & Bell 2011). Genom att det redan fanns en 

relation till fallföretaget kunde studien snabbt bli godkänd på en högre nivå inom 

fallföretaget.  

 

När de anställda hade gått med på att delta i studien blev det naturligt att undersöka om de 

övriga anställda i samma arbetsgrupp på var villiga att delta i studien. Detta för att kunna göra 

en djupare och mer täckande analys. Nästan alla anställda accepterade den utskickade 

intervjuförförfrågningen, men en anställd från underklädesavdelningen blev också tillfrågad 

eftersom designassistenternas roll inte kunde täckas hos barnavdelningen. Intervjuobjekten 

representerade följande tjänster; inköpare, inköpsassistent, designer och designassistent. Detta 

urval av anställda bidrog till att skapa en helhetsbild av företaget med inriktning mot den 

nuvarande design- och inköpsprocessen genom att de olika ansvarsområdena inom den kan 

förklaras ingående. Detta eftersom intervjuobjekten innehar tjänster som täcker olika områden 

av produktutvecklingen och därför kan redogöra för vilka aktiviteter, aktörer och resurser som 

är inblandade i dessa, samt vad som karaktäriserar dem. 

 

Genom detta snöbollsurval kunde lämpliga intervjuobjekt snabbt identifieras och tillfrågas om 

de ville medverka i studien. Detta var gynnsamt då tiden för studien var relativt begränsat. 
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Studien var beroende av intervjuobjekt med kunskaper inom särskilda ämnen och ett 

snöbollsurval var därför fördelaktigt. Detta eftersom övriga anställda kunde styrka och 

komplettera intervjuobjektens kunskaper och på så sätt bidrar till studien. En nackdel med 

snöbollsurval kan vara att flera led i sökandet efter lämpliga intervjuobjekt, leder till en mer 

opersonlig kontakt mellan intervjuaren och personen som intervjuas (Biernacki & Waldorf 

1981). Därför kan det vara svårt att redan innan intervju fastställa om personen uppfyller 

kriterierna för studien, men genom att denna studie var av förhållandevis liten omfattning, 

förblev kontakten med intervjuobjekten personlig och genom rekommendationer från den 

primära kontaktpersonen bekräftades att de kunde tillföra material till studien. 

 

Förutom urvalet av intervjuobjekt, gjordes även ett urval av olika produkter för att undersöka 

om det förekom någon skillnad i vilka hinder och möjligheter för återvinningsbara plagg som 

kunde identifieras. Eftersom intervjuobjekten till största del arbetade på samma avdelning, 

valdes produkter från densamma. De olika intervjuobjekten arbetade med antingen vävda 

plagg eller plagg tillverkade i trikå. Därför valdes en produkt från varje kategori ut, en bas t-

shirt för att representera trikå och en enklare produkt, samt ett par jeans för vävda plagg och 

en svårare produkt. Hur avancerad en produkt är i produktutvecklingen avses här i förhållande 

till mängden komponenter och material. Eftersom en av de intervjuade arbetade vid 

underklädesavdelningen, valdes en BH ut som referensprodukt att liknas vid ett par jeans på 

grund av en liknande svårighetsgrad gällande antal komponenter och material.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Djupintervjuer genomfördes eftersom de enligt Bryman & Bell (2011) innebär en viss 

flexibilitet, både för intervjuare och för respondenter. Tanken är att ett antal specifika teman 

sätts upp inför intervjuerna, samma teman för alla respondenter. Dessa behöver inte komma i 

samma ordning för varje genomförd intervju (Bryman & Bell 2011), det viktiga är att alla 

moment tas upp så att respondenten får en chans att utveckla varje svar utförligt. Enligt 

Bryman and Bell (2011) får intervjuaren genom denna metod möjlighet att ställa frågor 

utanför intervjuguiden för att kunna anknyta till något respondenten sagt, om detta behöver 

utvecklas. Detta är positivt om det under intervjun upptäcks att fler frågor behövs för att 

redogöra för ett visst tema. Det är också en möjlighet att undvika obesvarade frågor efter att 

intervjun avslutas, vilket kan spara tid och en andra, uppföljande intervju kan därmed också 

undvikas.  

 

Flexibiliteten i djupintervjuerna gynnar studien då intervjuerna genomförs med anställda i 

olika positioner inom Lindex design- och inköpsavdelning eftersom det kan finnas ett behov 

av att ställa olika sorters frågor beroende på vilken tjänst respondenten har.  Alvesson (2011) 

menar att denna typ av flexibilitet gynnar fallstudier då intervjuerna kan anpassas för att 

studera ett område ur flera olika perspektiv. En mer strukturerad intervju skulle inte ge samma 

flexibilitet med risk för frågor som inte är anpassade efter respondenterna, vilket bland annat 

kan ge upphov till feltolkade frågor utan möjlighet att förklara dem vidare. 

 

Eftersom flexibilitet är av stor vikt för intervjuerna, är en möjlighet att genomföra dem 

ostrukturerat. Eftersom denna sorts intervjuer har en benägenhet att likna ett vanligt samtal 

(Bryman & Bell 2011), finns risken att respondenten får associera så pass fritt att hen kommer 

bort från det aktuella temat. Det finns även en risk att intervjuaren glömmer att ta upp viktiga 

delar av de teman som bestämts eftersom intervjuguiden då oftast består av enbart ett PM 

(Bryman & Bell 2011). Det kan även bli svårt att hålla en förutbestämd tid för intervjun, med 
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risk för att respondenterna behöver avbryta. Då krävs uppföljande intervjuer för att få svar på 

alla frågor. 

 

3.4 Genomförande 

 

Som grund för intervjuerna med de anställda hos Lindex, genomfördes en förstudie av liten 

omfattning i form av en informativ möte tillsammans med Lindexs CSR Manager och 

Production Support Manager. Syftet var att få en djupare inblick i hur Lindex arbetar med 

sina CSR-frågor och hur de arbetar mot återvinning av textilier i dagsläget, för att ha 

tillräckligt med kunskap inom ämnet för att senare kunna ställa relevanta frågor vid 

intervjuerna av de anställda. Tack vare förstudien kunde potentiella problemområden inom 

textilåtervinning identifieras, vilka krävde en närmare granskning vid intervjuerna av de 

anställda. Bland annat identifierades vikten att kunna spåra kemikalier för att underlätta 

återvinningen, vilket senare gav inspiration till scenario tre i intervjugudien. Detta problem 

upptäcktes inte vid granskning av andra referenser, såsom vetenskapliga artiklar, men 

upplevdes som relevant då det var baserat på ett problem fallföretaget själv upplevt vid 

granskning av hur plagg skulle kunna återvinnas baserat på nutida förutsättningar. Förstudien 

bestod av ett fritt samtal med representanterna från Lindex där de redogjorde för företagets 

nuvarande arbete. Det fanns gott om utrymme att ställa frågor om arbetsprocessen under tiden 

och en möjlighet att fokusera på Lindex vision om återvinning av textila material, samt vilka 

problem inom detta som upplevs på ledningsnivå inom företaget. 

 

Totalt genomförde sju intervjuer av anställda vid Lindex design- och inköpsavdelning. 

Samtliga intervjuer genomfördes på Lindex huvudkontor i Göteborg, i ett avskilt rum. Innan 

intervjufrågorna formulerades, togs olika teman fram mot bakgrund av genomgången 

litteratur inom textilåtervinning, green supply chain management och metodologi, samt 

information från förstudien. De teman som användes var; bakgrundsfakta om respondenten 

och dess tjänst på Lindex, den nuvarande försörjningskedjan på Lindex, återvinning av 

textilier, samt möjligheter och hinder för återvinning utifrån olika scenarion för de 

förutbestämda produkterna. Givna scenarion innefattade; tillverkning av produkten i ett enda 

material utan att fibrer blandas, olika komponenter i olika material, vara inga blandmaterial 

och slutligen en restriktion i vilka kemikalier som får användas för att underlätta 

återvinningen av produkten. Dessa scenarion valdes eftersom de representerar de största 

hindren för en textil återvinning i produktutvecklings- och tillverkningsprocessen idag. Mer 

specifika frågor formulerades sedan för att täcka dessa områden och på så sätt kunna besvara 

forskningsfrågorna. Respondenterna fick inte tillfälle att gå igenom frågorna till intervjun för 

att undvika inövade svar. Nedan finns en tabell över de sju olika respondenterna och vilken 

tjänst de bestter nu på fallföretaget. 
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Tabell 1 Intervjuobjekt 

Respondent Nuvarande tjänst och avdelning  

Respondent 1 Inköpsassistent på pojkavdelningen, vävda plagg 

Respondent 2 Designer på pojkavdelningen, vävda plagg 

Respondent 3 Designassistent på underklädesavdelningen 

Respondent 4 Inköpsassistent på pojkavdelningen, trikå plagg 

Respondent 5 Inköpare på pojkavdelningen, vävda plagg 

Respondent 6 Inköpare på pojkavdelningen, vävda plagg 

Respondent 7 Inköpare på pojkavdelningen, trikå plagg 

 

Samma intervjuare ställde frågorna under samtliga intervjuer, medan den andra intervjuaren 

var mer passiv i sin roll på grund av en tidigare yrkesmässig relation till intervjuobjekten. 

Denna intervjuare antecknade istället viktiga händelser och kommentarer som uppkom under 

intervjun och ställde följdfrågor vid behov, samt kontrollerade att alla teman hade täckts. 

Alvesson (2011) hävdar att detta sätt att arrangera intervjuer är fördelaktigt då den 

observerande intervjuaren har distans till intervjun och kan öka rationaliteten om intervjun 

kommer ifrån ämnet. Detta kan dock få oönskade konsekvenser i form av att intervjuobjektet 

känner sig studerad och blir mer benägen att ge ”säkra” svar (Alvesson 2011). De intervjuade 

uppmanades att associera fritt kring de ställda frågorna för att kunna ta del av deras egna 

åsikter och värderingar. De uppmanades även att meddela ifall de inte förstod frågorna så att 

missförstånd kunde undvikas. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades till förmån 

för resultat, analys och slutsatser. Respondenternas svar har till viss del jämförts med interna 

dokument från fallföretaget för att kunna ge en rikare beskrivningar av det nuvarande 

arbetssättet. 

