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Förord 
Denna studie är ett examensarbete under kandidatprogramet Textil produktutveckling och 

entreprenörskap och har skrivits på Textilhögskolan i Borås under våren 2016. Ämnet till studien 

baseras på vårt gemensamma intresse för funktionella och hållbara textilier samt önskan att 

utveckla vår kunskap om friluftsbranschen. 

 

Ett stort tack vill riktas till handledare Jonas Larsson på Textilhögskolan för givande och lärorika 

handledningstillfällen och för den tid som han har tagit och väglett oss under arbetets gång. Vår 

tacksamhet skall också riktas till de involverade friluftsvarumärken, återförsäljare samt de 

respondenter som deltagit i undersökningarna och möjliggjort denna studie. 
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Sammanfattning 
Människor vistas idag gärna i naturen för att må bra och friluftsliv tar allt större del i folks 

vardag. Friluftsliv och funktionskläder har tillsammans med diskussionen kring hållbarhet 

bidragit till en utveckling av hållbara och miljövänliga material i friluftsbranschen. Samtidigt sker 

det en växande oro gällande miljöpåverkan inom textilbranschen och den textila värdekedjan. 

Textilföretag i friluftsbranschen blir granskade i termer av deras textil sourcing och 

användningen av kemiska substanser. Problemet är hur friluftsvarumärken, återförsäljare och 

slutkonsumenter i den textila värdekedjan ska samverka för att kedjan och friluftsplagg ska bli 

mer miljövänliga och fria ifrån farliga kemikalier. 

Studien vill belysa ett samhällsansvar och behovet av att ställa krav mellan leden i den textila 

värdekedjan. Syftet är att undersöka om varumärken, återförsäljare och konsumenter kan 

samverka i den textila värdekedjan kring valet av miljövänliga alternativ för friluftsplagg. För att 

uppfylla syftet har två forskningsfrågor undersökts och analyserats genom metodtriangulering 

samt en insamling av sekundär teori har gjorts. Första forskningsfrågan är hur de tre leden i den 

textila värdekedjan förhåller sig kring miljövänliga och mindre miljövänliga friluftsplagg. Följt 

av fråga två kan de tre leden samverka för att justera nivån på de krav som ställs på friluftsplagg 

för att minska miljöpåverkan. Den primära teorin utgörs av det empiriska materialet som består 

av en enkätundersökning riktad till konsumenter samt mailintervjuer till fem friluftsvarumärken 

och två av deras återförsäljare.  

Studien visar att det finns en stor miljömedvetenhet hos samtliga led. Majoriteten av 

friluftsutövarna, varumärkena och återförsäljarna är villiga att sänka funktionskraven hos 

ytterplagg om det i slutändan innebär att produkten blir mer miljövänlig. För att justera kraven 

bör varumärkena undersöka vilka friluftsutövare som konsumerar vad samt hur produkterna 

används. Detta genom att återförsäljarna interagerar med konsumenterna och vidarebefordrar 

viktig kunskap och information till varumärkena. Studien kan dra slutsatsen att 

friluftsvarumärkena och deras återförsäljare har störst möjlighet till att påverka konsumtionen 

genom att erbjuda och “lära” konsumenten att handla rätt produkter. 

 

Nyckelord: Miljö, Friluftsplagg, Fluorkarboner, Supply Chain Collaborations & DWR 
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Abstract 
Outdoor activities are today taking an even greater part in people’s lives. Functional wear and 

outdoor activities together with the debate about sustainability, contributed to the development of 

sustainable and environmentally friendly materials in the outdoor industry. At the same time 

there is a growing concern regarding the environmental impact of the textile industry and the 

textile value chain. Textile companies in the outdoor industry are being analyzed in terms of their 

textile sourcing and use of chemical substances. The problem is how outdoor brands, retailers and 

end-consumers in the textile value chain can work together to make outdoor garments become 

more environmentally friendly and free from hazardous doses of chemicals. 

This study will highlight the responsibility and the need to make demands in the textile value 

chain. The aim is to explore if brands, retailers and end-consumers interact in the textile value 

chain regarding environment-friendly alternative to outdoor garments. To fulfill the purpose, two 

research questions are being explored and analyzed by triangulation and a collection of secondary 

theory has been made. The first research question is how brands, retailers and end-consumers in 

the textile value chain relate to environmentally friendly and less environmentally friendly 

outdoor garments. Followed by question number two can brands, retailers and end-consumers 

work together to adjust the requirements level in outdoor garments and reduce environmental 

impact. The primary theory consists of the empirical material that consists of a survey of 

consumers, email interviews to five Swedish outdoor brands and two of their retailers. 

 

The study shows that there is a great environmental awareness among brands, retailers and end-

consumers. The majority are willing to lower their functional requirements of outerwear if it 

ultimately means that the product is more environmentally friendly. To adjust requirements 

brands should examine their products and investigate by who and how their products are being 

used. This can be made by retailers interacting with consumers and transmitting important 

knowledge and information to the brands. The conclusion of the study is that outdoor brands and 

their retailers have the opportunity and responsibility to influence the consumption by teaching 

their consumer to buy the right products. 

