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III 

Sammanfattning 

 
Uppsatsen handlar om ekonomisk lönsamhet genom textil hållbar utveckling. Kraven på 

ansvarsfullt företagande inom textilbranschen växer i takt med att konsumenterna ställer 

högre krav på företagen. Fler företag inser relevansen av att ha en affärsutveckling som tar 

hänsyn till miljön och etiska aspekter. För att företag ska anamma hållbar utveckling i sina 

arbetssätt krävs att hållbarheten genererar lönsamhet. I studien jämförs svenska textila 

företags sätt att jobba med hållbar utveckling. Syftet är att undersöka hur hållbarhetsarbetet, 

såsom det uttrycks i teori och praktik, kan tillföra mervärde för företagen i ett kommersiellt 

och ekonomiskt sammanhang. Efter slutförd studie är slutsatsen att långsiktiga och tydliga 

mål är ett krav för att ett hållbart arbete, som faktiskt gör skillnad, ska generera ekonomisk 

lönsamhet. 
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Abstract 

The essay is about economic profitability by textile sustainable development. The demands 

on corporate responsibility in the textile industry is growing in pace with the consumers 

demands on the businesses. More companies are realizing the relevance of having a business 

that takes into account environmental and ethical aspects. For companies to embrace 

sustainability in theirs work requires it generates profitability. The study compares the 

Swedish textile company's way of working with sustainable development. The aim is to 

investigate how the concept of sustainability, as expressed in theory and practice, can bring 

added value to businesses in the commercial and economic context. After completing the 

study, the conclusion can conclude that long-term and active goal is a requirement for a 

sustainable work that actually makes a difference, to generate economic profitability. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Kraven på ansvarfullt företagande växer i takt med att konsumenterna ställer högre krav på 

textila företags arbete inom textil hållbar utveckling. Större krav ställs av omvärldens och 

konsumenterna på modeföretag vad gäller att anamma en hållbar utveckling. Det är inte 

längre bara på de stora, multinationella modejättarna som det ställs krav, utan även mindre 

företag. Flera svenska textilföretag har de senaste åren följt trenden inom hållbar utveckling i 

sitt sätt att jobba med miljö, socialt ansvarstagande och ekonomisk hållbarhet. 

  
Genom att marknadsföra hållbara strategier och ta hänsyn till olika aspekter av 

hållbarhetsutveckling, hoppas förhoppningen att öka resultat och lönsamhet (Lundgren 2010).  

 

Fler företag inser vikten av att ha en utarbetad strategi för hur hållbar utveckling ska 

genomföras. På senare tid har företag alltmer uppmärksammat hur viktigt det är att strategin 

är samordnad med hänsyn till alla moment i den textila värdekedjan; alltifrån 

designprocessen, val av material, produktion, distribution och återanvändning (H&M, Nudie, 

Mini Rodini, KappAhl, Gina Tricot). 

  

Att arbeta med hållbar utveckling idag anses kunna medföra konkurrensfördelar för medvetna 

modeföretag eftersom de därigenom visar att de bryr sig om människor och miljö, vilket 

skapar större förtroende hos kunderna (Lundgren 2010).  

 

1.2 Inledning  

Uppsatsen ämnar undersöka om företag ekonomiskt kan tjäna på att arbeta fokuserat med att 

utveckla sitt företag hållbart. Vilka ekonomiska fördelar kan de få i det långa loppet? Kan ett 

aktivt arbete kring textil hållbar utveckling stärka företags varumärke? Om konsumenterna 

och kunderna blir mer uppmärksammade på företags hållbarhetsarbete, hur förändrar det 

bilden av företagen?  
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur hållbarhetsarbetet, såsom det uttrycks i teori och praktik, kan 

tillföra ett mervärde för företagen i ett kommersiellt och ekonomiskt sammanhang.  

 

1.4 Problemformulering 

Arbetet med hållbar utveckling och CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) är ett 

frivilligt åtagande för företag. Men det ökande trycket från konsumenter, konkurrenter, media 

och organisationer sätter press på företagen och det ses näst intill som ett krav från omvärlden 

att arbeta hållbart. Dessutom skapar denna press insikt hos företagen om deras inflytande och 

hur de kan bidra till en bättre värld. Fler och fler företag inser vikten av att utveckla sitt 

företag på ett hållbart sätt. Drivkrafterna att arbeta med hållbar utveckling är olika för företag. 

Att satsa resurser i form av tid och pengar på ett område där möjligheten för att generera vinst 

är svår att mäta är ett dilemma många står inför (Blom 2014).  
 

1.5 Frågeställning 

Huvudfråga: 

Kan ett textilföretag tillämpa hållbar utveckling i sin affärsstrategi samtidigt som det är 

ekonomisk lönsamt? 

Underfrågor: 

Kan ett textilföretag ekonomiskt tjäna på att arbeta fokuserat med att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete?  

Vilka ekonomiska fördelar kan företagen få i det långa loppet? 

  

1.6 Avgränsningar 

I uppstarten av studien utfördes en kvantitativ enkätundersökning, med 100 svarande. 

Frågorna ställdes till konsumenter som fick ranka vilka olika hållbara moment de ansåg var 

viktigast. De fem kategorier som visade sig vara viktigast analyserar vi i rapporten. I 

uppsatsen utesluts övriga CSR-kategorier. 
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Uppsatsen syftar till att redovisa hur textila företag kan tillämpa textil hållbar utveckling och 

samtidigt generera ekonomisk lönsamhet. Därför behandlar uppsatsen inte 

samhällsekonomiska aspekter. 

 

I studien avgränsas analysen till fem utvalda svenska textilföretag.  

 

Definitionerna och innebörden av hållbara material avgränsas i uppsatsen till respektive 

företags definiering. Spekulationer kring den ekologiska bomullens negativa inverkan på 

miljön, i form av vattenåtgång, behandlas inte i studien.  
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2. Metod  

2.1.1 Kvantitativ metod 

I uppstarten av studien genomfördes en kvantitativ enkätundersökning för att identifiera 

konsumentens bild av vad de anser är de viktigaste områdena inom hållbar utveckling. 

Resultatet av enkätundersökningen kartlade de huvudområden studien inriktar sig till (Harboe 

2013). De utvalda frågorna valdes ut dels genom att välja ut huvudområdena inom textil 

hållbar utveckling, dels de mervärden textila produkter kan ha. Syftet med samtliga frågor var 

att få fram ett resultat av vad konsumenterna värdesätter högt med textila företags sätt att 

arbeta med textil hållbar utveckling. Samtliga respondenter var anonyma i undersökningen. 

Enkäten laddades upp på sociala medier och skickades ut till studenter och personal på 

Textilhögskolan i Borås. Det gav oss ett blandat segment av respondenter, i form av ålder, 

livsstil och kön (se bilaga nr:1). 

 
2.1.2  Jämförelseanalys 

 När vi identifierat konsumenternas fem viktigaste områden, fortsattes studien med en 

jämförande (komparativ) metod. Fem företag analyserades utifrån sitt hållbarhetsarbete och 

vad de fokuserar på i sina hållbarhetsstrategier. Sedan jämfördes de olika strategierna med 

varandra.  Syftet med den jämförande analysen var att ta reda på vad företagen arbetar med 

och hur de utför arbetet. Företagen valdes ut efter storlek på marknaden samt deras uttalade 

arbete kring hållbar utveckling. Vi ville få med företag av olika storlek. Anledningen till att 

studien analyserar företag av olika storlek och med olika strategier är för att få en uppfattning 

om olika tillvägagångsätt för arbete kring hållbar textil utveckling.  

 

2.1.3 Kvalitativ metod 

Slutligen har vi mot bakgrund av den jämförande analysen gjort kvalitativa intervjuer. Efter 

den genomförda jämförelseanalysen krävdes ytterligare information från de undersökta 

företagen. Genom att utföra kvalitativa intervjuer utvecklades och förändrades de antaganden 

som tagits under själva undersökningsförloppet. De kvalitativa undersökningarnas går på 

djupet inom ett avgränsat område. Syftet med undersökningarna är att samla in nyanserad 
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information (Harboe 2013). Respondenterna i de kvalitativa intervjuerna var representanter 

från de analyserade företagen.  

 

Innan intervjuerna förbereddes relevanta frågor. Vid intervjutillfällena informerades 

respondenterna om uppsatsen syfte och frågeställningar. De ställda frågorna riktade in sig på 

de ekonomiska faktorerna inom textil hållbarutveckling (se bilaga nr:2 & nr:3). 
 

2.2 Kritik till vald metod 

När en kvantitativ enkätundersökning genomförs kan viss kritik till vald metod framkomma. 

Enkäten svarades till stor del av studenter och personal på Textilhögskolan i Borås. Kritiken 

som kan föras mot det är att konsumentsegmentets kunskaper inom området gör dem 

partiska. Den kritiken kan också vändas till positiv respons, eftersom majoriteten av de 

svarande besitter kunskaper som gör att de har djupare förståelse för ämnet och de kan svara 

med expertis.   

I uppsatsen analyseras företagens offentliga hållbarhetsrapporter, som är skrivna av företagen 

själva. Kritik kan riktas mot att rapporterna är partiska. Under granskningen av rapporterna 

utgick vi från att de publicerade rapporterna är sanningsenliga.  

 

De kvalitativa intervjuerna har gjorts med representanter från de utvalda företagen. Kritik kan 

riktas mot att intervjuerna blir partiska. Det finns en risk att de överdriver hur mycket de 

arbetar med hållbar utveckling. Det finns också risk att de undervärderar lönsamhetsaspekten 

i syfte att framstå som ”goda”. Men det finns samtidigt en risk att de övervärderar 

lönsamheten i syfte att få det att framstå som om de prioriterar hållbarhetsarbetet högre. 
 

2.3 Reabilitet 

Den genomförda studien har gjorts noggrant och utförligt. Genom att respektive analys gjorts 

på likvärdiga grunder är studien pålitlig och har därmed en hög reabilitet (Harboe 2013). Men 

reservation behöver självklart göras för de metodologiska begränsningar som framkommer i 

ovanstående stycke. De analyserade företagen arbeta aktivt med att förbättra deras sätt att 

jobba med textil hållbar utveckling. På grund av det kan mätningarna som gjorts i studien 

anses labila. Därför bör mätningarna uppdateras om slutsatser ska dras genom dessa efter en 

tid (Harboe 2013).  
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2.4 Validitet 

De analyserade företagen arbeta aktivt med att förbättra deras sätt att jobba med textil hållbar 

utveckling. På grund av det kan mätningarna som gjorts i studien anses labila. Därför bör 

mätningarna uppdateras om slutsatser ska dras genom dessa efter en tid (Harboe 2013).  
 

Analyserna genomfördes utifrån det offentliga material respektive företag publicerat. 

Företagen redovisar differerande mängd och innehåll av material. Studien har utgått från det 

material som finns som offentliga handlingar.  För att öka validiteten har studien analyserat 

huvudområden kring textil hållbar utveckling, som samtliga företag har redovisat. 
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3. Teori 

3.1 Hållbar utveckling  

Den amerikanske miljövetaren Lester Brown introducerade begreppet hållbar utveckling 

1981. Begreppet fick nationell spridning 1987 när det lanserades av FN:s världskommission, 

för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen. 

  
Brundtlandkommissionen uttalade följande definition av hållbar utveckling: ” En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sitt behov”. Hållbar utveckling delades in i tre 

delar som är lika viktiga och som samspelar och stödjer varandra. Det tre delarna är ekologisk 

hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (FN 2012). 

 

3.1.1 Ekologisk hållbarhet 

Det är förhållandevis enkelt att konkretisera ekologisk hållbarhet. Det innefattar allt som har 

med jordens ekosystem att göra, såsom klimatsystemens stabilitet, luft, land och 

vattenkvalitet. Det handlar om att säkra mångfald av arter, habitat och ekosystemtjänster som 

pollinering och fotosyntes. Ekologisk hållbarhet innebär att långsiktigt bevara ekosystemens 

produktionsförmåga och minska påverkan på naturen och människor (FN 2012). 