 

3.5 Metodreflektion 

 

Genom att en fallstudie med endast ett svenskt modeföretag har genomförts, uppkommer 

problem att generalisera resultaten till övriga modeföretag då det inte med absolut säkerhet 

kan sägas att Lindex är representativt för alla dessa företag. Det är trots detta värt att betona 

vikten av de resultat som framkommit genom studien då andra liknande modeföretag har visat 

intresse för återvinning av textila material. Genom rika beskrivningar av fallföretagets 

nätverksrelationer samt dess design- och inköpsprocess, kan andra företag avgöra hur pass 

överförbara resultaten är till den egna verksamheten. Att kunna överföra resultat till den egna 

verksamheten, är enligt Bryman och Bell (2011) av stor vikt vid kvalitativa studier. På grund 

av ett väl inarbetat arbetsätt, bör en senare studie av fallföretaget kunna uppvisa likartade 

resultat kopplat till företagets nätverk och försörjningskedja. Detta förutsatt att företaget ej 

ändrar sin arbetsstruktur. Att intervjua anställda från i stort sett enbart två produktgrupper kan 

ge en selektiv bild av ett fallföretag av denna storlek. Detta eftersom de bildar en homogen 

grupp (Alvesson 2011). Däremot har respondenterna kunnat ge mer utförliga beskrivningar av 

arbetsprocessen och dessutom kompletterat varandra då de arbetar med samma produkter men 

i olika positioner. Eftersom Lindex har en gemensam, övergripande arbetsprocess för alla 
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produktgrupper, kan resultatet därmed i viss mån överföras och generaliseras till övriga 

produktgrupper och avdelningar inom fallföretaget. 

 

Fördelarna med djupaintervjuer i detta fall är redan nämnda, men det finns trots allt även vissa 

nackdelar med denna insamlingsmetod. Eftersom intervjuguiden inte består av strikt 

förutbestämda frågor, finns risken att respondenterna tolkar frågorna olika beroende på hur 

intervjuaren formulerar dem från tillfälle till tillfälle. För att undvika detta har samma person 

ställt frågorna i intervjuerna, samtidigt som en observerande intervjuare har säkerställt att 

frågorna inte formulerats alltför olika. Följdfrågor har ställts om det funnits några 

tveksamheter angående respondenternas tolkningar och förklaringar av frågan har getts när 

det har varit tydligt att respondenten inte har förstått frågans innebörd. Alvesson (2011) menar 

att respondenter kan beskriva saker på ett övertygande sätt utan att ha någon djupare kunskap 

i ämnet. För att minska risken för detta har särskilda kunskapsfrågor ställts. Efter bearbetning 

av materialet, har respondenterna fått möjlighet att bekräfta att deras svar har uppfattats 

korrekt av intervjuarna. Detta är en förutsättning för studiens trovärdighet (Bryman & Bell 

2011). 

 

En annan risk med att intervjua de anställda, kan vara att de framställer företaget som mer 

fördelaktigt än vad det är eftersom ämnet hållbarhet kan vara känsligt och något där 

respondenterna gärna vill ge ”rätt” svar. Det kan även vara så att de anställda känner press 

från ledningen att framställa företaget på detta sätt, vilket försvårar tolkningen av datan. Trots 

detta gavs intrycket att respondenterna ofta delgav sina egna tankar och åsikter då de tog upp 

både för- och nackdelar hos fallföretaget och dess sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Respondenterna vågade alltså rikta kritik mot det nuvarande arbetssättet och bedömdes därför 

inte vara under press från chefer eller liknande att uppge mer “passande” svar. Vid 

intervjuförfrågan betonades dessutom möjligheten till anonymitet där enbart tjänstetiteln 

presenteras i resultatet. Detta för att intervjuobjekten skulle bli mer avspända och 

förhoppningsvis ge mer spontana svar.  

 

Under intervjuerna och vid förberedelserna av dessa har övriga etiska principer beaktats av 

intervjuarna. Intervjuobjekten fick i samband med en intervjuförfrågan även information om 

studiens syfte, samt vilka olika teman som skulle tas upp under intervjun. Detta för att 

uppfylla informationskravet enligt Bryman och Bell (2011). Därefter fick intervjuobjekten 

själva ta ställning till om de villa delta i studien och om de godkände inspelningen av 

intervjun, vilket är i enlighet med samtyckeskravet. Nyttjandekravet har följts i enlighet med 

Bryman and Bell (2011) genom att de insamlade uppgifterna om deltagare och övriga 

personer enbart har använts i samband med studiens syfte. Genom att personuppgifter 

kopplade till intervjuobjekten har förvarats så att enbart forskarna har haft tillgång till dem 

och inte publicerats i samband med studien, har även konfidentialitetkravet uppfyllts (Ibid.). 

 

3.5.1 Källkritik 

 

Den litteratur som studerats i samband med studien har till stor del bestått av vetenskapligt 

granskade artiklar. Eftersom utvecklingen av textilåtervinning hela tiden går framåt, har 

artiklar av blandade dateringar använts för att skapa en bred översikt av ämnet för att öka 

förståelsen för komplexiteten och den utveckling som hittills skett.  När det gäller ARA-

modellen som analysverktyg, är de flesta artiklarna daterade längre tillbaka i tiden. Detta 

eftersom det vid en granskning av litteraturen framkommit att nyare material inte har 

utvecklat modellen märkvärt och därför inte tillfört något väsentligt till studien. Artiklarna 
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kopplade till modellen är skrivna av ett samlat antal författare som under lång tid bidragit med 

nytt material, vilket gjort modellen mer aktuell i tiden och därmed mer pålitlig. Gemensamt 

för alla artiklar, är att de till största del hämtades genom databasen Summon via Högskolan i 

Borås. 

 

Förutom vetenskapliga artiklar har samlingsvolymer använts i stor utsträckning för att 

kartlägga problematiken med återvinning av textilier, speciellt de av bomullsfibrer. Dessa 

volymer användes då antalet relevanta artiklar inom ämnet var begränsat. Även information 

från fallföretagets och andra modeföretags hemsidor har hämtats för att bekräfta studiens 

aktualitet. I övrigt har material från fallföretagets hemsida undvikits eftersom det kan bidra till 

att skapa en partisk bild av företaget i studien. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av den data som genererades vid sju djupintervjuer med anställda 

från fallföretaget Lindexs design- och inköpsavdelning, som även kompletterades med en 

granskning av interna dokument. Resultatet presenteras utifrån de teman som fastslogs inför 

intervjuerna, vilka är kopplade till den teoretiska referensramen. Sedan redogörs tre olika 

scenarion för de utvalda produkterna t-shirt, jeans och BH gällande problematiken vid textil 

återvinning med inriktning mot bomullsfibrer, samt vilka hinder och möjligheter som är 

förknippade med dessa. 

 

4.1 Lindex design- och inköpsprocess 

 
Figur 3 Utvecklingsprocessen (Lindex 2013).  

 

De anställda vid Lindex design- och inköpsavdelning har kontakt med ett fåtal aktörer i 

nätverket; anställda vid produktionskontoren, leverantörer och vissa underleverantörer. 

Utöver dessa är de anställda även medvetna om att kunderna och övriga modeföretag är av 

betydelse för det egna nätverket. I processen att ta fram en ny produkt, börjar arbetet med att 

titta på tidigare försäljning för att se vad som kan kombineras med nya trender för att följa 

med till kommande kollektioner. Inspiration hämtas även från internet och via resor till andra 

länder och mässor som görs av inköpare och designers. Övergripande trender fördelas sedan i 

grupper efter vilka avdelningar och produktgrupper de kan anpassas till och formas därefter 

till koncept av konceptdesignern. En budget upprättas av inköparen tillsammans med 

controller efter vad marknadsavdelningen har kommit fram till att företaget bör fokusera på. 

Här planeras hur många plagg av olika produktgrupper som ska utvecklas och vilket prisläge 

som är lämpligt. 

 

För att ta fram ett specifikt plagg sker en gemensam diskussion mellan designer och inköpare 

där en designer lägger fram olika förslag i skisser och ett utvalt plagg senare skickas vidare 

till direktrisen som upprättar en måttlista. Information om det valda plagget läggs senare in i 

det gemensamma datasystemet som både personal vid huvudkontor och produktionskontor 

har tillgång till. Information och beskrivningar om hur plagget ska se ut skickas därefter till 

produktionskontoren som förmedlar detta till den leverantör som de anställda på 

produktionskontor väljer ut för plagget. Denna leverantör väljs ut baserat på om den kan 

leverera det som krävs för plagget och vilket pris som erbjuds. Leverantören tillverkar 

därefter ett ”development sample” som skickas till huvudkontoret för bedömning av designer, 

inköpare och direktris. Om provet godkänns skickas en bokningsförfrågan med kommentarer 

och kompletterande uppgifter om exakta kvantiteter, detaljer som tryck och broderier, samt 

material via datasystemet till produktionskontoret. Dessa förmedlas sedan till leverantören. I 

denna information ingår även tvättråd, leveranstider och fraktsätt. Leverantören kommer via 

produktionskontoret sedan tillbaka med en bokningsbekräftelse. Därefter påbörjas 

provprocessen där leverantörerna skickar ett förstaprov baserat på de nya uppgifterna till 

inköparen. Detta prov bedöms på liknande sätt som tidigare prov och om provet uppfyller 

kraven godkänns det för produktion av inköpsassistenten och inköparen. Ibland kan däremot 

ett kontraprov behövas innan plagget anses färdigt.  
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Genom hela denna provprocess godkänns även detaljerna på plagget och de anställda på 

produktionskontoret agerar alltid mellanhand mellan huvudkontoret och leverantörerna. 