 

Key Words: Environment, Outdoor-garments, Fluorcarbons, Supply Chain Collaborations & 

DWR  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Friluftslivet har blivit en allt större del av folks vardag och människor vistas gärna i naturen för 

att må bra. Det väckta intresset för friluftsliv och funktionskläder har tillsammans med 

diskussionen kring hållbarhet bidragit till en utveckling av hållbara och miljövänliga material 

(Shishoo 2015). På grund av det behov som finns gällande höga funktionskrav på friluftsplagg 

samt diskussionen kring hållbarhet, finns möjligheten för varumärken att tillfredsställa detta 

behov och utveckla smarta och starka material (Shishoo 2015). Ett varumärke definieras enligt 

Nationalencyklopedin, NE (2016a) vara ett lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och 

tjänster från en viss näringsidkare. Friluftstextilier är främst designade med avseende att 

användas i utomhusmiljöer och för att främja hälsa och välmående. Samtidigt sker det en växande 

oro gällande miljöpåverkan inom textilbranschen och den textila värdekedjan. Inom 

friluftsbranschen blir textilföretagen granskade i termer av deras textil sourcing i samband med 

skadliga processer, kemiska substanser och överdriven koldioxidavtryck (Shishoo 2015).  

Chemours och Huntsman (2015) visar ett exempel på olika ämnen som används för att behandla 

textila produkter och utveckla speciella funktioner och egenskaper. Tabell 1 illustrerar en 

modifierad version av Chemours & Huntsman (2015) med sju krav som en friluftsprodukt skall 

uppfylla, samt sju olika ämnen att behandla produkten med som kan tillfredsställa vissa av dessa 

krav. De sju ämnena som syns i tabell 1 har en gemensam vattenavvisande effekt men det är 

endast fluorkarboner och melamin-hartser som är tvättbeständiga. Detta innebär att behandling av 

de andra ämnena paraffin/vax, dendrimer, akrylpolymerer, partiklar och silikon inte ger en 

långvarig effekt efter tvätt. Fluorkarboner är det enda ämnet av de sju som uppfyller hela 

kravspecifikationen som efterfrågas (Cousins, Holmquist, Leonards, Schellenberger, Peters & 

van der Veen 2016). 

Tabell 1. Modifierad illustration av en kravspecifikation för friluftsplagg (Chemours & Huntsman 2015; Cousins et 
al 2016; Hauser & Schindler 2004). 
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Nackdelen med fluorkarboner är att på grund av kol och fluors starka sammansättning blir 

ämnena stabila och starka vilket gör de resistenta mot nedbrytning (Kemikalieinspektionen 

2015a). Högfluorerade ämnen har en förmåga att stanna kvar i naturen flera hundra år efter att de 

har släppts ut under tillverkning av produkter. Vid tvätt av produkter som är behandlade med 

fluorkarboner riskerar ämnena att följa med i avloppsvattnet och påverka eko-systemet (Grudd 

2012).  

Det finns även forskning som visar att vissa fluorkarboner kan påverka människans fortplantning, 

immunsystemet och kan också vara cancerogena (Kemikalieinspektionen 2015a). Paraffin vaxer i 

jämförelse med fluorkarboner har en lägre miljöpåverkan men det finns fortfarande möjligheter 

att förbättra denna behandling. För tillfället finns det för lite forskning gällande dendrimer och 

nano-partiklars miljöfara för att kunna beskriva det ytterligare (Cousins et al 2016).  

För att hitta fler miljövänliga alternativ att behandla friluftsplagg med behöver textilbranschen 

utforska andra områden och upptäcka giftfria metodval (Shishoo 2015). Problemet som baseras 

på bakgrunden är om friluftsvarumärken, återförsäljare och slutkonsumenter i den textila 

värdekedjan kan samverka för att kedjan och friluftsplagg ska bli mer miljövänliga och fria ifrån 

miljöfarliga doser av kemikalier. Återförsäljare definieras enligt Nationalencyklopedin (2016b) 

vara ett företag som säljer produkter som tillverkats av andra till senare led i tillverkning-, 

distribution- och konsumtionskedjan. En konsument är den slutliga användaren av varor och 

tjänster (Nationalencyklopedin 2016c) som erhålls av varumärken och återförsäljare.  

Studien fokuserar på tre led i den textila värdekedjan inom outdoor-branschen. I första ledet finns 

de tillverkande friluftsvarumärkena, i det andra ledet återförsäljarna och i det tredje ledet 

konsumenterna. Detta för att i slutändan få en förståelse för hur de olika leden påverkas av 

varandra och hur ett ansvarstagande kan implementeras i de olika leden. För att skapa insikt 

använder studien sig av Blombäcks ansvarsmodell som är ett ramverk och fungerar som ett 

hjälpmedel för att identifiera vart samhällsansvaret inbegriper i den textila värdekedjans olika 

delar (Blombäck2010). 

Figur 1. Inspirerad av Blombäcks ansvarsmodell (Blombäck 2010). 

 

  Bakåtriktat ansvar Närliggande ansvar Framåtriktat 
ansvar 

Social hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 
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1.2 Problematisering 
Problemet som ligger till grund för den här studien är att egenskaper och funktioner som 

efterfrågas i friluftsprodukter bland annat uppfylls med hjälp utav mindre miljövänliga ämnen 

(Shishoo 2015). Forskning har också visat att de mer miljövänliga alternativen inte uppfyller 

samma krav som de mindre miljövänliga, vilket lämnar oss vid ett vägskäl (Hauser & Schindler 

2004). De tre leden förhåller sig till miljöaspekter på olika sätt och intar olika positioner beroende 

på vilket led de tillhör. Utmaningen är att få leden att samverka för att i slutändan få en mer 

miljövänlig kedja och giftfria friluftsplagg.  