  

3.1.2 Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande. Det 

konkreta innehållet är beroende av vilken kontext man befinner sig i. Det handlar om att 

bygga ett samhälle som är stabilt och dynamiskt, där grundläggande mänskliga behov 

uppfylls (FN 2012). 

  

3.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

Det finns två fundamentalt olika definitioner av ekonomisk hållbarhet. Skillnaden grundar sig 

i olika hållbarhetsmodeller. Den ena definitionen av ekonomisk hållbarhet tar sin 

utgångspunkt i att ekonomisk hållbar utveckling som får medföra negativa konsekvenser för 

den ekologiska eller sociala hållbarheten. Den andra definitionen tar sin utgångspunkt i att 
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intressena av ekonomisk hållbarhet och ekonomisk tillväxt är likställda samt menar att det 

föreligger ekonomisk hållbarhet så länge den totala mängden kapital ökar. Enligt den senare 

definitionen kan det ekonomiska kapitalet tillåtas öka på en bekostnad av en minskning i 

form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd (FN 2012). 
 

3.2 Hållbar affärsutveckling 

Begreppet “hållbar affärsutveckling” syftar på en affärsutveckling där hållbarhetsfrågor är en 

viktig drivkraft i företagens affärsstrategi, processer, produktutveckling och marknadsföring 

(KTH 2015). 

  
Drivkrafterna bakom arbetet hos företagen är olika och många. En vanlig uppdelning bland 

argumenten är att se hållbar utveckling och CSR ur ett business case eller etichs case. Att se 

arbetet med CSR som ett business case syftar på intresset för företagets ekonomiska vinning. 

CSR anses vara ett strategiskt val som genererar intäkter. Synen på CSR som ett etichs case 

innebär att det är moralen och viljan att göra det rätta som ligger till grunden för arbetet. Det 

ekonomiska intresset ersätts av etiska riktlinjer för hur företagen ska agera (Hildebrand, 

Schmid 2009). 

  
Argumenten går i sär, Windsor (2001) anser att CSR- arbete som ekonomisk vinning är direkt 

olämplig, och att man ska skilja arbetet med CSR från företagets övriga vinstdrivande 

verksamhet. Då Svedberg Nilsson (2004) menar på att skälen till varför man arbetar med 

CSR eller orsaken till handlingen inte har någon egentlig betydelse. Företag agerar i 

egenintresse, men handlingarna genererar goda konsekvenser som är bra för både företaget 

och samhället. Hon menar att fokus inte ligger på handlingen utan på vad som kan 

åstadkommas. 

  
För företag gäller det att identifiera och bygga på drivkrafter. Henrik Lindholm CSR-ansvarig 

på Nudie Jeans säger: “Utgå från företagets kärnverksamhet och fokusera på den. Det är här 

möjligheten till att påverka är som störst, analysera hur kärnprocessen kan göras hållbar och 

implementera” (Svensk Handel 2014).  
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3.3 Lönsamhet 

En undersökning av Svensk Handel (2014) visar att konsumenter i större utsträckning har 

märkt av att fler och fler företag har ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Att konsumenternas 

medvetenhet har ökat tyder på att företagens arbete ger effekt. 10 utvalda företag deltog i 

studien, 42 procent anger att de lägger mer resurser på hållbarhetsfrågor 2014 än 2013.  

  
Samma undersökning, där frågorna är ställda till företag och inte konsumenterna, visar att 

den främsta drivkraften bakom företags arbete med hållbarhetsfrågor är att stärka företagets 

varumärke och rykte. Den näst viktigaste drivkraften är att bidra till en hållbar utveckling, 

men även möjlighet till att stärka sin konkurrenskraft.  

En stor andel av de tillfrågade företagen ser ingen direkt koppling mellan hållbarhetsarbete 

och ekonomisk lönsamhet. Enligt Svensk Handel pekar utvecklingen mot att allt fler företag 

använder ett medvetet arbetssätt kring hållbarhet och ser det som en konkurrensfördel och 

möjlighet att skapa lönsamhet på sikt. 

  
När företagen fick frågan av Svensk Handel om de ser positiva resultat i sin verksamhet på 

grund av sitt arbete med hållbar utveckling svarade 51 procent att de anser att arbetet stärker 

deras varumärke och rykte. Det är en ökning med 41 procent från 2013. Även den andel 

företag som anser att de har fått ökad konkurrenskraft har ökat från 2013. Ökad kundnöjdhet 

har också ökat, från 19 procent 2013 till 30 procent 2014 (Blom 2014).  

  
När företagen beskriver drivkraften bakom sitt hållbarhetsarbete, ligger ökad lönsamhet inte i 

topp och en relativt liten andel företag anser att deras lönsamhet har ökat på grund av 

hållbarhetsarbetet. Trots detta har andelen ökat sedan Svensk handel startade 

undersökningarna 2012. 

  
För de små företagen är det svårt att veta om det finns en koppling mellan deras 

hållbarhetsarbete och lönsamhet. Svaren i studien ger intrycket att företagen tror att deras 

arbete med hållbar utveckling har gett en positiv effekt på resultatet. De företag som inte kan 

se någon direkt koppling har minskat från 29 procent till 26 procent. 

  
Endast 22 procent av de tillfrågade företagen mäter resultatet av hållbarhetsarbetet. 

Förklaringen att det är så få som mäter beror sannolikt på att det är svårt att hitta bra 
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mätmetoder. Svårigheterna kan ligga att hitta ett verktyg för att koppla samman resultat och 

samband (Blom 2014).  

 

Miljömedvetandet har ökat hos konsumenter vilket gör att de har blivit mer medvetna om sitt 

agerande. Detta leder till att de i högre utsträckning väljer att köpa produkter och tjänster som 

har producerats på ett miljömedvetet sätt. Konsumenternas nya beteende påverkar företagens 

sätt att planera, producera och distribuera sina produkter och tjänster. De företag som agerar 

miljömedvetet kan skaffa sig fördelar i jämförelse med de konkurrenter som inte gör det. Ska 

företag följa med i utvecklingen måste de utveckla strategier för hur deras produkter samt 

tjänster ska integreras i en hållbar affärsutveckling (Lundgren 2010). 

 

3.4 Hållbara material 

Begreppet “hållbar utveckling” som tidigare tagits upp kan användas inom flera områden. 

Många textilföretag påstår sig använda “hållbara material” i sina produktioner men beroende 

på företag är definitionen olika. H&M definierar sina hållbara material som ekologisk 

bomull, Lyocell, återvunnen ull, ekologisk linne, återvunnen polyester och polyamid (H&M 

2015). Mini Rodini definierar sina hållbara material som; ekologisk bomull, ekologisk 

hampa, ekologiskt linne, modal, Tencel, återvunnen polyester, polyamid, 

återvunnen/ekologisk ull samt använda sig av upcyclade material, vilket innebär att de tar 

tillvara på tyger och andra material, från själva produktionen eller från slutkund, för att skapa 

nya produkter (Mini Rodini 2015).  

 

I KappAhls fall används samma material som ovanstående företag, ekologisk bomull, 

återvunnen polyester, Tencel, Lionel och återvunnen ull (KappAhl 2015). Nudie använder 

även de ekologisk bomull i sina produktioner (Nudie 2015). Gina Tricot använder Tencel, 

ekologisk bomull samt återvunnen polyester (Gina Tricot 2015).  

 

3.4.1 Miljövänliga & återvunna material  

Material som klassas som miljövänliga är även det ett begrepp som definieras olika. 

Miljövänliga material definieras i den här uppsatsen som material med någon typ av 

miljömärkning. “miljömärkning, positiv märkning i syfte att dels underlätta konsumentens 

val av produkt som är mer skonsamma mot miljön” (nationalencyklopedin 2015). Ett 
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återvunnet material är återföring av använt material eller flytande restprodukter i olika 

tillverkningsprocesser. Material som en gång tillverkats genomgår processer för att kunna 

användas igen (nationalencyklopedin 2015).  

 

3.4.2  Greenwashing  

Begreppet “greenwashing” myntades 1986 av miljökämpen Jay Westervelt. Definitionen av 

greenwashing lyder “Desinformation som sprids av en organisation för att presentera en 

miljömässig ansvarsfull image". Det är i huvudsak en avsiktlig handling av en organisation 

eller företag för att dölja skadlig information eller leverera information på ett sätt som visar 

en falsk bild att organisationen eller företaget är grönt eller miljövänligt (Mitchell, Ramey 

2011).  
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4. Jämförelseanalys 

För att skapa en uppfattning om hur den textila hållbarhetsprocessen går till idag, i olika 

textila företag i Sverige, valdes fem företag ut för analys. Nedan redovisas det material som 

hittades från företagens hållbarhetsrapporter.  

 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN H&M Nudie Mini Rodini KappAhl Gina Tricot 

Äger egna fabriker? Nej Nej Nej Nej Nej 

Ställer krav på byggnadssäkerhet: Ja ---1 --- Ja Ja 

Arbetstagare har rätt att ingå vilken 
organisation de vill. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbetstagare har rätt till skriftligt 
anställningsavtal på landets språk: 

Ja Ja --- --- --- 

Förbehåller sig rätten att göra 
oanmälda besök hos leverantörer: 

Ja Nej Nej Ja Nej 

Förbehåller sig rätten göra 
anmälda inspektioner hos 
leverantörer: 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Förbehåller sig rätten att anlita en 
tredje oberoende part att genomföra 
kontroller och bedöma hur deras 
uppförandekod efterlevs: 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

Offentliga produktionsguider:  Nej Ja Nej Ja Nej 

Använder specialiserade 
leverantörer: 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Anammar levnadslön till 
arbetstagare i produktionsländer: 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

Koden för arbetsmarknadspraxis 
skrivs på landets språk: 

 
Ja 

  
 Ja 

 
--- 

 
Ja 

 
--- 

Förbud mot tvångsarbete: Ja Ja Ja Ja Ja 

De anställda har rätt till intern 
utbildning: 

Ja Ja --- Ja --- 

                                                
1“-‐-‐-‐”	  betyder	  att	  information	  ej	  kunde	  hittas	  i	  företagets	  hållbarhetsrapport,	  eller	  att	  företaget	  inte	  tar	  
ställning	  till	  påstående	  själva. 
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Långsiktigt arbete med leverantörer 
och fabriker: 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Betygsätter sitt arbete med hållbar 
utveckling: 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Ingår i organisationer: Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbetar nära sina leverantörer. 
T.ex. kontor i produktionsländerna: 

Ja Nej Nej Ja Ja 

Code of Conduct: Ja Ja Ja Ja  Ja 

Har ett uttalat arbete för att stärka 
jämlikhet i u-länder. Genom 
utbildning och jobb: 

Ja Nej Nej Ja Nej  

Accepterar inte barnarbete: Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 

MATERIALVAL H&M Nudie Mini Rodini  KappAhl Gina Tricot 

Påbörjar arbetet med hållbarhet 
redan vid design- 
process? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbetar med att utveckla innovativa 
material och processer? 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Använder sig av ekologiska 
material? 

Ja Ja Ja Ja  Ja 

Nyproduktion av återvunna 
material? 

Ja Nej Ja Nej Ja 

Använder sig av miljövänliga 
material2 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har specifika 
hållbarhetskollektioner3  

Ja Nej Nej Ja Ja 

Har enbart kollektioner med 
hållbara material4 

Nej Ja Ja Nej Nej  

                                                
2	  Miljövänliga	  material	  definieras	  i	  den	  här	  uppsatsen	  som	  material	  med	  någon	  typ	  av	  miljömärkning.	  
“miljömärkning,	  positiv	  märkning	  i	  syfte	  att	  dels	  underlätta	  konsumentens	  val	  av	  produkt	  som	  är	  mer	  
skonsamma	  mot	  miljön”	  (nationalencyklopedin	  2015). 
3 Hållbarhetskollektioner	  är	  kollektioner	  som	  är	  designade	  och	  producerade	  med	  återvunna	  eller	  ekologiska	  
material.  
4 Hållbara	  material,	  exempelvis,	  Tencel,	  återvunna	  material,	  ekologiska	  material.	   
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KEMIKALIERESTRIKTIONER  H&M Nudie Mini Rodini KappAhl Gina Tricot 

Använder sig av REACH 
kemikalielagstiftning?  

Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbete med att minimera kemikalier 
i produktion: 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Använder sig av Öko-Tex: 
 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbetar proaktivt med med 
kemikaliefrågor: 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 

HÄNSYN TILL 
VATTENÅTGÅNG 

H&M Nudie Mini Rodini KappAhl Gina Tricot 

 Kvalitén ska uppfylla de strängaste 
bestämmelserna 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Upprättar en gemensam standard 
för skötselråd av textilier: 

Ja Ja Ja Nej Nej 

Upprepar material, tyger och 
Mönster från tidigare säsonger: 

Nej Nej Ja Nej Nej 

Mönsteranpassar plagg: Ja Ja Nej Ja Ja 

Upcykling, tar till vara på 
spillmaterial: 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Utbildar leverantörer hur de ska 
använda mindre vatten, energi och 
kemikalier: 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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ÅTERANVÄNDNING 
ÅTERVINNING  

H&M Nudie Mini Rodini  KappAhl Gina Tricot 

Möjlighet till insamling av textilier Ja Ja Nej Ja Ja 

Arbetar med återvinning av textilier Ja Nej Nej Ja Ja 

Arbetar med återvunna material Ja Ja Ja Ja Ja 

Arbetar med åter- 
användning av plagg till vidare 
försäljning i butik 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

Möjlighet till lagning av plagg Nej Ja Nej Nej Nej 

 
 



 

 

22 

6. Resultat  

Av de fem företag som valts ut för den här studien har alla ett aktivt arbete kring hållbar 

utveckling och CSR. De områden som undersöks närmare i studien är de fem områden 

konsumenterna i enkätundersökningen ansåg vara viktigast i arbetet med hållbar utveckling. 

De fem områdena är arbetsförhållanden, material, kemikalierestrektioner, hänsyn till 

vattentillgång och möjlighet till återvinning/återanvändning. Att analysera vad företagen gör i 

praktiken och vad konsumenter anser är viktigast underlättar för företag att ta fram verktyg 

för att identifiera strategier för hållbar utveckling och lönsamt arbete med hållbarhet.  

 

6.1 Arbetsförhållande  

Textilproduktion sker idag till stor del i u-länder. I flera fall är reglerna för arbetsstandarden, i 

relation till svensk produktion, oacceptabla och oetiska. Företag som väljer att producera 

utomlands är skyldiga att följa lagregler som gäller i produktionslandet, exempelvis arbets- 

ålder och arbetsförhållanden och miljökrav. Sådana lagregler är ofta annorlunda än dem som 

gäller i Sverige med sämre regler om arbetsvillkor och lägre miljökrav. Genom att företag 

tillämpar en CSR-policy förklarar företaget att det avser att tillämpa regler som är bättre för 

de anställda och miljön än vad som kanske följer av lagreglerna i produktionslandet 

(Ramberg, 2014).  
  

6.1.1 Utbildning 

Genom att undersöka en handfull av svenska textila företags krav på arbetsmiljö kan 

konstateras att det råder enighet om att utbildning i u-länder stärker levnadsstandarden. 

H&M, KappAhl, Nudie, Gina Tricot och Mini Rodini lägger alla stor vikt i att investera i de 

fabriksanställdas utbildning, för att stärka de fabriksanställdas roll i samhället. Samtliga 

företag lägger stor vikt i att stödja kvinnornas rätt i samhället.  

 

2013 rasade en industribyggnad ihop och orsakade stora skador och ett stort antal dödsfall. 

Efter detta har flera textila företag lagt ner mycket kraft på att förbättra arbetsförhållanden 

och säkerhet, särskilt i Bangladesh (Göteborgs Posten 2013).  
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Efter katastrofen i Bangladesh 2013, där en industribyggnad rasade ihop och orsakade stora 

skador och stort antal dödsfall har flera textila företag lagt ner mycket kraft på att förbättra 

arbetsförhållanden och säkerhet, särskilt i Bangladesh. H&M har ökat sina krav på 

byggnadssäkerhet, KappAhl har lagt mer fokus på att utbilda, främst kvinnor, för att deras 

roll i samhället ska bli mer jämlik. I utbildningarna som KappAhl har ges det stöd och 

rådgivning beträffande kost, hälsa och läkarvård. Dessutom ger de också utbildning för att 

stärka läs-, skriv- och räkneförmåga. Efter utförd utbildning är de utbildade garanterade ett 

jobb (KappAhl 2014). 
  

6.1.2 Corporate Social Responsibillity & Code of Conduct 

En gemensam faktor är att de granskade företagen inte äger egna fabriker. De väljer att ha 

fristående leverantörer. Det räcker därför inte att företaget själv tillämpar en CSR-policy. 

Eftersom de flesta företag använder underleverantörer i produktionen, måste även 

underleverantörerna följa CSR-policyn. Gemensamt för de företag som granskats i studien är 

att de alla ställer krav på anställningsvillkor hos sina leverantörer.  

Företagen har som ambition att ställa krav på sina leverantörer genom Code of Conducts och 

CSR-avtal och se till att de som arbetar på fabrikerna har goda arbetsförhållanden. 

  
Åtagandet att följa en CSR-policy och att ställa krav på underleverantörer måste kontrolleras 

Annars blir det bara vackra ord. Det är viktigt att företag som har CSR-policies har en 

genomtänkt plan för kontroller och är berett att avsätta resurser för kontrollarbetet. För att 

dessa avtal inte ska bli korrupta gäller att de kontrolleras (Ramberg 2014). 

De fem företag som har granskats i studien har till viss del gemensamma strategier på hur de 

ska kontrollera att avtalen med leverantörerna följs. 

 

H&M och KappAhl förbehåller sig rätten att göra oanmälda besök. Genom att det kan 

företaget kontrollera att avtalen följs. Mini Rodini å andra sidan annonserar alltid sina besök 

och håller en öppen diskussion med sina leverantörer. De anser att genom en transparent 

attityd kan de behålla goda och långsiktiga relationer med respektive leverantör. Ytterligare 

ett sätt att kontrollera leverantörerna är att ingå i organisationer som i sin tur kontrollerar att 

bestämda villkor följs ordentligt. Både Gina Tricot och Nudie använder sig enbart av 

organisationer för att kontrollerna att avtal hålls. Även övriga företag implementerar en tredje 

part i form av organisationer, utöver sitt eget arbete. För att samarbete med organisationer ska 



 

 

24 

fungera är det viktigt att organisationerna i sig granskas och kontrolleras av de som anlitat 

dem eller av en oberoende organisation.  

  

KappAhl värdesätter uppföljningsarbetet av inspektioner högt. Genom att ha kontor i länder 

där majoriteten av produktionen sker, kan KappAhl vara på plats och se till att deras krav på 

mänskliga rättigheter följs. H&M har även dem kontor i delar av sina produktionsländer, 

vilket ger dem stor insyn i sin produktion. Gina Tricot anser sig vara en relativt liten aktör på 

marknaden och därför jobbar de nästan uteslutande i samarbete med större, väletablerade 

organisationer. Gina Tricot anser att det ger en större slagkraft om flera textila företag 

samarbetar genom en gemensam oberoende part (H&M, Nudie, Mini Rodini, KappAhl, Gina 

Tricot 2014).  

 
6.2 Materialval & Designprocess 
 
6.2.1 Design 

Alla fem företag är överens om att hållbarhetsarbetet måste starta redan vid designprocessen. 

När val av design, material kvalitet och pris tas finns hållbarhetsaspekten med i processerna. 

H&M vill skapa mode utan att kompromissa med design, kvalitet, pris eller hållbarhet. De 

vill vara medvetna om hur deras val av material påverkar miljö och människor redan från 

början. H&M ligger i framkant och letar ständigt efter innovativa material och processer som 

kan göra deras produkter mer hållbara. KappAhl lägger stor vikt på hållbarhet redan vid 

designen och utformningen av plaggen, både med avseende på designen och med avseende på 

materialval exempelvis ekologisk bomull och återvunnen polyester.  

 

Mini Rodini följer utvecklingen av hållbara och ekologiska material och de säger sig arbeta 

intensivt för att bidra till denna utveckling. De utvecklar och designar produkterna för de ska 

hålla så länge som möjligt, både sett ur ett hållbarhetsperspektiv men även ur ett 

användarperspektiv, kläderna skall både hålla länge men genom design vilja användas genom 

flera säsonger.  

 

Nudie använder sig av orden “Repair, Reuse & Recycle”. Går konsumentens jeans sönder har 

kunden en kostnadsfri lagning av dem, har konsumenten tröttnat eller inte längre kan ha sina 

jeans kan kunden lämna in dem i Nudies butiker. Jeansen tvättas, lagas och säljs sedan igen. 
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När jeansen är så slitna att det inte går att använda som byxor längre, återanvänder Nudie 

materialet till andra produkter, exempelvis mattor.  

 

Design är i grunden en fråga om beslutsfattande enligt Gina Tricot. Genom att bestämma 

produktens egenskaper genereras förutsättningarna för hållbara val i produktionskedjan 

 

6.2.2 Material 

I samarbete med organisationen I:Collect samlar H&M in plagg som inte längre används och 

återvinner de till nya fibrer. 2014 var 14 procent av H&Ms kläder av ekologisk bomull eller 

återvunna material, 2020 ska all deras bomull vara ekologisk. De arbetar med att utveckla nya 

innovativa material och hållbara material med så lite påverkan på miljön och människan som 

möjligt.  KappAhl arbetar även de med material som Tencel, modal, ekologiska material och 

återvunna material.  

 

Att välja rätt leverantörer, söka rätt material och implementera hållbarhet konsekvent i alla 

delar av produktionen är grunden till Mini Rodinis arbete med hållbarhet. För att en produkt 

ska förtjäna en märkning som säger att den är ekologisk kräver Mini Rodini att den består av 

80-90 procent ekologiskt material. Arbetet med att hitta nya fibrer, hållbara material och 

processer som gör det enklare att producera hållbara produkter pågår ständigt och är en stor 

del av företagets varumärke. Användandet av mer hållbara material som modal, Tencel, 

återvunnen polyester och ekologisk bomull är en självklarhet för deras produkter eftersom de 

strävar efter att minimera sin miljömässiga påverkan. 

 

Nudie har en transparens genom hela sin produktion och det är lätt för konsumenten att spåra 

var material är tillverkat och produkten producerad. De strävar efter att använda ekologisk 

bomull till alla sina produkter men är i dagsläget inte där ännu. En stor del av deras produkter 

är dock i ekologisk bomull redan nu. Gina Tricots arbete med hållbara material är nystartat, 

de satsar på Tencel, ekologisk bomull och återvunnen polyester. De arbetar med 

kapselkollektioner5 som visar på hållbara material.  

 

                                                
5	  Kapselkollektion,	  innebär	  en	  liten	  kollektion	  inom	  samma	  koncept	  som	  huvudkollektionen.	   
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6.2.3 Produktion 

Genom sina 900 leverantörer når H&M ut till 1900 fabriker och 1.6 miljoner människor. 

Högt antal kontroller genom oberoende organisationer hjälper H&M att ha kontroll på sin 

produktion. KappAhl arbetar nära sina leverantörer och utbildar sina leverantörer att arbeta 

mer hållbart genom att kontrollera vattenåtgång, energi och kemikalier.  

 

Mini Rodini är involverade i hela processen, från råmaterial till slutprodukt i sin produktion. 