Ibland kan proverna bli lokalt godkända av produktionskontoren, något Lindex försöker 

uppmuntra för att minska antalet prov som skickas. När ett plagg slutligen är helt godkänt och 

produktionen genomförts, skickas ett produktionsprov till inköpsassistenten som bekräftelse. 

Plaggen fraktas senare av utomstående logistikfirmor från fabriken via båt eller lastbil, i 

sällsynta fall via flyg, till Lindex distributionscentraler där de senare fördelas ut till alla 

butiker. Väl ute i butik följer inköparen och inköpsassistenten försäljningen för att kunna 

upprätta underlag för kommande produkter.  

 

4.2 Lindex relation med leverantörer 

 

Alla respondenter svarade att Lindex satsar på långsiktiga relationer med leverantörerna och 

förklarade de många fördelarna med detta. Det är möjligt att skapa en bra relation med en 

leverantörer över tid, vilket leder till att Lindex kan bli prioriterade hos den leverantören och 

har en bättre möjlighet att förhandla om priser. Leverantörerna är även mer villiga att anpassa 

sig efter Lindexs önskemål och krav om det finns ett långvarigt samarbete mellan dem.  

 

Våra leverantörer i Bangladesh har vi jobbat väldigt länge med och de 

investerar i sina fabriker, de anpassar sig efter oss - Respondent 5, inköpare 

 

Kontroll är också en viktig anledning till att ha långsiktiga relationer med leverantörer. Av 

den anledningen har Lindex färre leverantörer än tidigare för att lättare ha kontroll och ett 

nära samarbete med dem. Det leder även till att Lindex har möjlighet att lägga flera 

beställningar hos samma leverantör, vilket då ger företaget större möjligheter att påverka 

förändringar. Att vara en viktig kund hos leverantören leder därför till mer kontroll från 

Lindexs sida eftersom företaget har möjlighet att påverka hur leverantören arbetar.  

 

En lång relation skapar trygghet för båda parter och en ömsesidig relation byggs upp. 

Leverantörer kan komma med förslag om nya tekniker eller material till Lindex, speciellt de 

som företaget har ett nära samarbete med. De leverantörerna besitter mycket kunskap om de 

nya teknikerna, vilka Lindex egna produktutvecklare i produktionsländerna ber om när de 

besöker fabrikerna. Företaget kan inspireras av dessa nya tekniska lösningar, vilket kan leda 

till exempelvis billigare produktion, nya material och färgtekniker. Flera respondenter 

poängterade därför vikten av att ha leverantörer som är drivande och vill utvecklas. Företaget 

tar även in nya leverantörer men då ska det finnas en rimlig anledning till att göra det. Om en 

leverantör kan erbjuda något som de befintliga inte kan är det möjligt att påbörja ett 

samarbete. Fördelarna med de långsiktiga relationerna har lett till att Lindex idag gärna 

samarbetar med leverantörer som de känner väl, vilket i sin tur har krympt deras 

nätverkskontext. En respondent poängterade vikten med att ta in nya leverantörer och 

problematiken med att bara använda den befintliga leverantörsbasen. Om företaget inte tar in 

nya leverantörer finns en risk att Lindex blir låsta och står stilla i utvecklingen. Därför måste 

Lindex ta risken att använda nya leverantörer ibland. 

 

I och med att branschen blir mer och mer transparent så är det en 

förutsättning att man har långsiktiga relationer för att det blir jättesvårt 

annars med korta relationer där ingen vågar visa vad man har och släppa in 

någon - Respondent 7, inköpare 
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Respondenterna som arbetar på Lindex huvudkontor har väldigt lite kontakt med 

underleverantörer eftersom det mesta sköts via produktionskontoren. De enda som 

respondenterna har kontakt med ibland är tygleverantörer som visar sina kollektioner så att 

Lindex kan beställa ifrån dem. Det kan även vara representanter från stora underleverantörer 

som besöker huvudkontoret. Utöver det är respondenternas kontakt med underleverantörer 

väldigt begränsad. 

 

4.3 Respondenters kunskap om återvinning 

 

Bland respondenterna finns det kunskap om Lindex mål inom hållbarhet, men det saknas 

kunskap om den uttalade visionen om att i framtiden kunna återvinna de producerade plaggen 

för att fibrerna ska kunna återanvändas i ny produktion och på så sätt skapa ett slutet 

kretslopp. Endast en respondent var vagt medveten om denna vision. Respondenterna är här 

överens om att det skulle behövas mer information om detta, både på företagets hemsida men 

även internt. Utöver detta kände de flesta respondenterna att kunskap om återvinning av 

textilier och vad modeföretagen kan göra redan idag inom detta område är något som saknas 

inom deras kompetens. En av respondenterna framhävde dessutom vikten av att få krav från 

företagets ledning för att kunna utveckla produkterna. 

 

Nej, inte så uttalat - Respondent 7, inköpare 

 

Jag har hört någonting om det - Respondent 4, inköpsassistent 

 

Om jag som jobbar med trikå skulle få ett krav på mig skulle jag kunna göra 

allt i ekologisk bomull från nästa år redan till exempel, om det bara var så att 

man var beredd att betala för det - Respondent 7, inköpare 

 

4.4 Scenarion 

4.4.1 Bas t-shirt Scenario 1 

Endast ett material används genomgående i hela plagget för att underlätta 

återvinningen 
 

Det finns redan bas-tshirtar i sortimentet som är tillverkade av 100 procent bomull, men det 

finns vissa tekniker som exempelvis mélange och neonfärgade plagg där oblandat material 

inte kan garanteras eller användas. Därför har respondenterna svarat att det är möjligt att 

genomföra det här scenariot men bara för vissa typer av plagg. Av den anledningen skulle det 

inte vara möjligt att tillverka en hel kollektion i endast ett material genomgående i hela plagg. 

Riktlinjer hur kvalitéer i oblandat material ska användas är egentligen det enda som behövs. 

Ett krav på detta behöver ställas från ledningen för att se en ökad mängd av oblandade 

bomullsprodukter. 

 

Finns massor av kvalitéer i 100 procent bomull, men vi kanske faller över på 

något som inte är det för att vi inte har ett sådant krav på oss idag - 

Respondent 7, inköpare 

 

Vidare nämnde båda respondenterna att sytråden skulle vara problematiskt, eftersom en 

filamenttråd, som exempelvis polyester, behövs för att göra sömmarna är töjbara. Att ändra 
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sytråden till bomull skulle innebära kvalitetsproblem där det är svårt att garantera att tråden 

och därmed plagget håller. 

 

Någon förändring av leverantörsbasen skulle inte behövas för att genomföra detta scenario 

eftersom de befintliga leverantörerna redan tillverkar de här produkterna idag. Det har inte 

varit problematiskt tidigare när Lindex har framfört krav till leverantörerna och de är villiga 

att anpassa sig efter Lindex eftersom det leder till fler beställningar. Därför skulle det vara 

möjligt att genomföra scenariot med de befintliga leverantörerna. 

 

4.4.2 Bas t-shirt Scenario 2 

Använda olika material men göra dem separerbara genom att plaggets olika 

komponenter består av ett material var 
 

Det här scenariot genomförs redan idag på Lindex och det finns plagg i sortimentet som har 

exempelvis ärmar i ett material och resten av tröjan i ett annat, vilket utgör lätt separerbara 

kompontenter. Att göra en hel kollektion av plagg som går att separera skulle innebära 

begränsade designmöjligheter och vara problematiskt att göra eftersom det finns så många 

olika plaggtyper i en kollektion. Till exempel kräver vissa printtekniker ett blandmaterial med 

polyester i för att färgerna ska fastna på tyget. Känslan av plagget kan vara en annan 

anledning att använda blandmaterial. Polyester blandas med bomull för att få fram rätt känsla. 

Polyester behövs exempelvis för att ge en uppburrad avigsida på tröjor och bomull behövs för 

att ge plagget är mjuk känsla. Därför är det även här ett begränsat antal plagg som kan 

tillverkas av komponenter som består till 100 procent av endast ett material. Däremot skulle 

det vara möjligt att ta fram en specialkollektion som kan marknadsföras som separerbar. 

 

Man skulle säkert kunna göra en kollektion där man också säger att man gör 

det för att det ska vara så, och då designa man ut efter det, men så som 

kollektionerna ser ut idag så är det nog svårt [att göra flera kollektioner 

separerbara] - Respondent 4, inköpsassistent 

 

Det som en respondent ansåg var anledningen till att detta inte görs idag, är att någon först 

måste ta ansvar för inom detta område och ställa krav på att det ska genomföras. Då hade 

Lindex kunnat öka mängden av separerabara plagg eftersom teknikerna redan finns för att 

göra det. Det gäller att designern ska känna till kraven från början eftersom det då finns 

möjlighet att tänka ut lösningar för hur plagget ska vara designat. 

 

Att bara dra igång en tankeprocess om hur man skulle utveckla en kollektion 

med återvinningsbara plagg skulle ge mycket - Respondent 7, inköpare 

 

4.4.3 Bas t-shirt Scenario 3 

Begränsa vilka kemikalier som används till plaggen för att underlätta spårbarhet och 

återvinning 
 

Det här scenariot var svårare för respondenterna att resonera kring eftersom det finns ganska 

lite kunskap hos respondenterna på Lindex huvudkontor om exakt vilka kemikalier används 

och varför. Det är leverantörerna som arbetar med kemikalierna som har den kunskapen och 

väldigt lite av den informationen kommuniceras vidare till huvudkontoret.  
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Restriktioner för kemikalier har ändrats och blivit mycket hårdare under många år och det har 

aldrig varit några problem för leverantörerna att rätta sig efter kraven. Leverantörerna vill 

gärna ha kvar sina kunder och är därför villiga att göra förändringar. Det är dock svårt att säga 

om de hade haft möjlighet till det utan att veta exakt vilka förändringar som skulle behöva ske 

gällande kemikalieanvändning. Det kan vara kostsamma förändringar som kräver nya 

maskiner och då hade det kanske inte varit möjligt för leverantörerna att genomföra på grund 

av ekonomiska begränsningar. 