1.2.1 Varumärken 
Problemet idag är att det inte anses finnas ett motsvarande alternativ till mindre miljövänliga 

behandlingar att bereda friluftsprodukter med för att behålla funktioner (Ekberg 2016). Därför 

väljer varumärken att prioritera produkternas funktioner som till exempel vattenavvisande, 

framför vad som skulle kunna värna om miljön. Det kan ifrågasättas om de mindre miljövänliga 

ämnen i friluftsplagg verkligen är något nödvändigt för konsumenterna liksom att prisbilden bör 

vara så låg som möjligt. Det är en ekvation som inte är helt enkel att lösa hos ett varumärke 

(Cousins et al 2016).   

Ett varumärke ser till konsumenternas efterfrågan och syftet med produkters utveckling är att 

tillfredsställa detta (Diamond & Diamond 2013; Hedén & McAndrew 2010). Flera varumärken 

väljer att använda miljöfarliga varianter och doser av kemikalier i deras produkter, då de helt 

enkelt anser att det inte finns några bättre alternativ på marknaden. De miljövänliga alternativ 

som finns erhåller inte samma egenskaper och funktioner hos slutprodukten som när det 

behandlas med fluorkarboner (Haglöfs 2014). 

Varumärken erbjuder det konsumenter efterfrågar men enligt Global Utmaning (2015) kan det 

finnas en ovisshet om konsumenten förlitar sig på ett varumärke och konsumerar produkter i tron 

att de köper det bästa och mest miljövänliga alternativet. Varumärkena är trots allt de i 

värdekedjan som bör inneha mest kunskap gällande de material och ämnen som används i 

produkterna (Global Utmaning 2015).  

1.2.2 Återförsäljare 
I rollen som återförsäljare ställs de inför valet vilka varumärken och produkter de vill 

representera samt vad som efterfrågas av konsumenterna (Diamond & Diamond 2013; Hedén & 

McAndrew 2010). Återförsäljare måste vårda sitt varumärke och hur de vill framstå gentemot 

konsumenter. De har en möjlighet att visa vägen och presentera varumärken med hållbara 
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produkter. Enligt Choi, Lee, Lee & Young (2012) har återförsäljare en möjlighet till att förändra 

konsumenters medvetande och konsumentbeteende genom att direkt interagera och informera 

dem. De kan uppmuntra konsumeringen av gröna produkter och samtidigt motverka konsumtion 

av icke miljövänliga produkter genom att kommunicera grön detaljhandel. Återförsäljarna kan på 

så sätt direkt påverka konsumenters beteende och har genom sitt utbud möjlighet att välja en mer 

hållbar inriktning eller inte (Choi et al 2012). Detta kräver också att återförsäljarna erhåller viktig 

och relevant information från varumärkena som de senare kan förmedla till konsumenterna.  

1.2.3 Konsumenter 
Ett problem som är intressant i studien är ifall konsumenter ställer för höga funktionskrav på 

friluftsplagg än i den utsträckning och de förhållanden som de används i (Cousins et al 2016). 

Konsumenter har möjlighet att ställa krav på produkter och varumärken och gällande 

friluftsplagg är detta ofta vanligt (Shishoo 2015). Detta kan medföra att varumärken väljer att 

arbeta på ett mindre miljövänligt sätt, än kanske nödvändigt, för att lyckas uppfylla konsumenters 

efterfrågan. En konsument har en naturlig förmåga att sätta press på varumärken om den anser att 

något kan förändras till det bättre (Diamond & Diamond 2013; Hedén & McAndrew 2010). Men 

det innebär också att en konsument måste ha kunskap om miljöfarliga gifter som används i textil 

för att kunna ställa krav från början.  

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka om varumärken, återförsäljare och konsumenter kan samverka i den 

textila värdekedjan kring valet av miljövänliga alternativ för friluftsplagg.  

1.4 Forskningsfrågor 
x Hur förhåller sig de tre leden i den textila värdekedjan kring miljövänliga och mindre 

miljövänliga friluftsplagg? 

x Kan de tre leden samverka för att justera nivån på de krav som ställs på friluftsplagg för 

att minska miljöpåverkan? 

1.5 Avgränsningar 
Studien undersöker svenska friluftsvarumärken som bedriver egen design och produktutveckling 

och därmed inte varumärken från andra nationer. För att undersöka valet av miljövänliga 

behandlingsalternativ för friluftsplagg, syftar begreppet miljövänliga till att friluftsprodukten ska 

vara fri från listade farliga ämnen och inte vara behandlad med miljöfarliga doser av kemikalier. 

Studien kommer inte beröra andra miljöfaktorer som till exempel val av material, 
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produktionsutsläpp och transport. Studien undersöker ytterplagg och fokuserar på kemiska ämnen 

som används vid impregnering av dessa för att skapa unika egenskaper och funktioner. Med 

hänvisning till studiens bakgrund och problematisering inriktar sig studien på den 

vattenavvisande funktionen som enligt tabell 1 erhålls bäst av mindre miljövänliga impregnerings 

alternativ som fluorkarboner. En kort beskrivning ges i den sekundära teorin av alternativ till 

fluorkarboner för att skapa en förståelse för vad de olika ämnena erhåller ett ytterplagg. Dock 

avgränsas studien till att inte gå in mer djupgående på dessa ämnen då problemet ligger i att 

mindre miljövänliga impregneringsalternativ konkurrerar med fler funktioner, i förhållande till de 

miljövänliga alternativen som finns.  