Textilproduktion innebär i de flesta fall manuellt arbete som är beroende av mänskliga 

resurser. Det innebär också mycket spill varje säsong vad gäller tid, energi, kemikalier och 

vatten. För att minska detta, försöker de alltid att optimera åtgången säsong för säsong. Det 

görs bland annat genom att göra upprepningar på tidigare material, tyger och mönster.  

Nudie Jeans använder sig av leverantörer som specialiserar sig på en produkt, detta gör att 

deras leverantörer är specialister på just sin produkt och kvalitén blir hög. Skulle leverantören 

inte leva upp till Nudies Code of Conduct så använder de sig inte av den leverantören. 

 

Gina Tricot vill hitta en bra balans mellan kunderna och deras inköp så de kan hålla nere 

överskottet av kläder i butikerna. Det är ohållbart med kläder som inte säljer utan bara blir 

över, det är därför viktigt att vårda modekänslan genom att identifiera trender och ha en 

produktion som kan ställas om snabbt mot bakgrund av ändringar i trenderna. Det kräver hårt 

och långsiktigt arbete, säger Gina Tricot.  

 

Gina Tricot kopplar försäljningsmätning till sin betygsättning av material, leverantörer och 

transporter, i något som de kallar för “The Good Index” som är implementerat i deras 

inköpssystem, där de sätter ett hållbarhetsbetyg från 1-5 på material, leverantörer, transporter 

och försäljning (H&M, Nudie, Mini Rodini, KappAhl, Gina Tricot 2014). 
  

6.3 Kemikalierestrektioner 

Kemikalier är nödvändiga inom all textilproduktion till viss del och fyller olika funktioner i 

olika skeden av produktionen, från att ta fram råmaterial till att färga och trycka tyger till 

funktionalitet. Kemikalier kan vara skadliga för miljön, de som arbetar med produkterna och 

konsumenten. I företagens Code of Conducts, beskriver de alla olika områdena som de kräver 

att deras leverantörer ska uppfylla. Användande av kemikalier är en sådan punkt. 
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6.3.1 Kemikalielistor  

H&Ms fall har olika restriktioner för de olika produkttyperna. Ett säkerhetsdatablad ska 

finnas på det lokala språket och finnas tillgänglig på arbetsplatsen. H&M definierar farliga 

kemikalier enligt egenskaper såsom beständig bioackumulering, toxicitet, cancerogenitet, 

mutagenitet och reproduktionstoxicitet, endokrina störningar och motsvarande farhågor vid 

bedömningen av riskerna med vissa ämnen. Deras kemikalierestriktioner är ett minimum 

alltid baseras på den högsta juridiska standard i någon av deras försäljningsländer samt på 

information från myndigheter, frivilligorganisationer och vetenskapliga rapporter. Som 

framgår av H&Ms hållbarhetspolicy, tillämpar de försiktighetsprincipen - vilket innebär att 

de förebygger begränsade kemikalier även om det råder vetenskaplig osäkerhet. Således går 

deras krav längre än lagen kräver. 

  
KappAhl har en kemikalierestrektionslista på samtliga ämnen som är förbjudna i deras 

produkter. Kraven uppdateras ständigt och är bland de strängaste i branschen. De följer, i 

likhet med många andra EU:s kemikalielagstiftning REACH. KappAhl följer de strängaste 

lagstiftningarna i de länder de producerar, kraven för Öko-Tex ställs på alla deras plagg och 

de följer Textilimportörernas kemikalieguide. De kemikalier KappAhl förbjuder förbjuds 

enligt information från myndigheter, frivilligorganisationer och vetenskapliga rapporter. De 

arbetar intensivt och proaktivt med kemikaliefrågor. 

 

6.3.2 Lagar & Organisationer 

I Sverige är lagarna relativt stränga vad gäller kemikalierestriktioner. Därför är utmaningen, 

för alla de granskade företagen, att undvika de kemikalier som är skadliga och giftiga och 

som fortfarande är väldigt vanliga inom textilbranschen. Mini Rodini arbetar aktivt med att 

begränsa kemikalieanvändandet i alla sina produkter. Liksom alla de granskade företagen 

följer Mini Rodini REACH, vilket ingår i svensk lagstiftning (Kemikalieinspektionen, 2015). 

samtliga företag är även medlemmar i kemikaliegruppen - vilka forskar kring kemikalier och 

utför listor på vilka kemikalier som bör undvikas i plagg och produktion, samt hur företagen 

ska gå till väga för att undvika kemikalierna (Kemikaliegruppen, 2015).  Samtliga företag 

ingår i olika organisationer, vars syften varierar. Företagen har valt att ingå i olika 

organisationer, som de tycker stämmer överens med deras företagskultur. Gemensamt har 
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företagen att de alla ingår i organisationer som hanterar de huvudämnen som tas upp i 

uppsatsen (H&M, Nudie, Mini Rodini, KappAhl, Gina Tricot 2014). 

 
6.4. Vattenåtgång 

Tillgången på rent vatten är på många håll i världen begränsad och brist på vatten är ett stort 

miljöproblem (H&M 2014). Inom textilproduktion sker de olika arbetsmomenten genom 

manuellt arbete som är beroende av mänskliga resurser. Detta i sin tur kan leda till spill 

gällande tid, energi, kemikalier och vatten. Gemensamt för de fem företagen är att de är alla 

överens om att använda vatten så resurssnålt som möjligt. 

  
H&M kräver att allt avloppsvatten från våta processer ska renas innan det släpps ut. 

Kvaliteten på renat avloppsvatten ska uppfylla lokala lagstadgade krav eller BSR:s riktlinjer, 

(de strängaste bestämmelserna gäller). H&Ms mål för våren 2014 var att utveckla en 

gemensam standard för skötselråd som uppmuntrar konsumenterna att ta hand om sina kläder 

på ett mer medvetet sätt. 

  
Mini Rodini försöker alltid optimera vattenåtgången för varje säsong. Framför allt ser de till 

att alltid använda sig av certifieringar som exempelvis fair trade.  Fairtrade-certifieringen 

säkrar att det finns policys vad gäller vattenanvändning, kemikalieförbrukning och 

spillkontroll.  

 

 KappAhl bedriver projekt som hjälper leverantörerna att utbilda sig inom kemikaliehantering 

och vattenhantering. 

  
Gina Tricot ingår i Swedish Textile Water Inititative där ett trettiotal svenska textil- och 

läderföretag tagit fram riktlinjer för hållbar vattenanvändning. Gina Tricot har inget aktivt 

arbete med de leverantörer och fabriker de anlitar utan använder sig främst av organisationer 

eftersom de är en mindre aktör på marknaden (H&M, Nudie, Mini Rodini, KappAhl, Gina 

Tricot 2014).  
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6.5 Återanvändning/Återvinning 

Ett relativt ny strategi som kallas “closed loop” används av flera företag. Closed loop innebär 

ett totalt ansvar för produkten, från råmaterial till slutanvändandet av plagget. Det finns stor 

potential i gamla kläder. Mycket av det som lämnas in kan fortfarande användas, vilket är det 

allra bästa för miljön. Det som inte kan återanvändas återvinns. Textilierna mals ner och 

fibrerna kan bli ny textil eller andra material 

På det sättet sparas naturens tillgångar, undviks extrem vattenåtgång och onödig 

nyproduktion av material. De flesta av de fem företagen verkar för att kläderna ska samlas in 

och återanvändas i fall de är i brukligt skick.  

Det finns flertal organisationer som hjälper företag att återvinna och återanvända textilier. 

I:Collect samlar in textilier för återvinning. I:Collect transporteras insamlade kläder till en 

sorteringsanläggning där de antingen återanvänds, återvinns eller energiåtervinns. Human 

Bridge är en annan sådan organisation som skänker textilierna till olika hjälporganisationer 

och ser till att kläderna åter kommer till användning. 

  
H&M ligger långt framme med closed loop-strategier. H&M har samarbete med I:Collect. De 

använder i sina kollektioner en rad olika återvunna material, såsom återvunnen bomull, ull 

och polyester. Återvunnet material har två stora fördelar - de minskar behovet av att utvinna 

nya resurser och mindre avfall går till deponi.  H&M arbetar även med att ta fram ett 

standardiserat branschmått för att mäta hur hållbar en produkt är. 

 

Även KappAhl samarbetar med I:Collect. Mini Rodini har en guide på sin hemsida där de 

förklarar hur deras konsumenter på bästa sätt tar hand om sina kläder så de ska hålla så länge 

som möjligt. Nudie Jeans tar emot jeans som inte längre används för att sedan tvätta, laga och 

sälja igen. Nudie samarbetar med andra designers och kreatörer under namnet “Denim 

Maniacs”, där de ger slitna jeans ett andra liv. Gina Tricot samarbetar med Human Bridge. 

(H&M, Nudie, Mini Rodini, KappAhl, Gina Tricot 2014).  

 

6.6  Mervärden för konsument  

I början av studien gjordes en kvantitativ enkätundersökning. En av frågorna var “Vilka 

mervärden anser du gör kläderna värde ett högre pris?”. Resultatet av den frågeställningen 

blev att konsumenterna värdesätter kvalité, design och ekologiska material högst. De högst 
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rankade mervärdena hittas i Gina Tricot, KappAhl och H&Ms specifika hållbarhets 

kollektioner. Mini Rodini och Nudie applicerar de högst rankade mervärdena i hela dess 

kollektioner.  

 

Arbetet med hållbar utveckling och CSR ger en god bild av företaget ut till kund och 

omvärld. Handlingarna generar i sin tur goda konsekvenser i form av högre försäljning och 

en god bild av varumärket. Som Svedberg Nilsson (2004) skriver behöver inte skälen till 

varför företagen arbetar med hållbar utveckling eller CSR ha någon större betydelse, då 

företagen agerar i egenintresse. Oavsett deras skäl så generar deras handlingar goda 

konsekvenser för både företagen och omvärlden (Ramberg 2014).  
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6.7 Resultat av kvalitativa intervjuer 

 

6.7.1 KappAhl 

Att arbetet med hållbar utveckling startas vid designprocessen är en förutsättning för att 

kunna skapa hållbara produkter säger KappAhl. Det är inget som går att arbeta in i efterhand.  

Genom att använda spillmaterial, skapa klassiska plagg som kan produceras på lång sikt, 

kapar de kostnader och blir i sin tur ekonomiskt lönsamt. KappAhl säger att värdet på deras 

produkter ökar eftersom de håller en högre kvalitet och består av mer kvalitativa material när 

de är mer hållbara. KappAhls utmaning är att hålla sig inom sin prisbild och förmedla 

hållbara produkter för många. De säger att konsumenten är villiga att betala lite mer för en 

hållbar produkt, ⅓ av deras kunder väger in hållbarhet i konkurrens med de andra viktiga 

faktorerna som kvalitet, pris, läge, service och sortiment, när de väljer vart de skall handla.  

“Hållbarhet, både att arbeta med det och att kommunicera det, är alltså en viktig faktor att 

beakta för att behålla och hitta nya kunder” (informant KappAhl).  
 