 

En intressant aspekt som kom fram i intervjuerna var att leverantörerna besitter kunskap och 

tekniker för att göra bättre val, men om inte företaget ber om, eller ställer krav på en 

förändring, kan de gå miste om dessa. Många gånger kan det vara så att företaget ställer sina 

vanliga krav eftersom de inte är medvetna om att leverantören har bättre, mer miljövänliga 

lösningar. Att leverantörerna har den här kunskapen är enligt en respondent inte så konstigt 

eftersom det är de som arbetar med maskinerna. Inköpare och designers har inte möjlighet att 

få insyn i detta på samma sätt och det kan vara anledningen till att förändringar inte sker. 

Därför är det av stor vikt vilka leverantörer företaget samarbeta med. Vissa kan vara väldigt 

framåt och visa nya tekniker och utvecklingar, vilket gör att förändringar sker snabbare. 

 

Väljer man att satsa på rätt leverantör är det inte [Lindex] som kommer driva 

utvecklingen, utan de som kommer att driva den åt oss - Respondent 7, 

inköpare 

 

Gällande priset svarade en respondent att man förutsätter att det blir dyrare att byta ut 

kemikalier och att detta är anledningen till att man inte gör det, men samtidigt anser samma 

respondent att det inte behöver vara så. Det kan även vara så att avsaknaden av krav hindrar 

förändringar. 

 

Även positiva förändringar kanske också kan bli positiva ekonomiskt - 

Respondent 4, inköpsassistent 

 

Det spelar även roll hur driftiga leverantörerna är och vad de ser att de kan tjäna pengar på. 

Vissa tänker framåt och ser att de kan tjäna pengar i framtiden genom att arbeta på ett hållbart 

sätt redan nu. Då finns det motivation för leverantörerna att följa utvecklingen i branschen och 

komma med förslag på förändringar de köpande företagen kan göra. En respondent svarade 

att leverantörerna är motiverade att göra mer hållbara val för att förbättra deras egna 

arbetsmiljö och land. 

 

De är ju också väl medvetna om vad som händer i världen, många gånger mer 

än vad vi är - Respondent 7, inköpare 

 

4.4.4 Jeans Scenario 1 

Endast ett material används genomgående i hela plagget för att underlätta 

återvinningen 
 

Respondenterna är eniga om att scenario ett skulle vara möjligt att genomföra. Detta eftersom 

den nuvarande leverantörsbasen är fullt kapabel att hitta underleverantörer som kan ta fram 

material i 100 procent bomull då detta redan används i stor utsträckning för de nuvarande 

jeansmodellerna. Det är för närvarande endast ett material i avdelningens materialbibilotek 

som innehåller elastan. Lindexs materialbiblioteket innehåller kvalitéer som förekommer 
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upprepade gånger för olika produkter i sortimentet, vilket gör att dessa material kan 

koordineras över olika produktgrupper och beställas i större kvantiteter. Detta gynnar 

företaget genom ekonomiska stordriftsfördelar. På grund av dessa resurser behövs inga 

direkta förändringar av den befintliga relationerna då det enbart handlar om att ge 

leverantörerna rätt information om vilket material som önskas. Att utesluta elastan kan 

däremot skapa problem när det gäller passformen. Det blir svårt att tillverka byxor med en 

smalare passform, vilket begränsar designmöjligheterna och kan resultera i ett sortiment med 

för lite variation. Även komforten för bäraren kan i viss mån bli lidande, speciellt för 

barnplagg där det är viktigt att plaggen är både lekvänligt och mjukt. 

 

Det är nog snarare på flick[avdelningen] det kan bli problem, på 

pojk[avdelningen] är det inte så mycket elastan - Respondent 2, designer 

 

Mest tror jag egentligen passformen. Det är det som är problemet men sen tror 

jag inte det är något annat problem - Respondent 6, inköpare 

 

Genom att designmöjligheterna begränsas, ser majoriteten av respondenterna inte att det är 

möjligt att tillverka en hel kollektion enligt detta scenario, men vissa ser potential i att 

tillverka delar av en kollektion på detta sätt, eller en liten kollektion speciellt utformad för 

detta, precis som för bas-tshirten. 

 

Om man skulle göra en hel kollektion då skulle man behöva anpassa styles 

därefter - Respondent 6, inköpare 

 

Det är inte helt omöjligt, bara att jobba fram det lite mer - Respondent 6, inköpare 

 

När det gäller hur plaggets priser påverkas av detta scenario, är respondenterna i tjänsten som 

inköpare av åsikten att det inte kommer att förändras märkvärt då det material som krävs 

redan finns tillgängligt och tillverkningsprocessen inte behöver förändras. Priset är dock 

beroende av hur stora kvantiteter som köps in.   

 

Det beror på hur stora kollektioner vi gör. Ju större kvantitet desto bättre 

pris generellt sett - Respondent 6, inköpare 

 

4.4.5 Jeans Scenario 2 

Använda olika material men göra dem separerbara genom att plaggets olika 

komponenter består av ett material var 
 

När det gäller scenario två är alla respondenter övertygade om att det är genomförbart 

eftersom det i stort sett liknar den nuvarande arbetsprocessen. Det har exempelvis funnits 

jeansmodeller i 100 procent bomull där bakfickan har tillverkats i skinnimitation, vilket har 

fungerat problemfritt i samarbetet med leverantörerna. En revidering av nuvarande 

leverantörer är därför inte nödvändig. En av respondenterna påpekar detta scenario som mer 

fördelaktigt eftersom det inte begränsar designen på samma sätt som det första scenariot. 

 

Det är ju så det ser ut idag egentligen - Respondent 2, designer 

 

Att arbeta med olika material för olika komponenter kan däremot innebära förändringar i 

priset och möjligheterna till stordriftsfördelar. Beroende på vilka material som väljs för 
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modellerna och i vilka kvantiteter de köps in, kan priset bli högre. Priset är som tidigare 

nämnt kopplat till vilka kvantiteter som beställs och en respondent klargör att vissa tyger 

kanske inte finns tillgängliga i alltför små kvantiteter. 

 

4.4.6 Jeans Scenario 3 

Begränsa vilka kemikalier som används till plaggen för att underlätta spårbarhet och 

återvinning 
 

Eftersom det inte finns någon djupare kunskap om vilka kemikalier som används vid 

tillverkningen av plaggen hos de anställda på design- och inköpsavdelningen, var det svårt för 

respondenterna att svara med säkerhet enligt detta scenario. De framhäver att det finns risk för 

begränsningar vid designen eftersom vissa färger kräver fler kemikalier än andra. Åsikterna 

om huruvida de nuvarande leverantörerna kan genomföra detta går isär. Vissa respondenter 

hävdar att det förmodligen skulle vara omöjligt att genomföra medan andra anser att det beror 

på vilka kemikalier som skulle vara möjliga att arbeta med. En respondent tror att 

leverantörerna skulle kunna och vara villiga genomföra detta eftersom de tidigare har lyckats 

anpassa sig efter kemikalierestriktioner. Flera respondenter nämner däremot att det krävs att 

fler företag använder sig av detta scenario för att leverantörerna skulle vara villiga att anpassa 

sig. 

 

Beror ju på vilka kemikalier man skulle få välja bland - Respondent 2, 

designer 

 

Jag tror inte de skulle [köpa in nya kemikalier] bara för oss, jag tror i så fall 

de gör det för att de har flera tunga namn som också har den fabriken - 

Respondent 1, inköpsassistent 

 

På grund av att detta scenario fortfarande skulle möjliggöra att material beställs tillsammans 

med övriga avdelningar, kan stordriftsfördelar behållas. Däremot är respondenterna eniga om 

att scenario tre är en kostnadsfråga, både för Lindex och deras leverantörer. En respondent 

framhäver att om det blir en kostnad för leverantörerna, krävs det att de är villiga att investera 

i sina kunder. 

 

Jag tror säkert att det blir dyrare för Lindex också i början om det är något 

stort som måste göras - Respondent 2, designer 

 

4.4.7 BH Scenario 1 

Endast ett material används genomgående i hela plagget för att underlätta 

återvinningen 
 

Det skulle vara möjligt att utföra detta scenario redan idag, speciellt med tanke på att 

bygellösa och ovadderade BH:ar ligger rätt i trenden för tillfället. En lösning hade kunnat vara 

att göra en spets BH helt utan övriga komponenter som bygel, vadd och spänne. Få 

komponenter underlättar genomförandet. Spetsen hade då kunnat fortsätta upp över axeln för 

att utesluta axelbandet. Dock skulle det kanske behövas någon elastik i materialet för 

passformen. Med så många komponenter i en BH är det en utmaning att tillverka den i endast 

ett material men det skulle inte vara omöjligt. Att använda endast ett material genomgående 

skulle däremot begränsa designmöjligheterna betydligt.  
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För att man ska kunna återvinna den, så måste man plockar bort väldigt 

mycket - Respondent 3, designassistent 

 

Det som är väldigt positivt är att en sådan BH skulle vara billigare att producera eftersom den 

består av färre antal delar. Ledtiderna hade därmed förkortats och priset till slutkunden skulle 

även kunna sänkas på grund av den lägre inköpskostnaden. Det skulle även finnas fler 

valmöjligheter av leverantörer eftersom modellen inte är lika komplicerad att tillverka. Då 

hade många fler av de befintliga leverantörerna haft möjlighet att producera den här 

produkten, vilken kan leda till större möjlighet att förhandla om priset. 