2 Metod  
Studien kombinerar kvalitativa och kvantitativa ansatser vilket är en analysmetod som benämns 

metodtriangulering. För att uppfylla syftet med uppsatsen samt få perspektiv på de tre leden i 

kedjan har tre studier gjorts: en med friluftsvarumärken, en med återförsäljare samt en med 

konsumenter. Ordet triangulering innebär att pejla in en punkt från tre perspektiv och i 

samhällsvetenskap innebär det att se på ett fenomen från flera håll, att använda olika tekniker för 

att samla in och analysera data (Johannesen & Tufte 2003). Syftet med triangulering är att testa 

om olika ansatser resulterar i någorlunda likartade slutsatser. Om så är fallet stärks tilliten till 

resultatet och det behöver inte innebära problem ifall resultatet från olika ansatser eller tekniker 

avviker från varandra. Johannesen & Tufte (2003) menar att avvikelsen kan stimulera till nya 

tolkningar och innebära en nyanserad beskrivning och en mer heltäckande förklaring till syftet 

och forskningsfrågorna.  

Samtliga respondenters uppgifter hanteras anonymt då studiens syfte är att undersöka hur leden 

resonerar och därmed kan samverka i valet av miljövänliga friluftsplagg. Därför är det inte 

relevant att lyfta fram personliga åsikter eller vilka varumärken och återförsäljare som intervjuats.  

2.1 Kvantitativ studie 
Studiens kvantitativa ansats består av en internetbaserad enkätundersökning som riktar sig mot en 

förutbestämd och specificerad konsumentgrupp. Syftet med användningen av en kvantitativ 

ansats är att räkna fenomen och kartlägga utbredningen eller kvantiteten av dessa (Johannesen & 

Tufte 2003). Frågeformulär är en välanvänd kvantitativ metod och kräver noga förberedelser av 

frågor och svarsalternativ för att undersökningen ska generera ett bra resultat. Johannesen & 

Tufte (2003) betonar betydelsen för genomtänkta och exakt formulerade frågor för att mäta 
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studiens fenomen och komma fram till en operationalisering. Denna precisering av frågor gör att 

den kvantitativa ansatsen får lite flexibilitet och ger ingen möjlighet att ställa om frågorna efteråt. 

Den begränsade flexibiliteten kan enligt Johannesen & Tufte (2003) ge stelbenta svar och risken 

att förlora omedveten och eventuell viktig information finns. Därför har studiens kvantitativa 

frågeformulär prövats på en testgrupp som enligt Johannesen & Tufte (2003) är en viktig 

återkoppling för att få en reaktion och säkerställa att frågorna utformats på bästa sätt. Den 

kvantitativa ansatsen lämpar sig bra för studien då författarna till arbetet har god kunskap i ämnet 

samt en hypotes och operationalisering, vilket Johannesen & Tufte (2003) anser är viktigt innan 

en datainsamling påbörjas. Enkätundersökningen är ett sätt att få insikt i konsumenternas 

tankesätt och för att kunna besvara en del av studiens syfte och forskningsfrågor.  

2.2 Kvalitativ studie 
En kvalitativ ansats har använts i form av mailintervjuer med ett mindre urval av svenska 

friluftsvarumärken och deras direkt kopplade återförsäljare i Borås och Göteborg. Det är en 

kvantitativ struktur, förbestämda frågor, med en möjlighet till kvalitativa svar. En kvalitativ 

ansats brukar innebära personliga intervjuer där inga frågeformulär utformas i förväg, däremot 

görs en disposition om teman som tas upp under intervjun (Johannesen & Tufte 2003). Detta 

tillvägagångssätt har inte använts i denna studie för att möjliggöra att fler vill delta i 

undersökningen. Intervjufrågorna har skickats via mail till den mest lämpade respondenten från 

företaget. Gällande återförsäljarna har kontaktpersonerna varit en butiksägare samt en sortiment 

och inköpschef. För att få fylliga beskrivningar och svar som Johannesen & Tufte (2003) 

beskriver som syftet med en kvalitativ ansats har svaren varit öppna och specificerade till ett 

fenomen för att skapa relevans till varje fråga. Öppna svar ger utrymme för fylliga beskrivningar 

och information och skapar en flexibilitet som enligt Johannesen & Tufte (2003) är viktigt för 

respondenten. Studien kunde därmed i högre grad låta respondenten styra den information som 

framkom så att förhållanden lättare kunde upptäckas som författarna inte funderat kring i förväg. 

Enligt Johannesen & Tufte (2003) har respondenten ett större inflytande över hur den kvalitativa 

intervjun förlöper och vilken information som kommer fram. 

2.3 Studie 1 Varumärken 
Urvalet friluftsvarumärken baserades på att samtliga har en design-, och produktutveckling i 

Sverige samt säljer produkterna via återförsäljare och webbshop. Varumärkena har däremot sin 

produktion antingen endast inom Europa eller spridd över hela världen. Intervjufrågorna till de 

fem medverkande friluftsvarumärkena utformades noga enligt studiens syfte med mål att besvara 

forskningsfrågorna. En strukturerad intervju resulterar i ett mer kvantitativ resultat och kan 
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jämföras och generaliseras vid en kvalitativ analys (Harboe 2013). Färre respondenter kräver en 

delvis strukturerar intervju med fler öppna frågor för att kunna analysera och svara på studiens 

problem och forskningsfrågor (Johannesen & Tufte 2003).  