KappAhl äger inga egna fabriker, de säger att fördelen med det är att de kan fokusera på det 

som de gör bäst. Skapa mode och förmedla det genom sina butiker, att skapa lönsamhet och 

hållbarhet på dessa områden. De säger att nackdelen är påverkan på viktiga aspekter som 

goda arbetsförhållanden och miljöarbete i fabriken, detta kan de endast påverka indirekt 

genom avtal och uppföljning. KappAhl gör både oanmälda och anmälda besök hos sina 

leverantörer för att kontrollera att avtalen hålls. Ett långsiktigt samarbete, där 

kunskapsöverföring och gemensamma vinningar är i fokus ger bäst resultat. De uppnår 

kostnadsbesparingar genom att skapa goda relationen med sina leverantörer, utveckla säkra 

och schyssta arbetsförhållanden för de anställda, och kvalitativa, säkra och hållbara 

produkter. Det blir i sin tur lättare att uppnå en resurseffektiv och miljövänlig produktion och 

lägre risk för produktionsstopp.  KappAhl arbetar nära sina leverantörer genom att ha kontor i 

sina produktionsländer. De ser inga nackdelar med att ha ett nära samarbete, egna 

produktionskontor innebär god kontroll på leverantörskedjan och de slipper använda sig av 

mellanhänder. De har kontroll på produktionen och kan identifiera och korrigera problem i 

tidigt skede. Att använda sig av organisationer som utför tjänster för en är något alla företag 

sysslar med. I KappAhls fall väljer de organisationer som kan hjälpa dem att fokusera på sin 

kärnverksamhet och arbeta med sådant som de kan göra bättre. Detta i sin tur skapar 
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lönsamhet. I valet av samarbete utgår de från hur detta överensstämmer med deras strategier, 

trovärdighet, kvalitet, uppföljning och varumärke.  
 
Ett ständigt problem för alla företag inom produktion är vattenåtgången. KappAhl säger att 

det är en ödesfråga för branschen. Det är speciellt viktigt i länder som Bangladesh där det 

inom en snar framtid kommer bli väldigt kostsamt för fabrikerna att pumpa vatten från 

grundvattennivån som snabbt sjunker. Att minska vattenanvändningen ger minskade 

kostnader för leverantörerna och troligtvis för KappAhls inköpspriser. Detta i sin tur kommer 

med största sannolikhet att innebära investeringskostnader för leverantörerna och det i sin tur 

ökade kostnader för KappAhl. Det kommer dock verka för lägre risker, långsiktighet, 

hållbarhet och kvalitet som genererar lönsamhet. KappAhl har kemikalierestrektioner som 

sträcker sig över de som kontrolleras av REACH, de säger att i flertalet så kostar det inte mer 

att fasa ut kemikalierna men det kostar att kontrollera så att reglerna kring dem följs. Ett 

undantag har varit utfasningen av PFC fria alternativ för vattenavstötande behandlingar, de 

har kostat lite mer. 2014 gjordes över 1000 kemikalietester, detta är en kostnad deras 

leverantörer står för men kan påverka deras inköpspriser. Andra kostnader som är knutna till 

deras arbete kring kemikalier är de nätverk som de sitter med i, exempelvis 

Kemikaliegruppen, STWI och SIS.  

 

Att ha en intern betygsättning eller föra statistik är ett bra verktyg för att se hur 

hållbarhetsarbetet fungerar. KappAhl skapar mätbarhet i sitt hållbarhetsarbete genom sin 

hållbarhetsstrategi. De tittar på nyckeltal, exempel på ett sådant är andelen hållbarhetsmärkta 

produkter, energianvändning och godkända kemikalietester. De håller på att ta fram kriterier 

för hållbar design, vilket innebär att de kommer kunna betygsätta hur hög hållbarhet varje 

produkt har. De skall ta fram dessa kriterier för att sedan sätta en nivå som alla produkter 

skall nå upp till 2020. 
 
KappAhl använder sig av I:Collect, där kunderna kan lämna in gamla textilier för 

återvinning. Mottagandet från kunder har varit bra och de har fått in mer textilier än de 

räknade med. De hade låga förväntningar då de inte trodde konsumenterna var lika medvetna 

om problemet som företagen är. Att insamlingen av textilier skulle ha någon direkt inverkan 

på KappAhl försäljning i butik är ännu för tidigt att säga. “Vi väljer att inte ta del 

av intäkter som följd av detta, vi anser att detta inte är ett material som vi skall tjäna pengar 

på. Det är inte vårt material till att börja med”. Det överskott som eventuellt kommer uppstå i 
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framtiden kommer doneras till välgörande ändamål. Textilinsamlingen är viktig för 

branschens miljöpåverkan, det aktiverar även kunderna att göra ett mer hållbart val, detta i sin 

tur bygger och stärker KappAhls varumärke och på så sätt skapar det en långsiktig lönsamhet. 

Att dra några slutsatser om KappAhls arbete med hållbar utveckling är lönsamt är för tidigt 

att göra. De säger att de har fortfarande en lång väg att gå på det området. Det är visserligen 

ett prioriterat område men finns ännu ingen utarbetad plan på hur man skall mäta ifall det är 

speciellt hållbarhetsprodukterna som är lönsamma. En väg som diskuteras är att följa sina 

hållbarhetsmärkta produkters och kollektioners försäljning bättre för att se hur de bidrar till 

försäljning. Något de däremot redan nu kan se är att de har bättre kontroll på sina kostnader, 

en bidragande faktor där är att de försöker arbeta så hållbart som möjligt och är resurssnåla 

med material och energi.  

 

6.7.2 Mini Rodini  

Hållbarhet är en del av Mini Rodinis affärsidé redan från start. De säger att skillnaden på dem 

och andra företag är att de tar ett väldigt stort ansvar för att vara ett sådant litet företag, 

samtidigt som de erbjuder ett brett sortiment. Det är enkelt att erbjuda ett fåtal plagg i 

ekologisk bomull, men inte att erbjuda ett fullt sortiment med hållbara plagg. Det är mer 

komplicerat att kunna erbjuda ett sortiment med funktionella högkvalitativa ytterplagg, 

badplagg, skor, denim, strumpor och hemtextil. Då det är olika produktionsmetoder, och 

teknologiskt svårare produkter, fler material och processer att hålla reda på. De säger att det 

är ovanligt att ett så pass litet företag kan erbjuda det sortimentet och samtidigt göra det 

hållbart. Att produkterna även görs i 95 procent med hållbara material är också unikt. 

Konkurrenter med samma sortiment, men företag som både är äldre och större gör sällan mer 

än 20 procent produkter med hållbara material.  

 

Mini Rodini använder sig även av “Upcycling”, det innebär att man återanvänder material 

från tidigare kollektioner. De får listor från sina leverantörer på det material som de har kvar 

och gör nya produkter av det. De säger att det är nödvändigt att ett engagemang ständigt finns 

och att våga vara ärlig med sina egna brister såväl textilindustrins brister.  

Hållbarhet ingår och har redan från grunden ingått i Mini Rodinis kärnvärden. Grundarna till 

företaget och ledningen är medvetna och själva engagerade och det genomsyrar företaget. I 

design och produktion är hållbarhet implementerad samt på övriga avdelningar, men design 

och produktion ligger störst fokus på. Livscykeln av en produkt börjar där och för att det är 
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där de bygger upp sitt produktkoncept. Arbetet med CSR slutar aldrig och baseras på att hålla 

sig uppdaterad med industrins utveckling. Att hela tiden vara nyfiken och flexibel till att vilja 

förbättra är viktigt. Mini Rodini säger att allting dem gör har en påverkan, oavsett hur hållbart 

det är. Så arbetet med CSR är ett konsekvent arbete som de driver genom rutinkontroller och 

i projektform, baserat på vad som är mest viktigt i textilindustrin i stunden och närmsta 

framtiden.  

 

Mini Rodini har drygt 50 anställda, det är en person som dagligen arbetar med CSR frågor 

inom produktion och design, samt ledningen som initierar projekt och utveckling som de i sin 

tur fördelar ut till respektive avdelning. Varje inköpare ansvarar för produktens material och 

kvalitet och arbetar dagligen med hållbarhet i sitt arbete.  

 

Vid distribution används endast båt och lastbil, vid vissa fall vid oväntade förseningar i 

produktion används flyg. De återanvänder även alla boxar från leverantörerna ut till sina 

återförsäljare. Återanvändning och återvinning av plagg är något Mini Rodini arbetar med att 

implementera framöver. De säger att rådande förutsättningar och lagstiftningar i Europa gör 

det inte enkelt att göra det på ett hållbart sätt. Gällande återanvändning och återvinning av 

material, för att kunna skapa ny produkter så arbetar dem med det på rutin i varje kollektion 

de tar fram. De enda material de har kvar att tillverka hållbart är materialen till ytterplaggen, 

plasten i solglasögon, små tillbehör som knappar, dragkedjor och trådar. För att kompensera 

detta kontrolleras de ännu striktare för kemikalier. 

Miljöfrågor och det sociala ansvaret går hand i hand och betyder lika mycket. Mini Rodini 

säger att i takt med att de växer som företag så växer även deras ansvar.  

 

 En vanlig uppfattning är att hållbarhet är kostsamt och resurskrävande. Mini Rodini säger att 

lägga till extra värden till en produkt och dess process innebär extra insatser, tid och oftast 

extra kostnader som de behöver införliva i sin organisation. Ett exempel är olika 

certifieringar, som Fairtrade som de har som en extra certifiering på sin bomull utöver den 

ekologiska certifieringen. Det innebär att de betalar ett pålägg på de produkterna för att öka 

lönerna och förbättra arbetsförhållandena längst bak i produktionskedjan, alltså 

bomullsodlingen. Dit är det svårt att nå och idag är 20-30 procent av deras kollektioner gjorda 

i Fairtradecertifierad bomull. De deltar även i ett levnadslönsprojekt för sin vårkollektion 

2015, inköpspriserna för den kollektionen har höjts, det är ett pålägg som går direkt till 

lönerna och de som arbetat på fabriken. 
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Att använda sig av hållbara material och certifierade material i hög kvalité i stället för de 

konventionella och enklare materialen är en kostnad i sig, både för leverantör och Mini 

Rodini. Det är fasta årliga kostnader och kostnader i form av tid som resurs för att hantera 

dessa tillagda rutiner. Andra kostnader är nätverksgrupper som Kemikaliegruppen, för kurser 

och vidareutveckling, samt inspektioner på fabrik och kemikalietester. Hållbarhet innebär 

utmaningar i tid, det tar extra tid att utveckla, göra och följa upp en hållbar och rättvis 

produkt, jämfört med många andra har Mini Rodini högre krav på vad de anser hållbar och 

rättvis som begrepp faktiskt står för. Mini Rodini säger att det gäller att få kunskap och 

respektera tids och kostnadsutmaningarna, att titta på och integrera smarta lösningar som 

passar just deras företag, både i det praktiska dagliga arbetet och hela företagets lönsamhet i 

storhet.  

 

Mini Rodini säger att de sätter priserna på deras produkter på en rättvis nivå för den 

hållbarhet, kvalitet och design de har och vad det kostar att tillverka. De har skapat ett unikt 

koncept inom detta och följer inga trender eller rutiner för fast fashion, de kan därmed gå sin 

egen väg och bygga sin organisation på detaljnivå.  

 

Som konsument kan det vara svårt att veta hur hållbar en produkt verkligen är. Mini Rodini 

säger att deras ärlighet med vad de tycker är hållbart är viktigt. De informerar vad de anser 

hållbara material är och vilka som inte är det. Det är fritt i hur man väljer att använda ordet 

ekologisk i sina produkter. Mini Rodini säger att flertal av deras konkurrenter oftast är långt 

under 50 procent, hela produkten är alltså inte bestående av ekologiskt material. Mini Rodinis 

produkter innehåller minst 50-100 procent ekologiska fibrer i kompositionen, men de allra 

flesta är uppe i 95-100 procent. För att visa sin tydlighet och ärlighet med sitt arbete kan de 

visa kunden certifikat för alla sina hållbara produkter. Om en kund eller intressent vill ha ett 

bevis på att en produkt är så hållbar som de har kommunicerat så sickar de en kopia på 

certifikatet för materialet som används i produktionen. Målet är att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete mer och vara väldigt försiktiga med de fakta de kommunicerat är korrekt 

och rättvis.  