 

När vi jobbar med vadderade BH:ar är vi oftast ganska bundna till till exempel 

Kina där de är väldigt duktiga på det, men när det gäller såna här typer av 

plagg som inte behöver samma typ av konstruktion, då hade man säkert kunnat 

jobba med flera länder eftersom det är ett enklare plagg att få till - Respondent 

3, designassistent 

 

4.4.8 BH Scenario 2 

Använda olika material men göra dem separerbara genom att plaggets olika 

komponenter består av ett material var 
 

Det här scenariot skulle också kunna genomföras genom att ta bort vadderingen i BH:n. De 

andra komponenterna som bågen, axelband och spänne kan lätt separeras från 

huvudmaterialet, men eftersom vadden sitter fast i detta måste den tas bort för att göra 

komponenterna helt separerbara. Det finns även möjlighet att arbeta på ett sätt som minskar 

antalet komponenter i produkten genom nya tekniker som utvecklas. 

 

Sedan finns det många sätt att jobba med att formpressa så att man kommer 

bort från byglar helt och hållet - Respondent 3, designassistent 

 

Att producera utan vaddering hade förkortat ledtiden och även lett till ett miskat inköps- och 

försäljningspris. Både scenario ett och två hade varit möjliga att genomföra, men det hade inte 

kunnat göras i stor utsträckning på grund av sortimentet. Kundernas efterfrågan styr vilka 

produkter som tillverkas och eftersom produkter med vaddering efterfrågas kan de inte kunnat 

uteslutas ur sortimentet. 

 

4.4.9 BH Scenario 3 

Begränsa vilka kemikalier som används till plaggen för att underlätta spårbarhet och 

återvinning 
 

Den djupa kunskapen om vilka kemikalier används saknas även här för inköpare och 

designers men uppdateringar från huvudkontor kommuniceras till produktionkontoret 

gällande vilka kemikalier som inte får användas längre. Det som är problematiskt vid 

produktion av underkläder, är att hitta leverantörer som är villiga att jobba med spets som är 

producerat på ett mer hållbart sätt. De befintliga leverantörerna har inte möjlighet till det och 

trots att Lindex har hittat leverantörer som kan leverera detta, är priset fortfarande ett hinder. 
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Det är väldigt få företag som efterfrågar hållbar spets och Lindex som ensam aktör kan inte 

förhandla om priset. 

 

Där gör det också jättemycket att finns det flera företag som är villiga att 

jobba med de här materialen så kommer priserna att gå ner - Respondent 3, 

designassistent 

 

Efterfrågan från kunden hade också påverkat det här scenariot. Kunders intresse av att veta 

vad ett plagg har gått igenom har ökat, men samtidigt är de fortfarande väldigt priskänsliga 

och inte villiga att betala mer. Svårigheten ligger i att göra förändringar som är bättre för 

miljön men samtidigt behålla samma pris och kvalité till kunden. Kundens förväntningar 

gällande pris bestäms också utifrån de andra modeföretagens prisnivåer. Det hade varit mer 

utrymme för förändringar om alla företag skulle höja sina priser för att kunna leverera en 

produkt med begränsade kemikalier. 

 

Jag kan känna ibland att företagen stjälper varandra i de här priskrigen - 

Respondent 3, designassistent 

 

4.5 Vem driver hållbar utvecklingen mot återvinningsbara plagg? 

 

Det råder delade meningar om vilka aktörer som kan driva utvecklingen för återvinning av 

textila material framåt. Några respondenter ser att det skulle krävas en lagstiftning på statlig 

nivå för att pressa modeföretagen att agera, men de är också eniga om att det krävs mer. Att 

modeföretag måste gå ihop för att tillsammans sträva mot samma mål är något som alla 

respondenter är överens om. Detta för att gemensamt kunna övertyga enskilda leverantörer 

och produktionsländer, eftersom respondenterna ser att drivkraften till större delen kommer 

från de köpande länderna.  

 

Vi som företag måste gå ihop, jobba tillsammans, bli starka och inte se 

varandra som konkurrenter utan där är vi samarbetspartners - Respondent 6, 

inköpare 

 

Däremot ser majoriteten av respondenterna inte att leverantörerna skulle bromsa utvecklingen 

i stort, bara om det skulle innebära alldeles för stora investeringar från deras sida. Som 

enskilda modeföretag är det dock lätt att själva bromsa utvecklingen då det idag ligger hinder 

i vägen i form av bristfällig teknik för att återvinningen av plagg skulle vara fullt möjlig. 

Tekniken framställs som det största hindret för utvecklingen idag. 

 

En respondent anser att modeföretag kan hindra utvecklingen genom att  inte förbereda 

kunderna tillräckligt på vad företagen har att erbjuda inom hållbarhet. Genom en tydlig 

kommunikation mot kunderna skulle deras intresse väckas och företagen skulle se ett behov 

av att utvecklas ytterligare inom detta område. Det är tydligt att kunderna har höga krav på 

hur ett företag agerar inom hållbarhetsfrågor, vilket gör det viktigt för företagen att inte bara 

kunna förklara att de arbetar på ett bra sätt inom detta område, utan också varför. Kunderna 

kan som tidigare beskrivet, trots sina höga krav på miljövänliga kläder själva agera 

bromsklossar ifall priset för återvinningsbara plagg skulle överstiga det de är villiga att betala. 

Respondenterna hyser dock förhoppningar om att kunderna med deras medvetenhet istället 

skulle främja utvecklingen genom att efterfråga den här sortens produkter. 
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Om de får reda på allt vad [Lindex] gör, skulle de kanske trycka på 

utvecklingen ännu mer - Respondent 7, inköpare 

 

En annan respondent lyfter fram att för att modeföretag som Lindex ska få kunskap om vad 

som krävs av dem för att en storskalig återvinning av plagg ska vara möjligt, krävs 

samarbeten med andra företag och organisationer som försöker förbättra teknikerna för detta. 

Forskning på högskolor och samarbeten med företag som re:newcell ges som alternativ till 

hur modeföretagen ska kunna ta del av detta. 
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5 Analys 
 

Resultatet har analyserats utifrån ARA-modellens olika beståndesdelar, aktiviteter, resurser 

och aktörer inom fallföretagets nätverk. Tidigare beskrivna scenarion kommer att beaktas och 

analyseras efter modellen. Slutligen presenteras en överskådlig tabell där analyserad data 

angående scenarion sammanställs med ARA-modellen för att ge en bild av vilka hinder som 

kan identifieras av ett modeföretags design- och inköpsavdelning, vilka kan hindra 

produktutvecklingen av återvinningsbara plagg, samt vilka förändringar som krävs av 

företagets externa relationer innan en sådan produktutveckling kan införas.  

5.1 Aktiviteter 

 

När det gäller hur aktiviteterna i ett modeföretags design- och inköpsprocess behöver 

förändras och hur detta påverkar arbetssättet vid en tillverkning av återvinningsbara plagg, 

spelar produkternas design en stor roll. Generellt är en tillverkning i 100 procent bomull 

genomförbar, men vid tillverkning av smala jeans eller andra produkter med liknande 

passform får undantag ske. Att tillverka dessa produkter av enbart bomull får konsekvenser 

för komforten och funktionaliteten. Detta gör att scenario ett och två, där plagget består av 

endast ett material genomgående eller i sepererbara komponenter, kan användas till ett 

begränsat antal produktgrupper. Det kan påverka möjligheten till stordriftsfördelar då det 

kanske inte alltid är lämpligt att koordinera materialvalen för olika avdelningar i lika stor 

utsträckning som i nuläget. Detta eftersom stordriftsfördelar skapas genom likartade 

aktiviteter (Richardson 1972), i detta fall lika material för många olika produkter. För att 

kunna behålla sina nuvarande stordriftsfördelar kan en revidering och uppdatering av de 

nuvarande modellerna i sortimentet behöva utföras för att se vilka modeller som kan 

koordineras, exempelvis enligt samma material. Detta kan kräva att aktiviteterna för att ta 

fram nya mönster och passformer behöver anpassas beroende på hur många produkter som 

ska tillverkas utan blandmaterial. Att tillverka en hel kollektion på detta sätt kan göra 

sortimentet lidande på grund av för lite variation för kunden då produkterna tenderar att bli 

standardiserade på grund av begränsningar i passform och design. Därför är det mest lämpligt 

att tillämpa detta för kollektioner speciellt utformade för detta ändamål, eller för enskilda 

modeller i de ordinarie kollektionerna. 

 

Genom att alla givna scenarion och då särskilt scenario två där de olika komponenterna skulle 

bestå av endast ett material, påminner om det nuvarande arbetssättet i design- och inköp, 

behöver inga större anpassningar av aktiviteterna i tillverkningsprocessen ske. De 

förändringar som bör genomföras ligger till stor del hos huvudkontoret i form av upprättning 

av riktlinjer för design och inköp av återvinningsbara plagg, eftersom det finns en övertygelse 

att leverantörerna kan anpassa sig till nya materialval och passformer. Detta är till stor hjälp 

då de aktiviteter som sker på huvudkontoret såsom design och materialval är starkt kopplade 

till tillverkningsprocessen. Eftersom många av de aktiviteterna som sker vid produktionen av 

ett plagg är kompletterande och enligt Richardson (1972) måste genomföras i en viss ordning, 

är få förändringar positivt eftersom alltför stora anpassningar av efterföljande aktiviteter kan 

undvikas. Genom att få anpassningar behövs, kan aktörer som leverantörerna anpassa sig 

lättare till dessa och vanliga efterföljande problem som exempelvis försenade leveranser på 

grund av anpassningen kan undvikas. Kostnader som kan uppstå vid dessa förändringar kan 

då också hållas nere, till alla parters fördel. 
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De eventuella anpassningar av aktiviteter som kan komma att behöva genomföras gäller 

främst scenario tre med en begränsning av kemikalier. Detta eftersom respondenterna inte har 

tillräcklig kunskap om de kemikalier som idag används vid tillverkningen och hur en 

restriktion av dessa skulle påverka tillverkningen och plaggens utformning. Det är därför svårt 

att bekräfta om detta scenario skulle vara genomförbart i dagsläget med de nuvarande 

leverantörerna. Eventuellt skulle omfattande anpassningar av aktiviteterna i 

tillverkningsprocessen behöva utföras av leverantörerna eftersom olika sorters kemikalier 

används vid olika typer av tillverkningsprocesser. 