Urvalet friluftsvarumärken kontaktades via telefon för att klargöra vilka varumärken som hade 

möjlighet och intresse att delta i undersökningen. Genom att ta kontakt per telefon skapades en 

dialog kring studiens syfte samt ökade chanserna till att flera av varumärkena deltog i 

undersökningen. Förbestämda intervjufrågor skickades till angiven mailkontakt och har ställts på 

ett sätt beroende på respondentens position i varumärket. För att optimera respondenternas 

möjligheter till att ge välformade och informativa svar, anser Johannesson & Tufte (2003) att 

respondenten måste ha plats för egen tolkning och kunna styra sina svar.  

2.4 Studie 2 Återförsäljare 
Urvalet återförsäljare baserades på att samtliga erbjuder minst tre av de friluftsvarumärken som 

deltog i den kvalitativa mailintervjun och bedriver ingen egen produktion av ytterplagg. 

Återförsäljarna kontaktades på samma sätt som friluftsvarumärkena via telefon för att avstämma 

intresset och möjligheterna för ett deltagande i en mailintervju. Intervjuerna med de två 

medverkande friluftsåterförsäljarna bestod av förbestämda och strukturerade intervjufrågor med 

öppna svarsalternativ med möjlighet för kvalitativa drag. Detta för att uppmuntra till fördjupande 

svar och individuella ställningstaganden vilket Harboe (2013) anser är viktigt. Att ta kontakt via 

telefon och förklara studien och undersökningens syfte förväntades möjliggöra för fler 

återförsäljare att delta i undersökningen. Anledning till varför svarsalternativen var öppna beror 

på en förväntad ökad kunskap inom ämnet från återförsäljarna, på samma sätt som från 

varumärkena. Vilket är av intresse för att förstå hur återförsäljarna arbetar och resonerar kring 

miljöfrågor vid inköp från varumärkena. 

2.5 Studie 3 Konsumenter 
Konsumenternas kvantitativa frågeformulär besvarades utav 73 friluftsutövare och bestod utav 

stängda frågor med ett flertal förvalda svarsalternativ. Den internetbaserade enkätundersökningen 

skickades ut via författarnas sociala medier i form av förenklade frågeformuleringar samt 

förvalda svarsalternativ, då det antogs finnas olika grader av kunskap inom ämnet (Halvorsen 

1992). Frågeformuläret har upprättats med standardiserade och strukturerade frågor på grund av 

att den insamlade data ska vara jämförbar och generaliserande (Harboe 2013). Frågeformuläret 

har strukturerats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, samt är formulerade i förhållande till 
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de frågor som ställts i undersökningen med varumärken och återförsäljare. Detta för att jämföra 

ledens svar och hur de kan samverka i valet av miljövänliga friluftsplagg. 

2.6 Urval inför intervjuer 
Kraven för de varumärken som deltagit i mailintervjun har främst varit att de måste vara inriktade 

mot friluftsliv och funktionsplagg. Undersökningen har även begränsats till svenska varumärken 

för att göra studien konsekvent. Återförsäljarna som deltagit i studien har valts baserat på att 

samtliga erhåller produkter från något av de medverkande friluftsvarumärkena. Studien hanterar 

en konsument som är en aktiv friluftsutövare för att få ett likasinnat intresse för friluftsliv hos 

varumärke, återförsäljare och konsument. Konsumenterna som deltagit i enkätundersökningen 

har valts ut via ett konsekutivt urval. Konsekutivt urval är en kombination av subjektivt urval och 

självelektion. Subjektivt urval innebär att respondenterna väljs utifrån en kvalificerad bedömning 

innebärande att samtliga skall vara friluftsutövare. Självelektion innebär att urvalet bygger på 

frivillig anslutning. När man gör ett konsekutivt urval har en särskild konsument valts ut, i detta 

fall friluftsutövaren. Därefter har det varit upp till deltagaren att själv avgöra om den har lust eller 

tid att vara med i enkätundersökningen eller inte (Harboe 2013).  

2.7 Datainsamlingsmetod 
För att besvara syfte och forskningsfrågor har insamling av både primär- och sekundärdata 

genomförts. Primärdata till den empiriska undersökningen består utav intervjuer med 

friluftsvarumärken, återförsäljare och konsumenter. Sekundärdata har sammanställts från tidigare 

forskning och litteratursökning. 

2.8 Bearbetning och analys av resultat 
För att bearbeta enkätundersökningen har en sammanställande text gjorts som tolkar det resultat 

som varje fråga har genererat i. Det är viktigt att bearbeta datamängden för att göra den 

överskådlig (Halvorsen 1992). För att förtydliga och stärka texten stöds den av cirkeldiagram och 

tabeller där procentenheter, antal deltagare och standard deviation redovisar svaren och resultaten 

från deltagarna. Enligt Halvorsen (1992) har ett frågeformulär den fördelen att insamlad data 

redan är registrerad när den kommer ifylld tillbaka. Med hjälp av verktygen kunde resultatet 

tolkas och sammanställas under varje fråga.  

För att bearbeta svaren från mailintervjuerna och göra datamängden överskådlig, sammanställdes 

varumärkenas respektive återförsäljarnas svar till ett resultat under varje intervjufråga. På samma 
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sätt som frågeformuläret har fördelar vid bearbetning anser Halvorsen (1992) att samma sak 

delvis gäller för mer strukturerade intervjuer där registreringen utgörs av intervjuformulär. 