Hållbarhet är en självklarhet för Mini Rodini och de har inte velat marknadsföra sitt 

hållbarhets arbete för mycket på grund av det. Det är dock något de skall göra i framtiden då 

de märker hur bra de är jämfört med konkurrenter och hur snabbt de har kunnat arbeta med 

de limiterade resurser de har. Kommunikationen om hållbarhet är ett långsiktigt arbete, som 

de skall arbeta med mer ingående i framtiden, och förknippa sitt varumärke med hållbarhet.  
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Vid varje nytt kollektionssläpp så märker de att kunderna ställer mer frågor och intresserar 

sig för hur produkten har blivit tillverkad. Det visar att vår kommunikation om hållbarhet på 

produkt och i försäljning väcker intresse säger Mini Rodini. Än så länge har det inte gjorts 

några specifika mätningar i om hållbarhets arbete, men deras uppfattning är att arbetet absolut 

bidrar till en bra bild av företaget, och vilket förmodligen generar till en del av försäljningen. 

Detta är dock inget de mäter eller utvärderar som en prioritet i sig.  

 

6.7.3 Utvärdering av hållbarhetsarbete 

Problematiken med att företag sällan eller aldrig mäter resultatet av sitt arbete med hållbarhet 

visar sig under studiens gång. De har sällan mer än en uppfattning om hur kunderna reagerar 

på deras arbete. KappAhl har fått god respons från sina kunder, men enligt KappAhl är det 

för tidigt för att kunna se resultat av arbete rent ekonomiskt då arbetet fortfarande är relativt 

nystartat. De mäter dock sitt arbete genom sin hållbarhetsstrategi genom att titta på nyckeltal. 

Men det är ännu för tidigt för att mäta några konkreta siffror. Något både KappAhl och Mini 

Rodini säger är att de har fått bättre kontroll på sina kostnader och vet vart de skall lägga 

resurserna. Som studien från Svensk Handel visar så ligger svårigheterna kring vilka verktyg 

och strategier företagen skall använda när de skall mäta den ekonomiska lönsamheten kring 

deras hållbarhetsarbete.  
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7.  Diskussion & analys 

Att konsumenterna blivit mer och mer upplysta och engagerade i den textila värdekedjan är 

något som textila företag inte kan blunda för. Detta i sin tur skapar press på företagen att 

genom transparens visa hur konsumenternas textilier faktiskt har blivit tillverkade. Genom att 

vara öppna med sitt arbete är det även enklare för företagen att bli utpekade för vad de inte 

gör. Många företag visar därför ingen information alls för att slippa bli kritiserade ifall de inte 

når upp till sina uttalade mål. Ett uttalat arbete om hållbar utveckling och CSR kan säkerligen 

ses som obekvämt för många men att väga fördelarna mot nackdelarna och komma fram till 

att det finns en ekonomisk vinning kan få fler företag att arbeta aktivt med hållbar utveckling.  

 

Att företag påstår sig arbeta hållbart och säga sig ha viljan att producera på ett hållbart sätt får 

inte bara vara tomma ord, utan måste ske även i praktiken. Att ställa krav på leverantörer är 

en självklarhet för de allra flesta företag men att kontrollera att kraven följs måste även det 

ske för att det påstådda arbetet skall anses trovärdigt. Som Ramberg (2014) säger, ar det 

viktigt att företag som har CSR policies och påstår sig arbeta hållbart har en genomtänkt plan 

för hur kontrollerna skall gå till och ar beredda att avsätta resurser.  
 
Eftersom de fem företag som varit i fokus under denna uppsats har olika mycket makt inom 

den textila branschen, ser deras förutsättningar olika ut. H&M, som är ett av världens största 

företag, har möjligheten att arbeta mer fokuserat och att avsätta mycket tid och resurser på 

hållbar utveckling, medan, Nudie som visserligen representeras i många länder och har 

hållbarhet som en del i sin affärsidé, har svårare att utvecklas i samma takt som H&M.  

  
Grunden till allt arbete ligger i drivkrafterna. Som studien från Svensk handel visar så ligger 

inte en ökad lönsamhet i topp när de tillfrågande företagen beskriver sina drivkrafter bakom 

sitt arbete med hållbar utveckling. Frågan “Är hållbar utveckling lönsamt?” borde formuleras 

om till “Hur är hållbar utveckling lönsamt”. Att kunna ge företagen konkret fakta som visar 

på hur ett hållbart arbete kan generera vinst, skulle säkerligen få många företag att tänka om.  

 

Det är endast 22 procent av de tillfrågade företagen i Svensk handels studie som mäter sitt 

resultat av hållbarhetsarbetet, och det visar sig vara svårt att göra eftersom det saknas bra 

verktyg och en tydlig struktur för hur det skulle kunna göras (Blom 2014). Under studien har 

det framkommit olika sätt att mäta hur hållbarhetsarbetet i företagen ger resultat. Gina Tricots 
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sätt att mäta om en produkt är hållbar skulle kunna översättas till att mäta om ett företag 

arbetar hållbart. “The Good Index” är implementerat i deras inköpssystem, de sätter 

hållbarhetsbetyg på material, leverantör, transport och försäljning (Gina Tricot 2014). Detta 

sätt skulle kunna implementeras i alla olika avdelningar på ett textilt företag, till exempel 

design, inköp och produktion. Ett annat sätt att mäta vilka resultat hållbar utveckling 

genererar är att använda nyckeltal, till exempel andelen hållbarhetsmärkta produkter i ett 

sortiment (informant KappAhl). Att betygsätta hur arbetet med hållbarhet på de olika 

avdelningarna fungerar, skulle underlätta en mätningsprocess, och företagen skulle 

därigenom kunna konstatera om arbetet genererar vinst. Mini Rodini mäter inte heller sitt 

arbete med hållbarhet, men det är något de tittar på för framtiden.  

 

Som hållbarhetsansvarig Henrik Lindholm på Nudie säger så bör företagen utgå från sin 

kärnverksamhet och arbeta fokuserat med den. Möjligheten att påverka är som störst där. Att 

analysera hur kärnprocessen kan göras hållbar är en bra start för att få företagets 

affärsutveckling att utvecklas hållbart. Är inte affärsutvecklingen hållbar i grund och botten 

producerar man därför inte heller produkter eller tjänster som är hållbara.  

 

Mini Rodini menar att det gäller att få kunskap och att det är viktigt att respektera tids och 

kostnadsutmaningar. Att titta på hur det kan integreras smarta lösningar som passar för det 

egna företaget, både i praktiska dagliga arbetet och i företagets lönsamhet i storhet. Genom 

att implementera hållbarhetsarbete i sina affärsstrategier, processer, produktutveckling och 

marknadsföring och sedan utvärdera effekten av arbetet genom att använda ett system där de 

mäts och betygsätts skapar en bra bild av vad företagen faktiskt gör och inte. Att göra 

hållbarhet till en trend är riskabelt. Hållbarhetsarbete bor vara en standard.  

 

Företagen som har analyserats har implementerat hållbarhet på olika nivåer. De har olika 

förutsättningar rent ekonomiskt och beroende på sin placering på marknaden satsar de olika 

mycket. Nästan alla har gemensamt är att de redan vid designfasen arbetar med att 

implementera hållbarhet i sina kollektioner. I övrigt varierar ambitionsnivån i 

hållbarhetsarbetet. Det som är tydligt är att inte alla av de fem utvalda företagen har 

implementerat hållbarhet inom alla avdelningar. Mini Rodini och Nudie har hållbarhet som 

en del i sin affärsidé och låter hållbarhetsarbete genomsyra hela företaget. H&M, KappAhl 

och Gina Tricot har i efterhand insett vikten med att arbeta hållbart. De låter arbetet starta vid 
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design, inköp, produktion och distribution, men deras huvudsakliga fokus är fortfarande “fast 

fashion”. 
 
Sättet som H&M och KappAhl använder for att integrera kunden i sitt hållbarhetsarbete är 

intressant. Genom att samarbeta med I:Collect så får kunderna vara med och bli delaktiga i 

processen. De skapar en värdefull bild av varumärket som visar att företagen tar ansvar och 

inbjuder kunderna att bidra till hållbarhetsarbetet. En nöjd kund, som far en känsla av att göra 

gott i samarbetet med företaget, återkommer och blir lojal mot företaget. Det i sin tur är 

lönsamt för företagen. H&Ms hållbara couscous kollektion har hög modegrad och produceras 

inte i lika stora upplagor som de andra kollektionerna. Detta gör kollektionen åtråvärd för 

kunden och det högre priset är i slutändan inte lika avgörande. På detta sätt säljer H&M 

hållbara plagg i material som är mer snälla mot miljön och människan. Nudie har arbetat in 

hållbarhet genom hela sitt varumärke. Genom att skapa ett värde i produkten ger Nudie 

kunden möjlighet att ha en relation till sitt plagg, de respekterar det. I kombination med ett 

högre pris blir det svårare för kunden att slänga sina dyra jeans. Genom att lämna in sina 

gamla jeans och sedan få rabatt på ett par nya, lyckas Nudie inte bara få in gammalt material, 

de lyckas även sälja ett par nya jeans. Att få kunderna att vilja använda sina plagg längre är 

ett dilemma för företagen, de skall både hålla ur användarperspektiv men även designmässigt. 

Mini Rodini är noga med att designa för användaren, inte trendigt eller könsbetingat. På så 

sätt når de ut till en bredare kundgrupp.  Genom att använda spillmaterial och upcyclade 

material blir deras hållbara kollektioner kostnadseffektiva. 



 

 

40 

8. Slutsats 

Huvudfråga: 

Kan ett textilföretag tillämpa hållbar utveckling i sin affärsstrategi samtidigt som det är 

ekonomisk lönsamt? 

Underfrågor: 

Kan ett textilföretag ekonomiskt tjäna på att arbeta fokuserat med att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete?  

Vilka ekonomiska fördelar kan företagen få i det långa loppet? 

 
Uppsatsen visar att företag med ett medvetet arbete med hållbar utveckling kan producera 

produkter till den stora massan och samtidigt ha kontroll på hur de påverkar människa och 

miljö. Företag med hållbar utveckling i sin affärsidé och strategier har en enklare väg till att 

producera hållbart än de som försöker väva in hållbarhet i efterhand. Att påbörja arbetet tidigt 

i produktionsprocessen visar på mindre problem i den textila värdekedjan och skapar mindre 

kostnader för företagen, alltså göra rätt från början.  
 
De företag som analyserats i uppsatsen har jobbat med hållbar utveckling under olika lång 

tid. Det syns tydligt att företagen som har anammat hållbar utveckling i sina affärsstrategier 

under en längre tid, utvecklar positiva resultat i form av ekonomisk lönsamhet. För att ett 

företag ska generera lönsamhet genom att jobba med hållbar utveckling krävs att det 

upprättar långsiktiga mål. I studien framkommer det tydligt att långsiktighet i kombination 

med ett helhetstänk som implementeras i företagets affärsutveckling skapar goda 

förutsättningar för lönsamt hållbarhetsarbete. Det framkommer också att företagen måste 

våga låta det vara resurskrävande i form av kostnader och tid. Extra certifieringar eller längre 

ledtider leder till en hållbar utveckling av textilindustrin, företag måste arbeta mot den snabba 

utvecklingen som inte har miljö och människa i åtanke.  
 
Företagens handlingar generar goda konsekvenser för både deras lönsamhet och för bilden av 

deras varumärke. Ett starkare varumärke genererar mer kunder och högre försäljning. 

Företagen visar vilka handlingar de gör för att producera hållbart och ingen av dem visar 

tecken på att deras processer kring arbetet skulle kosta dem mer än det genererar vid 

försäljning. De visar också att ibland får något kosta lite mer för det skall generera lönsamhet 

på lång sikt. Området där störst kostnadsbesparingar, inom hållbar utveckling, kan göras är 

produktion och det är det området som kräver stort engagemang från företagen för att lyckas 
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nå lönsamhet men ändå producera ansvarsfullt. Engagemanget måste genomsyra alla 

avdelningar för genomslaget skall nå ut.  
 