 

Flera av de designförändringarna som skulle främja återvinningen av plagg kan genomföras 

redan idag, men en anpassning av vissa  tillhörande aktiviteter har inte införts. Teknologin 

inom återvinning av plagg är fortfarande ett stort hinder och system för att återvinna plagg i 

stor skala med bra kvalité finns inte. Det kan vara anledningen till att företaget inte har sett 

möjligheterna som finns idag inom design som underlätter återvinningen och inte har anpassat 

aktiviteterna därefter. Ett engagemang för att skapa plagg som är lätta att återvinna skulle 

behövas inom ledningen som har möjligheten att driva förändringen genom hela företaget. 

Enligt Luthra, Garg och Haleem (2014) är ett bristande engagemang hos ledningen ett stort 

hinder vid införande av en grön försörjningskedja och anledningen till att det anses vara viktig 

för anpassning av aktiviteter. Ett sådant engagemang skulle kunna bidra till att personal inom 

design- och inköpsavdelningar blir utbildade inom framtagningen av återvinningsbara plagg 

och hur de kan anpassa aktiviteter för att uppnå detta. Enskilda medarbetare har inte möjlighet 

att införa förändringen själva utan behöver ledningens stöd, eftersom ansvaret för att 

förändringar i arbetssätt ligger där. Detta krävs för att förändra de anställdas tankesätt under 

produktutvecklingen. Det positiva är att Lindex har ett stort engagemang för miljöfrågor 

vilket möjliggör förändringar i arbetssättet för att göra det mer hållbart. Det underlättar för 

företaget att införa de förändringar som behövs för att skapa en grön försörjningskedja. 

 

5.2 Resurser 

 

Fallföretaget besitter interna resurser som möjliggör implementering av förändringar. En 

viktig resurs som finns internt inom fallföretaget är det materialbibliotek som används för att 

kunna koordinera materialval med andra avdelningar och leverantörerna. Genom detta 

materialbibliotek har stordriftsfördelar i form av lägre inköpspriser skapats då större 

kvantiteter kan beställas genom denna koordination. Att företaget redan har tillgång till 

material som gör att scenario ett och två är möjliga att genomföra redan idag för alla utvalda 

produktgrupper, är en viktig resurs den dag då utvecklingen har kommit så långt att 

återvinning av bomullsfibrer kan genomföras på ett sådant sätt att de är lämpliga att använda i 

nya plagg. Detta innebär även att dessa genomföranden inte behöver innebära några 

förändringar i inköps- eller försäljningspris. För scenario tre kan materialen behöva anpassas 

beroende på vilka kemikalier som är lämpliga att använda för att en återvinning av plaggen 

ska vara möjlig. Detta scenario förutsattes av respondenterna kunna bli kostsamt för företaget 

och dess leverantörer och att detta skulle vara ett hinder för att kunna genomföra scenariot. På 

grund av detta är det gynnsamt att Lindex har en ömsesidig relation till sina leverantörer 

eftersom båda parterna är villiga att investera i varandra. Detta eftersom förändring inom ett 

nätverk är lättare att genomföra via långsiktiga relationer med tillit än genom nya aktörer 

(Håkansson & Ford 2002). Några respondenter var däremot av åsikten om att det skulle kunna 

bli billigare, men detta är svårt att verifiera på grund av den bristande kunskapen. Om det 

skulle finnas kostnadersfördelar finns det en motivation från företaget att anpassa sina 

arbetssätt men en ökad kostnad skulle vara ett stort hinder för implementering av en grön 
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försörjningskedja. Eftersom förändringarna i försörjningskedjan kan vara kostsamma och inte 

kan kopplas till en ökad intäkt för företaget, måste det finnas andra orsaker som motiverar 

modeföretag att införa förändringar. Flera respondenter är av den åsikten att statligt krav 

skulle behövas för att motivera kostsamma förändringar. En annan drivande faktor som skulle 

påverka företagets vilja att ta sig an en stor resursförbrukning är en efterfrågan från kunder, 

som kan leda till en konkurrensfördel över andra modeföretag om efterfrågan är tillräckligt 

stor.  

 

En intern resurs som har upptäcks vara bristfällig inom fallföretaget är kunskapen om 

återvinning av textila material och kemikalier hos personalen på design- och 

inköpsavdelningen. Denna kunskapsbrist gör det svårt att driva utvecklingen av 

återvinningsbara plagg från huvudkontoret. De anställda är här beroende av att leverantörerna 

är villiga att dela med sig av sina kunskaper. Problematiken kan bero på 

kommunikationsproblem som uppstår på grund av att produktionen har outsourcats till en 

annan världsdel. Det kan även finnas språk- och kulturskillnader som kan försvåra utbytet av 

information. En begränsad möjlighet till möte mellan parterna ger färre tillfällen att 

kommunicera. Eftersom båda parter inte tillhör samma företag kan det även finnas en 

motvillighet att dela med sig all information på grund av målskillnader. Detta har dock enligt 

respondenterna inte identifierats som ett problem i fallföretaget.  

 

Ett ökat utbyte av information och kunskap mellan huvudkontor och produktionskontor via 

leverantörerna skulle kunna bidra till att stärka den interna kompetensen och på så vis kunna 

främja innovation inom hållbar utveckling. Det finns också tecken på en något bristfällig 

intern kommunikation vid huvudkontoret, vilket är problematiskt då det är viktigt att de 

anställda är medvetna om vilka mål de ska arbeta mot. Bristande kunskap försvårar i samband 

med detta företagets möjligheter att kunna sprida medvetenhet om fördelarna med textil 

återvinning till kunderna. De investeringar som krävs för att kunna stärka den interna 

kompetensen kan således vara berättigat ur ett ekonomiskt perspektiv då kundernas 

medvetenhet kan bidra till en ökad efterfrågan av återvinningsbara plagg. 

 

En värdefull extern resurs som har identifierats hos fallföretaget är deras befintliga 

leverantörsbas, som överlag inte behöver förändras för de scenarion som upprättats för denna 

studie. Detta tyder på att den nuvarande leverantörsbasen är tillräckligt stark för att kunna 

genomföra och anpassa sig till förändringar i design- och inköpsprocessen till förmån för att 

tillverka återvinningsbara plagg. Den ömsesidiga relationen till leverantörerna utpekas vara en 

bidragande orsak till detta. Om leverantörsbasen skulle behöva genomgå en förändring, skulle 

detta i så fall enbart vara nödvändigt vid scenario tre där respondenterna inte kan svara säkert 

på frågan om de nuvarande leverantörerna kan genomföra scenariot med restriktioner kring de 

kemikalier som används. Eventuellt skulle ett leverantörsbyte behöva ske för att hitta en 

leverantör som känner att det är lönsamt att göra förändringar som eventuellt kan kräva stora 

investeringar. Ett annat alternativ är att flera andra modeföretag skulle behöva gå ihop för att 

göra det lönsamt för leverantören att genomföra förändringen. Lindex skulle då ha en bättre 

utgångspunkt i förhandlingar på grund av sin ringa storlek som ensam aktör. I övrigt ses 

leverantörerna som drivande i utvecklingen av hållbarhet och som ett sätt för fallföretaget att 

skaffa sig nya kunskaper om bland annat tekniska lösningar som nya maskiner och mer 

miljövänliga tillverkningsprocesser. Företaget gynnas av sitt starka band i aktiviteter till 

leverantörerna, men det finns samtidigt en risk att anställda går miste om kunskap då 

nätverkets aktörer till stor del förblir oförändrade. 
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5.3 Aktörer 

 

Lindex lägger stor vikt vid långvariga samarbeten med leverantörer som syftar till att skapa en 

bra relation mellan företagen. Det finns som tidigare nämnt många fördelar med den här 

ömsesidiga relationen som ger ett utbyte i form av bland annat nya tekniska möjligheter för 

företaget, samtidigt som Lindex kan ge förslag på hållbara förändringar som kan spara 

leverantörer tid och pengar. En öppen kommunikation mellan samarbetspartners möjliggör 

implimentering av förändringar i försörjningskedjan enligt Luthra, Garg och Haleem (2014) 

och detta har identifierats inom fallföretagets relation med leverantörer. Leverantörer får 

också en säkerhet i intäkter genom att ha en långvarig relation med företaget, eftersom de vet 

att det kommer nya beställningar från företaget. Detta kan vara en bidragande orsak till att de 

är villiga att anpassa sig efter nya krav. Samarbetet har skapat en stor tillit mellan företagen 

som gör det lätt att genomföra förändringar. Att leverantörerna kommer att kunna tillverka 

produkterna efter Lindexs önskemål och krav är ytterligare en anledning till att det skulle vara 

möjligt att behålla de befintliga leverantörerna i stor utsträckning vid tillverkning av 

återvinningsbara plagg. När det gäller produktion av en BH som består av endast ett material 

eller komponenter som går att ta isär skulle det till och med öka valmöjligheterna av 

leverantörer, eftersom produkten blir mindre komplex och flera leverantörer besitter den 

kunskapen som krävs för att tillverka den. 