En analys av arbetet har gjorts i form av triangulering. Redan under förberedelserna av den 

kvantitativa enkätundersökningen till friluftsutövarna samt de kvalitativa mailintervjuerna till 

friluftsvarumärkena och återförsäljarna, formades frågor till respektive led med förutsättningar att 

erhålla jämförbara svar för att tydligt observera likheter eller skillnader mellan leden. På så sätt 

har studien skapat insikt och upptäckt luckor mellan leden som kopplas och stärks av den 

sekundära teorin i flera fall.  

Enligt Johannesen & Tufte (2003) är syftet med analysmetoden att testa om olika ansatser 

resulterar i någorlunda likartade slutsatser. Samma ansatsmetod användes på fem 

friluftsvarumärken och två återförsäljare medans en kvantitativ metod användes för att undersöka 

konsumenteras förhållningssätt till miljövänliga och mindre miljövänliga friluftsplagg. De olika 

ansatserna lämpade sig bra för respektive led då respondenterna besitter varierande kunskap inom 

ämnet och därmed användes olika ansatser för att undersöka och få kvalitativa svar med god 

reliabilitet.  

Analysen genomfördes genom att granska respektive fråga som ställts på ett motsvarande sätt till 

respektive led och därefter analyserades samma fenomen från olika perspektiv. Under 

betraktningen observerades likheter och skillnader mellan svaren som kunde kopplas till olika 

teorier under diskussionen och på så sätt öka studiens reliabilitet och validitet. Den avvikelse som 

enligt Johannesen & Tufte (2003) kan uppstå och som inte behöver innebära något negativt för 

studien, påträffades och skapade nya infallsvinklar och diskussioner för studien.   

2.9 Validitet och reliabilitet  
Med reliabilitet menas hur pålitlig undersökningarna har varit. Vid hög reliabilitet betyder det att 

undersökningarna ska gå att återskapa och få nästintill identiska resultat samt att data är pålitlig 

(Halvorsen 1992). Skulle samma studie genomföras inom ett år är sannolikheten stor att svaren 

skulle bli nästintill identiska. Skulle undersökningen däremot genomföras igen efter fem år finns 

risken att det inte blir samma resultat då branschen och näringslivet kan komma att förändras. Det 

skulle förmodligen höja vår reliabilitet om studien upprepar sig inom denna tidsram men för den 

här studien finns inte tillräckligt med tid och resurser för att kunna genomföra detta.  

Data behöver dessutom vara valid, vilket innebär att den måste vara relevant för 

problemställningarna (Halvorsen 1992). Genom de valda metodtyperna som kompletterar och 
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underbygger varandra, är den ena metodens styrka/möjligheter ofta den andra metodens 

svaghet/begränsning (Harboe 2013). På så sätt har studien kunnat säkerställa att data är relevant 

för problematiseringen och att studien använder rätt metod till rätt del i ledet.  

Syftet och forskningsfrågorna har varit grundpelare för att finna och skapa valid data samt en 

förutsättning för att skapa en röd tråd i arbetet. Det går dock att diskutera validiteten i 

enkätundersökningen då respondenterna kan överskatta sina morala handlingar gällande 

miljövänlig konsumtion och svara på ett förskönat sätt som inte motsvarar deras faktiska 

handlingar.  

3 Teori  
3.1 Tidigare forskning 
Enligt en studie som gjorts av Saravanan och Vadicherla (2014) på varumärken, återförsäljare 

samt tillverkare i bland annat outdoor-branschen, ska användningen av hållbara material samt 

hållbara sortiment öka i framtiden. Studien visar att digitala och tryckta kampanjer som fokuserar 

på hållbarhet informerar konsumenten om initiativ samt fastställer en grund för konsumenten att 

genomföra hållbara konsumtionsval (Saravanan & Vadicherla 2014). 

Det har tidigare genomförts forskning om grönt mode kan göra en konsument mer 

miljömedveten. Studien av Choi et al (2012) har föreslagit och testat en grön effektmodell på 

detaljhandeln som omfattar olika övertalningsmetoder för “green private brand”, PB, gröna 

marknadsföringskampanjer, grönt medvetande och beteende samt undersökt om en involverande 

marknadsföring har en dämpande effekten (Choi et al 2012). Modellen kan enligt forskningen 

vara till hjälp för att förstå de positiva effekterna av modebutikers gröna detaljhandelsverksamhet 

för en grön konsumtionskultur. Resultatet ger också strategiska riktlinjer för återförsäljare om 

deras hållbara detaljhandel (Choi et al 2012). 

Studien visar att uppfattningen av gröna PBs har en positiv inverkan på konsumenter och ett 

miljövänligt beteende. Konsumenters uppfattning av gröna kampanjer visar sig också ha en 

betydande inverkan på deras medvetande samt en indirekt inverkan på deras beteende. 

Förhållandet mellan konsumenternas uppfattning om grön kampanj och grönt medvetande är 

starkare när den involverande marknadsföringen har varit låg (Choi et al 2012). 
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Det finns relativt mycket forskning gällande konceptet ”Supply chain collaborations” som 

innebär att leden i kedjan utbyter information och samarbetar tillsammans. Detta kan ske både 

från företag till företag, eller framåt och bakåt i ledet (Cao & Zhang 2013).  

Tidigare forskning gällande Supply chain collaborations visar att effektiva samarbeten mellan 

leden i kedjan kan generera flera värdefulla resultat. Det har till exempel visat sig att flera 

varumärken har bättre hantering av den snabbt förändrande marknaden och lyckas hålla ett 

jämnare inventarieflöde. Tidigare forskning visar även att varumärken som använder sig av 

supply chain collaborations har större konkurrensfördelar i jämförelse med företag med mindre 

samarbeten mellan leden (Power & Sing 2009). 