För att textila företag skall överleva i branschen och finnas kvar om 20 år är det dags att börja 

fokusera på hur de skall arbeta för att binda samman orden “hållbart” och “lönsamt”. De 

företag som redan kommit på lösningen är de som står starka på marknaden idag men även 

om 20 år.  
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9. Förslag till vidare forskning 

Efter genomförd studie kan konstateras att relevansen av att mäta hur arbetet med hållbar 

utveckling påverkar företaget är viktigt. Förslag till vidare forskning är att ta fram ett 

effektivt system för hur arbetet kan mätas.  
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11. Bilagor  

11.1 Kvantitativ enkätundersökning (bilaga 1) 
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11.2 Kvalitativa intervjuer 
 
11.2.1 KappAhl (bilaga 2) 

 
Hej Fredrika!  
 
Här kommer de frågor jag hoppas på att du kan besvara. Jag har full förståelse om du inte kan svara 
på alla. Jag skriver även med syftet och frågeställningarna för examensarbetet. 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur hållbarhetsbegreppet, såsom det uttrycks i teori och praktik, kan tillföra 
ett mervärde för företagen i ett kommersiellt och ekonomiskt sammanhang. 
 
Frågeställningar 
 
Kan ett företag tillämpa hållbar utveckling i sin affärsstrategi samtidigt som det är ekonomisk 
lönsamt? 
Kan ett företag rent ekonomiskt tjäna på att arbeta fokuserat med att utveckla sitt hållbarhetsarbete? 
Vilka ekonomiska fördelar kan företagen få i det långa loppet? 
 
Hur kan ett genomtänkt strategiskt arbetssätt om hållbar utveckling stärka ett varumärke? 
Kan ett uttalat arbete kring textil hållbar utveckling stärka konsumenternas/kundernas bild av ett 
varumärke? Om konsumenterna/kunderna blir mer uppmärksammade om vad företagen gör skulle de 
då ändra uppfattning? 
 
Frågor till KappAhl: 
 
Vad anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med att inte äga egna fabriker, ur ett hållbart och 
ekonomiskt perspektiv? 
 
Fördelen är att vi kan fokusera vår verksamhet till det som vi gör bäst, att skapa mode och förmedla 
det genom butiker, och skapa lönsamhet och hållbarhet inom dessa områden. Nackdelen är givetvis att 
vi endast har möjlighet att indirekt, genom avtal och uppföljning, påverka viktiga aspekter såsom 
goda arbetsförhållanden och miljöarbete i fabriken. 
 
Ni förbehåller er rätten att göra både oanmälda och anmälda besök hos era leverantörer för att 
kontrollera att avtalen hålls. Vad anser ni ger bäst resultat/effekt och på så sätt mest lönsamhet för 
er? 
 
Bäst resultat ger ett långsiktigt samarbete där kunskapsöverföring och gemensamma vinningar står i 
fokus. Genom att skapa goda relationer till våra leverantörer på lång sikt, där man utvecklar säkra och 
schyssta arbetsförhållanden för anställda samt resurseffektiv och miljövänlig produktion, uppnår vi 
kostnadsbesparingar, lägre risk för produktionsstopp, prisbilder som bygger på långsiktighet och 
stabilitet, samt kvalitativa, säkra och hållbara produkter.   
 
Har ni någon form av intern betygssättning eller statistik för hur ert hållbara utvecklings arbete 
fungerar i ert företag?  
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Vi skapar mätbarhet i vårt hållbarhetsarbete genom vår hållbarhetsstrategi. Uppföljning sker genom 
att vi tittar på en rad olika nyckeltal, t ex andel hållbarhetsmärkta produkter i vårt sortiment, 
energianvändning, utsläpp av växthusgaser, antal godkända kemikalietester mm. På tal om 
betygsättning håller vi på att ta fram kriterier för hållbar design, vilket innebär att vi kommer kunna 
betygsätta hur hör nivå av hållbarhet varje produkt uppnår. Vi har som mål att ta fram dessa kriterier, 
och att sedan sätta en nivå som samtliga produkter skall nå upp till 2020. 
 
Har ni upptäckt någon nackdel med att ni jobbar nära era leverantörer? Är det ekonomiskt lönsamt 
för er att ha kontor i era produktionsländer? Och i sådana fall, på vilket sätt? 
 
Vi kan inte se några nackdelar med att ha ett nära samarbete med våra leverantörer. Det gäller dock att 
ha en aktiv omvärldsbevakning och vara öppen för alternativ. Ja, egna produktionskontor innebär att 
vi utan mellanhänder har god kontroll på leverantörskedjan; vi vet var produktionen sker och kan t.ex. 
identifiera och korrigera olika problem i ett tidigt skede.  
 
Anser ni att genom att påbörja arbetet med hållbar utveckling redan i designprocessen ger en positiv 
effekt, vad gäller både den ekonomiska lönsamheten och effekten av hållbar utveckling? 
 
Det är en förutsättning för att kunna skapa hållbara produkter, det går liksom inte att jobba in efteråt. 
Lönsamheten uppstår t ex i att vi kan kapa kostnader genom att använda spill, vara resurseffektiva och 
att skapa klassiska plagg som kan produceras på lång sikt. Det gör också att värdet på våra produkter 
ökar eftersom de håller högre kvalitet och består av mer kvalitativa material när de är mer hållbara. 
Konsumenten är också villig att betala lite mer för en mer hållbar produkt, men här är vår utmaning 
att hålla oss inom vår prisbild och förmedla hållbara produkter för de många. Vi tror också att vi blir 
mer valbara genom att vi skapar detta värde åt vår produkt och vårt varumärke. Vi ser att ca 1/3 av 
våra kunder väger in hållbarhet, i konkurrens med andra viktiga faktorer såsom kvalitet, pris, läge, 
service och sortiment när de väljer var man skall handla. Hållbarhet, både att arbeta med det och att 
kommunicera det, är alltså en viktig faktor att beakta för att behålla och hitta nya kunder. 
 
Genom att allmänt anamma produktion av plagg i hållbara material, ser ni att det ger en positiv 
effekt på er lönsamhet? I form av t.ex. ökad försäljning, eller resursåtgång. 
Se svar ovan! 
 
Rent ekonomiskt, vad blir det för skillnader i lönsamheten när ni väljer att undvika vissa kemikalier – 
utöver det som är inte får användas enligt REACH? 
Genom att be era leverantörer ta hänsyn till vattenåtgång, hur påverkar det er ekonomiska 
lönsamhet? 
 
Denna fråga skall jag be vår kemikaliespecialist Petra Pettersson svara på! När det gäller vattenfrågan 
är det en ödesfråga för branschen. Speciellt i viktiga produktionsländer som Bangladesh kommer det 
inom några decennier enligt forskare att bli väldigt kostsamt för fabrikerna att pumpa upp vatten från 
den snabbt sjunkande grundvattennivån. Genom att minska vattenanvändningen kommer 
leverantörernas kostnader minska och våra inköpspriser följer i bästa fall efter.  Troligtvis kommer 
detta dock natt innebära investeringskostnader för leverantören och kan på så sätt innebära öka 
kostnader också. Det kommer dock att verka för det jag nämnt ovan – lägre risk, långsiktighet, 
hållbarhet, kvalitet mm som borgar för långsiktig lönsamhet.  
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I flertalet fall så kostar det inte mer fasa ut själva kemikalierna men det kostar en del att kontrollera att 
reglerna följs. Undantagsvis så har utfasningen till PFC fria alternativ på vattenavstötande 
behandlingar kostat lite mer och användningen av PFC fria alternativ har varit något dyrare. 
Förra året gjorde vi över 1000 kemikalierester. Dessa tester betalar våra leverantörer för men detta kan 
självklart påverka våra inköpspriser. Vi anser dock att kemikaliearbetet är viktigt och något vi 
kommer fortsätta med. Arbetet kräver också resurser i form av personal som ska hantera stickproverna 
och diskussionerna med leverantörer. Det finns även en del kostnader knutna till att sitta med i vissa 
nätverk så som Kemikaliegruppen, STWI, SIS och andra forum. Vissa projekt som vi driver i 
produktion så som PaCT , STWI projects etc kostar en del pengar och kräver resurser från KappAhl 
(Petra Pettersson) 
 
Vad har ni fått för respons av kunder och konsumenter sen ni började med insamling av textilier? 
Märker ni att er försäljning ökar på grund av detta? Är det ekonomisk lönsamt? På vilket sätt? 
 
Vi har enbart fått bra respons från kunderna. De svarar väldigt bra på detta och vi har fått in mer 
textilier än vi hade förväntat oss (vi hade väldigt låga förväntningar eftersom vi ser att vi är mer 
medvetna om denna problematik än konsumenten i allmänhet och trodde att man skulle vara mer 
skeptisk i början). Vi märker inte att försäljningen ökar, det är för tidigt att dra några slutsatser där. Vi 
säljer att inte ta del av intäkter som följd av detta, vi anser att detta inte är ett material som vi skall 
tjäna pengar på. Det är inte vårt material till att börja med. Allt överskott eventuellt kommer genereras 
i framtiden kommer att doneras till välgörande ändamål. Textilinsamlingen är viktig för oss eftersom 
det gör att vi kan minska vår branschs och produkts miljöpåverkan och det aktiverar kunden till att 
göra ett hållbart val. Vi tror att det bygger vårt varumärke och på så sätt är med och skapar långsiktig 
lönsamhet. 
 
Har ni fått en positiv effekt på er lönsamhet sen ni började jobba med att använda återvunna 
material? På vilket sätt? 
 
Eva Kindgren: Det är för tidigt att se effekten. Mycket problem återstår att lösas när det gäller 
återvunna fibrer, det är fortfarande småskaligt för många typer av material och kostar mycket. I vissa 
fall finns ingen teknik. Vi ser dock att detta är framtidens fiber och en fråga för industrin att satsa på 
och utveckla. 
  
Hur väljer ni vilka organisationer ni ska samarbeta med? Hur påverkar det er lönsamhet att anknyta 
till organisationer gentemot att göra arbetet själva? Är det i vissa fall bättre att anknyta till en 
organisation, i så fall vilka? 
 
Svårt att svara på, beror på vilken typ av samarbete det gäller? Generellt handlar det om att vi väljer 
att fokusera på vår kärnverksamhet och tar hjälp av organisationer för att jobba med sådant som de 
kan göra bättre, och att detta skapar lönsamhet för oss. I valet av samarbetsorganisation utgår vi 
generellt ifrån hur detta överensstämmer med våra strategier (t ex i frågan om social sponsring 
fokuserar vi på kvinnor och barn i våra produktions- och försäljningsländer), och väljer partner utifrån 
aspekter såsom trovärdighet, kvalitet, uppföljning, varumärke mm. 
 
Kan ni i era årsredovisningar se att det arbete ni genomför inom hållbar textil utveckling ger 
ekonomisk lönsamhet? 
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Vi har fortfarande en lång väg att gå här, och det är för tidigt att kunna dra slutsatser. Detta är ett 
prioriterat område för oss, vi behöver titta mer på detta. T ex är jag väldigt intresserad av att följa våra 
hållbarhetsmärkta produkters försäljning och hållbara kollektioner bättre framöver, för att se hur de 
bidrar till vår försäljning. Någonting vi vet redan nu däremot, är att de senaste åren har vi bättre 
kontroll över våra kostnader, och en bidragande faktor där är att vi försöker jobba så hållbart som 
möjligt och är resurssnåla med t ex energi, material mm. 
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11.2.2 Mini Rodini (bilaga 3) 

 
Textil produktutveckling & Entreprenörskap, Textilhögskolan Borås  
C-uppsats. 
 
Frågeställningar: 
Hur kan ett varumärke applicera hållbar utveckling i dess affärsstrategi samtidigt som de är 
ekonomisk lönsamt? 
Kan ett företag rent ekonomiskt tjäna på att arbeta fokuserat på att utveckla sitt företag hållbart? 
Vilka ekonomiska fördelar kan de få i det långa loppet? 
 