 

Det finns dock nackdelar med långsiktiga relationer, då ett välutvecklat resursnät genom 

aktörer enligt Håkansson och Ford (2002) kan hindra företag att etablera relationer med nya 

aktörer. Eftersom leverantörsbasen har byggts upp under en lång tid och företaget främst 

arbetar med samma aktörer i nätverket kan det bromsa utveckling och innovation. Företaget 

riskerar att bli kvar i ett gammalt tankesätt om inte nya aktörer med nya idéer introduceras till 

nätverkskontexten. Därför är det av stor vikt att även våga utveckla relationer till nya 

leverantörer, vilket företaget gör idag men bara om det finns en viss anledning. Modeföretag 

är beroende av nya innovationer för att vara konkurrenskraftiga och måste därför våga ta 

risker, även i sina leverantörsval. Att fallföretaget har ett så begränsat synfält av sitt nätverk 

att det enbart innefattar företaget självt, produktionskontor, leverantörer, underleverantörer, 

kunder och konkurrenter bidrar till problem. En så pass liten nätverkskontext hindrar företaget 

från att se vilka möjligheter det finns att utvecklas och förändra sitt nätverk. Därför blir 

företaget till viss del låst av sina långvariga relationer och bromsar sin egen utveckling. Det är 

därför viktigt att de befintliga relationerna i nätverkskontexten nyttjas för att kunna 

tillgodogöra sig ny kunskap genom nya och indirekta relationer. 

 

Det bristfälliga informationsflödet från leverantör till huvudkontor är problematiskt, främst 

gällande kunskap om kemikalier, men även angående underleverantörer. Respondenterna 

kände inte till mycket mer än att underleverantörerna måste vara godkända av företaget. Tillit 

mellan huduvdkontor och leverantörer kan vara en anledning till att frågor angående 

underleverantörer och de produkter som de tillverka inte uppstår. Det är däremot svårt att 

genomföra förändringar för dessa produkter om anställda på design- och inköpsavdelningen 

inte har information om produkterna eller producenterna. Utan kunskap om 

tillverkningsprocesser eller producenter är det  praktiskt taget omöjligt att genomföra 

förändringar som rör detta. Lindex hade därför behövt förbättra kommunikationen i sitt 

nätverk från leverantör och underleverantör framåt i försörjningskedjan.   

 

Ett modeföretags storlek påverkar, enligt respondenterna, delvis hur stora möjligheter det har 

att åstadkomma förändringar i sitt nätverk. Detta begränsar Lindexs möjligheter att som 

ensam aktör driva frågan om textilåtervinning och åstadkomma en förändring. För att det ska 
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vara möjligt att genomföra förändringar i exempelvis kemikalieanvändning, kan det krävas att 

flera olika modeföretag går samman och arbetar mot samma kemikalierestriktion för att 

leverantörerna ska vara villiga att anpassa sig efter detta. Detta kan däremot vara svårt då 

modeföretagen trots allt är konkurrenter och ofta drivs av sitt eget vinstintresse. På grund av 

detta vinstintresse kan målskillnader uppstå, vilket enligt Håkansson & Ford (2002) gör att 

företag riskerar att inte gynnas av en viss relation då de i grunden har olika intentioner. Att 

enbart se de negativa aspekterna av andra modeföretags förekomst i nätverket tyder även det 

på ett trångt synfält där företaget går miste om befintliga möjligheter till ny kunskap.  

 

Förutom detta är en avsaknad av omvänd logistik inom modebranschen ett stort hinder för att 

skapa ett slutet system och som enskild aktör kan det vara svårt för Lindex att införa detta 

själva. Omvänd logistik är enligt Zhu och Sarkis (2006) en viktig del av Green Supply Chain 

Management och det är därför ännu en anledning till att skapa samarbeten mellan flera 

modeföretag i Sverige. Dessa kan tillsammans med andra aktörer som återvinningsföretag, 

planera för och införa ett system för att ta tillbaka använda plagg och återvinna dem. Alla 

modeföretag skulle då ha möjlighet att nyttja detta system, men först krävs ett samarbete av 

detta slag. 

 

Tabellen på följande sida sammanfattar analysen med en övergripande bild över vilka hinder 

och möjligheter som identifierats för utvalda scenarion och vilken påverkan de har på 

aktiviteter, resurser och aktörer inom nätverket. 
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 Aktiviteter Resurser Aktörer 

Scenario 1 
Endast ett material 

används 

genomgående i 

hela plagget för att 

underlätta 

återvinningen 

● Materialvalet behöver 

inte anpassas 

● Vissa designs är inte 

möjliga - kan behöva 

anpassa mycket 

beroende på design 

● Kvantitet styr 

möjlighet till 

stordriftsfördelar 

● Oförändrad pris 

● Leverantörsbas är en 

stark resurs - 

självdrivande 

leverantörer 

● Materialbibliotek 

● Bristfällig intern 

kommunikation 

● Skulle inte behöva byta 

leverantör - kan även 

underlätta val av 

leverantör för vissa plagg 

● Starkt tillit och ömsesidig 

relation mellan 

huvudkontor och 

leverantörer 

● Långsiktig relation med 

leverantörer 

 

Scenario 2 
Använda olika 

material men göra 

dem separerbara 

genom att plaggets 

olika komponenter 

består av ett 

material var 

● Materialvalet behöver 

inte anpassas 

● Begränsade 

designmöjligheter för 

en hel kollektion 

● Kvantitet styr 

möjlighet till 

stordriftsfördelar 

● Oförändrad pris 

● Leverantörsbas är en 

stark resurs - 

självdrivande 

leverantörer 

● Materialbibliotek 

● Bristfällig intern 

kommunikation 

 

● Skulle inte behöva byta 

leverantör 

● Starkt tillit och ömsesidig 

relation mellan 

huvudkontor och 

leverantörer 

● Långsiktig relation med 

leverantörer 

Scenario 3 
Begränsa vilka 

kemikalier som 

används till 

plaggen för att 

underlätta 

spårbarhet och 

återvinning 

● Tillverkningsproce-

sser måste anpassas 

● Design måste anpassas 

till restriktionerna 

● Kvantitet styr 

möjlighet till 

stordriftsfördelar 

● Förutsatt att vara mer 

kostsam men det kan 

även bli billigare 

● Kunskap om 

kemikalier saknas –  

● Intern kompetens är en 

outnyttjad resurs 

● Samarbete med andra 

modeföretag måste 

förbättras 

● Bristfällig intern 

kommunikation 

● Skulle eventuellt behöva 

byta leverantör 

● Starkt tillit och ömsesidig 

relation mellan 

huvudkontor och 

leverantörer 

● Bristfälligt 

informationsflöde från 

leverantör/produktionskon

tor till huvudkontor 

● Långsiktig relation med 

leverantörer 

Tabell 2 Hinder och möjligheter för implementering av förändringar i försörjningskedjan 
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6 Slutsatser  
 

Vilka interna problem kan identifieras av ett modeföretags design- och inköpsavdelning som 

kan hindra produktutvecklingen av återvinningsbara plagg tillverkade av bomull? 

 

Ett bristfälligt kommunikationsflöde identifierades tydligt som ett problem bland de anställda 

vid design- och inköpsavdelningen. Utan ett välutvecklat informationsflöde är det potentiella 

kunskapsutbytet ofullständigt och personal vid design- och inköpsavdelningen hindras att 

driva fram utveckling och innovation inom hållbarhet med inriktning mot återvinning. Att 

personalen vid denna avdelning är medvetna om vilka mål som har satts upp är viktigt för att 

de ska kunna utveckla återvinningsbara plagg och sedan kunna förmedla fördelarna med dessa 

till kunderna. Bristfällig information om uppsatta mål kan försvåra de anställdas möjligheter 

att uppfylla detta, vilket gör det svårt att öka kundernas medvetenhet och därmed efterfrågan 

av de återvinningsbara plaggen. Att fallföretagets ledning dessutom inte har satt upp några 

riktlinjer och en tidsram för hur en produktutveckling av återvinningsbara plagg ska gå till, 

hindrar de anställda vid design och inköpsavdelningen att på egen hand driva frågan. Utöver 

detta, är det efter denna studie tydligt att bristande information angående plaggens 

tillverkningsprocess hindrar de anställda vid design- och inköpsavdelningen att se vad deras 

val inom produktutvecklingsfasen har för påverkan på de resterande delarna av 

försörjningskedjan. 

 

Ytterligare ett problem som kan hindra produktutvecklingen av återvinningsbara plagg 

tillverkade av bomull, är de begränsningar av designen som uppstår i och med tidigare 

beskrivna scenarios som underlättar återvinningen. Modellerna som kan utvecklas till 

återvinningsbara plagg är begränsade till sådana med få detaljer där komponenterna är lätta att 

avskilja från det övriga plagget. För att återvinning av bomullsfibrer ska vara möjlig krävs 

dessutom att plagget ska vara möjligt att ta av och på och vara komfortabelt utan inblandning 

av syntetfibrer. Modeller med alltför smal passform är därför inte lämpliga för detta ändamål. 

Det är då inte lämpligt att utveckla återvinningsbara plagg för alla produktgrupper inom ett 

modeföretag, men studien visar att det är i dagsläget är möjligt att utveckla särskilda 

kollektioner av återvinningsbara plagg för alla produktgrupper redovisade i studien; bas-tshirt, 

jeans och BH:ar. 

 

Förändringar inom ett nätverk förknippas ofta med kostsamma investeringar, vilka kan hindra 

utvecklingen, men en utveckling av återvinningsbara plagg kan fortfarande möjliggöra 

stordriftsfördelar i materialinköp för modeföretagen. Detta exempelvis genom ett 

materialbibliotek liknande fallföretagets där återvinningsbara material kan koordineras mellan 

olika avdelningar för att öka kvantiteterna. 

 

För att kunna införa en produktutveckling av återvinningsbara plagg tillverkade i bomull, 

vilka förändringar kan, ur design- och inköpsavdelningens perspektiv, behöva ske i ett 

modeföretags externa relationer? 