Tidigare forskning har också visat att samarbete längst kedjan förbättrar inte bara varumärkets 

prestanda utan påverkar också konsumentens uppfattning och därmed varumärkets position på 

marknaden. Genom att förbättra konsumentens uppfattning om varumärket ger det en 

efterföljande kundnöjdhet som kan ses som ett medel för att förbättra lönsamhet och resultera i 

konkurrensfördelar. Detta kan göras genom att interagera mellan varumärke, återförsäljare och 

konsument och skapa ett utbyte av kunskap. Som i sin tur leder till att varumärken och 

återförsäljare kan justera sitt utbud och skapa sig en bättre förståelse för vad konsumenter 

efterfrågar (Blome, Paulraj & Schuetz 2013). 

3.2 Teoretisk modell 

3.2.1 Blombäcks ansvarsmodell med viss modifikation 
En textil värdekedja består av en vertikal sekvens av enskilda processer som genom att addera ett 

ökande värde leder till att en produkt framställs och konsumeras (Sturgeon 2001). För att lyckas 

definiera och dra en gräns för vart samhällsansvaret ligger i den textila värdekedjan bör en studie 

istället kolla på enskilda aktörer och dess relation till varandra (Blombäcks 2010). 

I figur 2 syns Blombäcks (2010) ansvarsmodell som är ett användbart ramverk och kan fungera 

som ett hjälpmedel för att skapa insikt vart samhällsansvaret inbegriper i den textila värdekedjans 

olika delar. I denna studie används grundteorin av Blombäcks (2010) ansvarsmodell med viss 

modifikation. Det bakåtriktade ansvaret kopplas till de tillverkande varumärkena inom 

friluftsbranschen, det närliggande ansvaret till återförsäljarna och det framåtriktade ansvaret till 

konsumenterna (Blombäck & Wigren-Kristofferson 2011). Studien kommer främst att fokusera 

på ekologisk hållbarhet men även beröra den ekonomiska mellan leden, för att begränsa studiens 

område. I samtliga led är det möjligt att göra en analys av hur den textila värdekedjans 
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samhällsansvar ter sig i relation i valet av miljövänliga alternativt mindre miljövänliga 

friluftsplagg. För att i slutändan skapa insikt i hur ett ansvarstagande kan implementeras i de 

olika leden. 
Figur 2. Inspiration av Blombäcks ansvarsmodell (2010). 

 

3.2.2 Product quality gap model in relation to fashion 
Den inre cirkeln hos figur 3 illustrerar en generell bild av hur modeindustrins processer flödar. 

Modellen består av två flöden där det vänstra flödet speglar olika steg ett varumärke genomgår 

och det högra flödet visar marknadsförarna. För den här studien belyser modellen en lucka som 

råder mellan konsumenten och återförsäljaren av produkter. Luckan finns med i modellen för att 

belysa skillnaden på det som efterfrågas utav konsumenten, i jämförelse till vad som erbjuds av 

återförsäljaren och som har utvecklats av varumärket (Larsson 2011).  

Figur 3. Product quality gap model in relation to fashion (Larsson 2011) 

 

Den yttre cirkeln hos figur 3 visar olika luckor som kan uppstå i förhållande till konsumenters 

efterfrågan och vad utbudet resulterat i. Lucka 1 belyser skillnaden mellan vad konsumenten 

förväntas efterfråga och hur den uppfattningen har genererat i en produktspecifikation. 

Anledningen till varför luckan uppstår beror på att produktspecifikationen inte har baserats på det 

  Bakåtriktat ansvar Närliggande ansvar Framåtriktat 
ansvar 

Social hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 
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som konsumenten faktiskt efterfrågar. Utvecklingen av en produkt har istället baserat 

produktspecifikationen på trender, produkter som sålt bra tidigare samt hur samhället utvecklas 

(Larsson 2011).  

Lucka 2 visar skillnaden mellan produktspecifikationen som upprättades i tidigare skede och hur 

slutprodukten blev. Det är enligt modellen vanligt att det uppstår fel i tillverkningsprocessen och 

att prover får skickas mellan leverantörer och kunder. Det händer också under denna process att 

produkter väljs bort helt för att de inte uppfyller specifikationen som ritats upp. Lucka 3 uppstår 

när skillnaden mellan hur konsumenten förväntade sig att produkten skulle vara och hur resultatet 

av den levererade produkten blev. Lucka 4 visar slutligen skillnaden på hur återförsäljaren och 

konsumenten upplever produkten. Enligt Larsson (2011) har konsumenter vissa förväntningar 

gällande exempelvis storlek, färg, modell och passform när de skall konsumera en ny produkt. 

Dessa förväntningar kan vara höga eller låga och beroende på vem konsumenten är och syftet 

med att investera den nya produkten, kan toleransen hos förväntningarna variera. Baserat på figur 

3 och Larsson (2011) varierar kraven bland konsumenter beroende på vad som är viktigast hos 

produkten. Olika krav och förväntningar som konsumenter har gör utvecklingen av en produkt 

komplex och det blir upp till varumärket att identifiera hur toleransen kan se ut hos konsumenten 

för en produkt (Larsson 2011).  