Hur kan ett uttalat arbetssätt om hållbar utveckling stärka ett varumärke? 
Kan ett uttalat arbete kring textil hållbar utveckling stärka konsumenternas/kundernas bild av ett 
varumärke, om konsumenterna/kunderna blir mer uppmärksammade om vad företagen gör skulle 
de då ändra uppfattning? 
 
Syfte: 
 
Syftet är att undersöka hur hållbarhetsbegreppet, såsom det uttrycks i teori och praktik, kan 
tillföra ett mervärde för företagen i ett kommersiellt och ekonomiskt sammanhang. 
 
Frågor till Mini Rodini 
 
1.     Hur gör ni för att implementera hållbarhet i de olika delarna som design, produktion, 
distribution och återanvändning/ återvinning av era kollektioner? 
 
Hållbarheten har varit och är ett måste redan sedan starten av Mini Rodini och ingår i våra 
kärnvärden. De som grundat företaget och ledningen är medvetna och engagerade själva och det 
genomsyras till resten av företaget. 
I design och produktion är hållbarheten redan implementerad.  Även på de andra avdelningarna 
av företaget såklart, men design och produktion är där vi fokuserat först, eftersom det är där 
livscykeln av en produkt börjar och för att bygga vårt produktkoncept. 
Men CSR-arbetet i stort slutar aldrig utan baseras väldigt mycket på att hålla sig uppdaterad med 
industrins utveckling och att hela tiden vara nyfiken och flexibel till att vilja förbättra. Allting vi 
gör har en påverkan, oavsett hur hållbart det är. Så detta är ett konsekvent arbete vi driver genom 
både rutinkontroller och i projektform, baserat på vad som är mest viktigt i textilindustrin för 
tillfället och närmsta framtiden. 
På ett litet företag som vårt (dryga 50 anställda) och på det sätt vi arbetar med CSR, så är det en 
person som arbetar med CSR i design och produktion på 50% och är inköpare resterande 50%, 
samt ledningen som initierar projekt och utvecklingar de i sin tur fördelar till respektive 
avdelning. Varje inköpare som ansvarar för produkternas material och kvalitet arbetar självklart 
också dagligen med hållbarhet på ett företag som vårt. 
För distribution och transport använder vi endast båt och lastbil, men i vissa fall tvingas vi 
använda flyg pga oförväntade förseningar i produktion. Vi återanvänder också alla boxar från 
våra leverantörer och ut till våra återförsäljare.  
Ang. återanvändning och återvinning av använda plagg är detta något vi tittar på att implementera 
framöver, men rådande förutsättningar och lagstiftning i Europé gör det inte enkelt att göra detta 
på ett hållbart sätt. Vad gäller återanvändning och återvinning av material för att skapa nya 
produkter så arbetar vi redan med detta på rutin i varje kollektion vi tar fram. De enda materialen 
vi har kvar att göra hållbara är ett ytterplaggstyg, plasten i våra solglasögon samt smådetaljer som 
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knappar, dragkedjor och trådar. Men dessa delar ser vi till att kontrollera för kemikalier striktare 
för att kompensera. Snart når vi målet att alla våra material är hållbara.  
Miljöfrågor och det sociala ansvaret är båda lika viktiga för oss och går hand i hand med 
varandra. 
I takt med att vi nu växer väldigt snabbt och kommer fortsätta göra det, kommer också vårt 
ansvar växa, både i stort och i smått. 
 
2. Hållbarhet kan ses som en del av er affärsidé, vad är det ni gör som andra företag inte 
gör? 
 
Ja, hållbarheten är en del av vår affärsidé, ända sedan starten. 
Det som gör att vi sticker ut är att vi tar väldigt stort ansvar för att vara ett så litet företag som 
trots det samtidigt erbjuder ett så pass brett sortiment. Det är enligt oss väldigt enkelt att erbjuda 
ett mindre sortiment, t ex bara trikåplagg i ekologisk bomull. Men att erbjuda detta samtidigt som 
funktionella högkvalitativa ytterplagg, badplagg, skor, denim, strumpor och hemtextil med allt 
däremellan, är betydligt mer komplicerat. Detta eftersom det är olika typer av 
produktionsmetoder, svårare produkter teknologiskt och många fler material och processer att 
hålla reda på. Det är väldigt ovanligt att så små företag som vi erbjuder hela detta sortiment och 
samtidigt gör det så hållbart. 
Att detta sortiment dessutom innebär att alla produkter vi släpper årligen görs till 95% med 
hållbara material är också unikt. De konkurrenter som erbjuder samma sortiment som oss är både 
mycket större och äldre som företag, men ändå är bara max 20% av deras sortiment i hållbara 
material. 
Vi arbetar också redan med levnadslöner i praktiken, med riktiga resultat, något som vi inte hört 
att några av våra närmsta konkurrenter med samma sortiment och samma och storlek som vi gör. 
Upcycling är också något som våra konkurrenter oftast inte gör alls eller gör i små extra tillägg 
och kampanjer då och då, eller kanske bara någon enstaka gång. Vi gör arbetar med upcycling på 
rutin varje halvår, varje gång vi får en ny lista från våra leverantörer på vilka tyger som blivit 
över från den senaste produktionen. 
Det är därför det är en absolut nödvändighet att engagemanget finns till att hela tiden göra bättre 
och att vara ärlig med sina egna såväl som textilindustrins brister. Och också givetvis att göra 
detta på ett kreativt och smart sätt så att det kan inkluderas i organisationens system och 
lönsamhet. 
 
3.     Ser ni att ert arbete kring hållbar utveckling genererar ekonomisk lönsamhet? 
 
Vi har inte gjort specifika officiella mätningar i detta än. Men vår uppfattning är absolut att 
hållbarheten bidrar till en bra bild av vårt företag, vilket förmodligen genererar till en del av 
försäljningen. Men detta är inte något vi direkt mäter eller utvärderar som en prioritet i sig. 
Hållbarhet är en självklarhet för oss och vi har inte velat marknadsföra vårt hållbarhetsarbete för 
mycket än p.g.a. detta. Däremot kommer vi satsa mer på detta framöver, då vi de senaste 
säsongerna verkligen insett hur bra vi faktiskt är jämfört med våra konkurrenter, och hur snabbt 
det faktiskt gått med de limiterade resurser vi har. 
Vi ser att vi vid varje nytt släpp i butik av en kollektion får betydligt fler frågor som rör vårt 
hållbarhetsarbete och just de produkter vi precis släppt ut. Det visar på att vår kommunikation om 
hållbarhet på produkt och i försäljning i alla fall väcker intresse. 
 
4.     Ser ni att ert arbete kring hållbar utveckling stärker bilden av ert varumärke? 
 
Hållbarheten är naturligtvis en positiv aspekt och ett mervärde till våra produkter. Men vi arbetar 
med CSR på ett ärligt sätt och för att vi själva ska kunna stå för allt vi gör bättre, enligt våra krav 
som är striktare än de allra flestas. 
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Vi får inte så mycket feedback på att vi arbetar mycket med hållbarhet överlag om en ser totalt 
sett, så en stor utmaning är nu att nå kunder och intressenter med detta budskap och att upplysa 
dem mer om varför våra produkter och processer är bättre än de konventionella. Att få dem att 
ifrågasätta alla produkters bakgrund och värde, för vad som än produceras har alltid en påverkan 
på naturresurser och människor, oavsett vart de kommer ifrån. 
Så, kommunikationen om hållbarhet är ett långsiktigt arbete som vi kommer utveckla och jobba 
mer ingående med framöver, för att förknippa vårt varumärke tätare med hållbarhet. 
 
5.     Vilka strategier/verktyg använder ni för att ert sätt att jobba med hållbarhet ska 
generera lönsamhet för ert företag? En vanlig uppfattning är att hållbar utveckling är 
kostsamt. Vad gör ni för att det ändå ska bli lönsamt för er? 
 
Att lägga till extra värden till en produkt och dess process innebär givetvis extra insatser, tid och 
därmed oftast också extra kostnader som vi behöver införliva i vår organisation. 
Exempel på extra kostnader som dessa är att vi lagt till Fairtrade som extra certifiering på vår 
bomull utöver den ekologiska certifieringen, vilket innebär att vi betalar ett pålägg på dessa 
produkter för att öka lönerna och förbättra arbetsförhållandena längst bak i produktionskedjan, 
bomullsodlingen, dit det oftast är svårast att nå. Idag är 20-30% av våra kollektioner gjorda i 
Fairtradecertifierad bomull. 
För 23% av vår produktion av den nuvarande vårkollektionen, har vi också deltagit i ett 
levnadslönsprojekt. Våra inköpspriser för denna del av produktionen har höjts, ett pålägg som går 
direkt till lönerna och de som arbetat på fabriken. 
Att använda hållbara och certifierade material i hög kvalitet istället för konventionella och 
enklare material är en ökad kostnad i sig, både för våra leverantörer och för oss. Det är både fasta 
årliga kostnader och kostnader i form av tiden som resurs för att hantera dessa tillagda rutiner. 
Andra extra kostnader som tillkommer är de nätverksgrupper vi är med i som till exempel 
Kemikaliegruppen och kurser för vidareutveckling. Samt såklart våra inspektioner på fabrik och 
laboratorietester för kemikalier. 
Oundvikligen innebär hållbarhet som sagt i många fall utmaningar i tid. Det tar extra tid att både 
utveckla, göra och följa upp en produkt som är hållbar och rättvis. Och jämfört med många andra 
har vi höga krav på vad hållbar och rättvis som begrepp faktiskt står för. 
Ledtiderna kan också vara längre i produktion, till exempel för bomull certifierad av Fairtrade, 
där vi får räkna in 30 extra dagar i vårt schema. 
Det gäller att få kunskap i och respektera dessa tids- och kostnadsutmaningar och att hitta och 
integrera smarta lösningar som passar just oss i både det praktiska dagliga arbetet och hela 
företagets lönsamhet i storhet. 
Kortfattat så sätter vi priserna på våra produkter på en skälig och rättvis nivå för den hållbarhet, 
kvalitet och design de faktiskt har och vad detta kostar. Vi har skapat vårt unika koncept inom 
detta, vi följer inga trender eller rutiner för fast fashion och kan därmed gå vår egen väg och 
bygga vår organisation på detta sätt även ner på detaljnivå. 
 
6.  Hur skall vi som konsument veta att ert uttryckta arbete faktiskt stämmer överens 
med verkligheten? 
 
Vår ärlighet med vad vi tycker är hållbart är en viktig del. Vi informerar vad vi tycker är hållbara 
material, vilka som inte är det och vad vi bojkottar. 
Ett annat exempel angående material är att de produkter vi märker med ”ekologisk” alltid 
innehåller minst mellan 50-100% ekologiska fibrer i kompositionen. De absolut allra flest är uppe 
i 95-100%, det är bara i snitt 5-10 produkter i en kollektion som är nere i 50%, och så är alltid 
resten av kompositionen också hållbar, som t.ex. i Modal, som har många fördelar över t.ex. 
ekologisk bomull. 
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Det är fritt hur en vill använda ordet ”ekologisk” i märkningar på sina produkter, och många av 
våra konkurrenter är nere långt under nivån på 50%. Detta kan alla kunder och intressenter lätt så 
på tvättrådslappar på produkten. 
Certifikat kan vi också ge för alla våra hållbara produkter. Om en kund eller intressent vill ha ett 
bevis på att en produkt är så hållbar som vi kommunicerat, är det bara att fråga oss så skickar vi 
en kopia på certifikatet för materialet vi använt i produkten. 
Avslutningsvis, kommer vi alltså kommunicera vårt hållbarhetsarbete mer, för att visa på så 
många exempel som möjligt som visar hur hållbara vi är, och vi är väldigt försiktiga med att de 
fakta vi kommunicerar ska vara korrekta och rättvisa. 
 
Är jättetacksamma om ni kan ta er tid att svara på dessa frågor! 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Karlsson & Anna Hultmark 
Textilhögskolan Borås 
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