 

Efter sammanställning av resultat och genomförd analys har de anställda på design- och 

inköpsavdelningen identifierat flera förändringar som skulle behöva ske i ett modeföretags 

nätverk för att kunna införa en produktutveckling av återvinningsbara plagg i bomull. För att 

personalen på design- och inköpsavdelningen ska kunna dra nytta av den kompetens som 

finns tillgänglig inom företagets nätverkskontext, krävs ett väl fungerande, externt 

 informationsflöde mellan leverantörer, produktionskontor och personal vid huvudkontoret. 

Utan detta, är det precis som vid det interna informationsflödet risk för att det potentiella 
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kunskapsutbytet blir ofullständigt. Detta hindrar personalen vid design- och inkösavdelningen 

att även i detta fall driva fram utveckling och innovation inom hållbarhet med inriktning mot 

återvinning. 

 

Tekniken för att återvinna bomullsfibrer och övriga textila material utgör fortfarande ett stort 

hinder i utvecklingen mot ett slutet system, som bara kan förändras genom forskning inom 

området. Då är det av stor vikt att skapa ett informationsflöde där de anställda inom 

modeföretag kan ta del av den kunskap som finns inom ämnet för att senare driva 

utvecklingen. 

 

Ett samarbete mellan modeföretagen skulle behövas för att införa vissa förändringar eftersom 

det är svårt för små företag att påverka sitt nätverk om de agerar själva. En faktor som 

påverkar detta är hur stor del av nätverket som täcks av företagets synfält. Detta blev tydligt 

vid studien av fallföretaget där ett begränsat synfält identifierades hos design- och 

inköpsavdelningen. På grund av begränsningen var det svårt för de anställda att se om det 

fanns resurser och aktörer tillgängliga inom nätverket för att åstadkomma en förändring. 

Därför är det viktigt att förändra synfältet, något som är möjligt om olika modeföretag 

samarbetar för att driva frågan om textilåtervinning. 

 

En annan förändring som design- och inköpsavdelningen identifierade som fördelaktig för 

utveckling av återvinningsbara plagg var att genom statliga förordningar införa krav på 

modeföretag att agera inom textilåtervinning. Företagen skulle då bli tvungna att hjälpa till att 

driva fram utvecklingen. Samtidigt är det fortfarande av stor betydelse för modeföretag att 

ständigt utvärdera de befintliga relationerna inom nätverket och samtidigt söka nya för att 

främja sin egen utveckling. 

 

Leverantörsbasen skulle inte behöva förändras märkvärt för att införa en produktutveckling av 

återvinningsbara plagg, eftersom den ömsesidiga och långvariga relationen som företaget har 

med sin leverantörer skapar tillit, vilket gör utvecklingen kan lättare drivas framåt 

tillsammans med dessa. Det kan däremot finnas ett behov av att ta in nya leverantörer så att 

företaget inte fastnar i ett gammalt tankesätt som kan hindra utveckling och innovation. 

Därför skulle en viss förändring av leverantörsbasen vara motiverad. 

 

6.1 Rekommendationer 

 

När det gäller fallföretaget specifikt, behöver det interna informationsflödet förbättras för att 

kunskap och information inte ska gå till spillo och hindra utvecklingen. Den interna 

kommunikationen behöver säkerställas så att de anställda känner till de uppsatta målen och 

vad som krävs för att nå dessa. Även kommunikationen externt med leverantörer och 

underleverantörer bör förbättras så att personalen på design- och inköpsavdelningen har en 

bättre förståelse för dessa led och kan lättare identifiera förändringar som kan ske redan nu 

och driva utvecklingen i takt med nya tekniska möjligheter. Det begränsade synfältet som 

identifierades hos design- och inköpsavdelningen inom fallföretaget bör därför vidgas. 

 

Eftersom begränsningar i design och passform har identifierats av design- och 

inköpsavdelningen bör fallföretaget och liknande modeföretag först utvärdera möjligheterna 

för de produktgrupper och modeller som möter tidigare beskrivna krav för att de ska kunna 

utvecklas till återvinningsbara plagg. Det är positivt att fallföretaget har ömsesdiga och 

långvariga relationer med leverantörer eftersom det underlättar att införa förändringar i 
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försörjningskedjan. Det är dock motiverat att fallföretaget bör utvärdera nya leverantörer 

regelbundet och aktivt söka nya innovativa samarbetspartners som kan driva fram 

utvecklingen eftersom det finns en risk att innovationen stagnerar utan omväxling i 

samarbetspartners. 

 

I och med att den nuvarande design- och inköpsprocessen tillsammans med tillgängliga 

resurser redan idag möjliggör tillverkning av återvinningsbara bomullsplagg, behöver 

aktiviteterna i tillverkningsprocessen av dessa plagg inte förändras nämnvärt. Istället ligger 

fokus för förändring på ledningsnivå inom fallföretaget där det bör sättas upp riktlinjer för hur 

produktutvecklingen av återvinningsbara plagg ska gå till, samt mål för när detta ska vara 

genomfört. Även liknande modeföretag bör se över sina riktlinjer och mål för att säkerställa 

att en produktutveckling av återvinningsbara plagg ska vara möjlig, om detta är önskvärt. 

 

Modeföretagen måste börja se varandra som samarbetspartners istället för konkurrenter inom 

hållbar utveckling. Tillsammans har företagen mer makt att påverka sina nätverk och därför är 

ett samarbete en viktig rekommendation för både fallföretaget och liknande modeföretag. Att 

börja införa en omvänd logistik som kan nyttjas av textila företag alla är ett exempel som 

skulle kunna införas genom ett samarbete.   

  

6.2 Vidare forskning  

 

För att ett slutet system av textila material ska vara möjligt inom modebranschen krävs det 

fortfarande att forskning bedrivs för att kunna förbättra återvninningstekniken. Detta gäller 

särskilt för att kunna återvinna bomullsfibrer och kunna återanvända dem i ny klädproduktion 

utan begränsningar i kvalitén. Dessutom måste studier göras i hur denna eventuella teknik ska 

kunna tillämpas i stor skala för att vara tillgänglig för modeföretag i varierande storlek. 

Kostnaderna för att nyttja denna teknik bör också utvärderas för att modeföretag ska kunna se 

om det är möjligt att realisera i praktiken. Eftersom det är tydligt att modeföretag bör 

samarbeta för att driva utvecklingen, är det av vikt att undersöka i vilka former dessa 

samarbeten skulle behöva ske och om det verkligen skulle vara gynnsamma. På grund av 

denna studies begränsningar i form av generalisering då ett enda fallföretag användes som 

underlag, är det dessutom av intresse att undersöka om förutsättningarna är desamma för 

andra svenska modeföretag. Denna typ av begränsning gäller även det faktum att studien 

utförts enbart ur perspektivet för ett modeföretags design- och inköpsavdelning. Vidare sudier 

skulle kunna genomföras ur andra aktörers perspektiv längs försörjningskedjan, exempelvis 

leverantörernas. Detta för att få en bredare bild av den komplexa problematiken med 

textilåtervinning.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 
 Vilken typ av tjänst arbetar du med i dagsläget? 

 Hur länge har du arbetat i samma tjänst? 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i tjänsten? 

 Vad har du arbetat med inom företaget innan denna tjänst? 

 

Beskrivning av arbetsprocessen från idé till ett plagg ute i butik 
 Skulle du kunna beskriva hur processen för att ta fram en bas-tshirt/ett par jeans/en 

BH från den första idén tills att varan finns ute i butik ser ut idag? 

 Vilka olika företag och aktörer är inblandade i denna process? 

 Hur ser Lindex relation till leverantörerna ut? 

 Är leverantörer genuint intresserade att genomför förändringar som förbättrar deras 

livskvalitet eller är de mest intresserade av att ha Lindex som kund? 

 Hur ser Lindex relation till underleverantörerna ut? 

 

Kunskap om återvinning 
 Känner du till att Lindex har en vision om att kunna anväda återvunna fibrer i ny 

produktion i framtiden? 

 Känner du till något om återvinning av fibrer? 

 Vet du vilka problem som förknippas med detta?. 

 

Scenarion 

Scenario 1: Endast ett material används genomgående i hela plagget för att underlätta 

återvinningen. 
 Hur skulle detta påverka det nuvarande arbetssättet? 

 Påverkar det här scenariot möjligheterna att skapa stordriftsfördelar? 

 Kommer alla aktörer i försörjningskedjan att gynnas av detta scenario? 

 Ser du att det finns någon speciell part inom nätverket som kan främja eller bromsa 

utvecklingen som krävs för att underlätta återvinning av textilier? 

 Om ja: av vilken anledning främjar/bromsar den/de? 

 

Scenario 2. Olika material används i plaggets olika komponenter vilket gör dem 

separerbara. 
 Hur skulle detta påverka det nuvarande arbetssättet? 

 Påverkar det här scenariot möjligheterna att skapa stordriftsfördelar? 

 Kommer alla aktörer i försörjningskedjan att gynnas av detta scenario? 

 Ser du att det finns någon speciell part inom nätverket som kan främja eller bromsa 

utvecklingen som krävs för att underlätta återvinning av textilier? 

 Om ja: av vilken anledning främjar/bromsar den/de? 

 

Scenario 3: Begränsa vilka kemikalier som används till plaggen för att underlätta 

spårbarhet och återvinning. 
 Hur skulle detta påverka det nuvarande arbetssättet? 

 Påverkar det här scenariot möjligheterna att skapa stordriftsfördelar? 

 Kommer alla aktörer i försörjningskedjan att gynnas av detta scenario? 
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 Ser du att det finns någon speciell part inom nätverket som kan främja eller bromsa 

utvecklingen som krävs för att underlätta återvinning av textilier? 

 Om ja: av vilken anledning främjar/bromsar den/de? 

 

Övrigt 
 Ser du att någon av dessa scenarion går att genomföra redan idag? 

 Behöver andra företag också vara med driva utvecklingen framåt? 

 Finns det övriga aktörer som också behöver ta ansvar för att driva utvecklingen 

framåt? 
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