3.3 Teoretisk referensram 

3.3.1 Vattenavvisande impregneringar 
Fluorerande ämnen är ett allmänt och ospecifikt namn som beskriver organiska och oorganiska 

ämnen som innehåller minst en fluor-atom. Fluorerande ämnen kan dock vara väldigt olika både 

fysiskt, kemiskt och biologiskt. Högfluorerande ämnen definieras som alifatiska substanser som 

innehåller en eller flera kol-atomer, där minst en väte-atom som är bunden till kol-atomer, har 

ersatts av fluor-atomer. Dessa betecknas med förkortningen och samlingsnamnet PFAS, per-, och 

polyfluorerade akylsyror (Berger, Buck, Conder, Cousins, Franklin, Jensen, Kannan, van 

Leeuwen, Mabury & de Voogt 2011). 

Perfluorerade ämnen kännetecknas av att alla väteatomer har ersatts med en fluor-atom och är en 

av de startaske kemiska bindningar som finns, vilket gör att det troligen inte bryts ner i miljön. 

Polyfluorerade ämnen består av minst en väte-atom som ersatts av en fluor-atom. Då dessa är 

mycket lika perfluorerade ämnen används de ofta som ersättning. Polyfluorerade ämnen är inte 

lika stabila och kan därför brytas ner i miljön. Det finns dock en risk att de bryts ner till 

perfluorerade ämnen (Hedlund 2016). 
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Sedan 1950-talet har PFAS används inom flera områden och industrier bland annat inom 

textilindustrin. Den kemiska stabiliteten hos PFAS tillsammans med dess vatten- och 

oljeavvisande egenskaper kan leda till mycket användbara och varaktiga egenskaper i till 

exempel impregneringar (Berger et al 2011). 

Under de senaste decennierna har vattenavvisande impregneringar till största del baserats på 

PFAS. PFAS delas in i två kategorier baserat på dess kedjelängd; kortkedjade eller långkedjade. 

De långkedjiga PFAS har en alkylkedja som innehåller sex eller flera kol-atomer vilket gör att 

kemikalien blir väldigt stabil (Cousins et al 2016).  

Durable Water Repellent, DWR, är impregneringar som tillämpas i textilier för att ge 

vattenavvisande egenskaper. Beroende på vilka kemikalier som används kan impregneringen ge 

olje- och fläckbeständighet. De vattenavvisande egenskaperna hos det yttre tyget uppnås genom 

modifikation med hydrofoba polymerer, dendrimer eller nanopartiklar. Impregneringarna kan 

verka som ett bekvämt beskydd när man exempelvis promenerar eller cyklar till jobbet. Men de 

kan också fungera som ett nödvändigt skydd i mer extrema förhållanden där nedkylning av 

kroppen kan vara livshotande (Cousins et al 2016). 

På grund av den växande oron för långkedjade PFAS och dess negativa effekter på människors 

hälsa och miljö, påbörjades en process för utbyte till kortkedjade PFAS eller icke-fluorerande 

ämnen. Det har länge forskats på alternativ till fluorerande ämnen och på senare år har det pågått 

en utfasning av dessa. Idag finns det både fluorerande och icke-fluorerande impregneringar som 

exempelvis paraffin vaxer, silikoner, dendrimer och nanopartiklar på marknaden, som det enligt 

forskning råder en stor skillnad på i prestanda (Cousins et al 2016). 

Cousins et al (2016) ställer sig frågande till om högfunktionella plaggs kravspecifikation ser till 

konsumenternas faktiska behov. Det finns tillfällen när vattenavvisande impregneringar endast 

används till komfort och det skulle vara möjligt att använda impregneringar utan fluorerande 

ämnen. När det gäller vattenavvisande egenskaper hos skyddsplagg kan impregneringen som 

tidigare nämnts vara livsviktig. Enligt forskning är det endast fluorerande ämnen som kan 

uppfylla flera kriterier som krävs för att produkten ska vara konkurrenskraftig (Cousins et al 

2016). 

Alternativ till icke-fluorerade impregneringsmetoder är dendrimer som baseras på 

hyperförgrenade polymerstrukturer som består av ester- eller polyuretansegment. Genom att 

tillägga dendrimer på den textila ytan ger det en avvisande effekt som är jämförbar med 
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strukturen av lotusplantan. Ytan på dendrimer kan modifieras med hjälp av exempelvis PFAS 

vilket ger ytan en förbättrad avvisande egenskap. Dendrimer bör i princip vara nedbrytbara men 

när de ytmodifieras kan nedbrytningsprocessen påverkas och medföra att de frigör beständiga 

substanser ut i naturen (Cousins et al 2016). 

En annan impregneringsmetod med hög vattenavvisning är silikoner. Silikoner är baserade på en 

grundstomme av polydimetylsiloxan, vilket är en av de mest flexibla kedjorna inom 

polymerkemi. Förutom dess höga hydrofoba karaktär ger även impregneringar av silikoner ett 

mjukt grepp. Trots att silikoner har många fördelar har de endast en måttlig tvättbeständighet och 

ingen oljeavvisande effekt (Cousins et al 2016).  

Inom Europa har konsumenter rätt enligt REACH, registrering, utvärdering, tillstånd och 

begränsningar av kemiska ämnen, att fråga ifall produkter innehåller noterade farliga substanser. 

Denna information är varumärket skyldig att ge för en säker användning av produkter. 

Förordningen innehåller också krav på användare av kemikalier vilket inte förekommer i tidigare 

lagstiftning. Varumärkena i sig har ingen registreringsskyldighet under REACH men 

varumärkena har en skyldighet att kommunicera upp och ner i leverantörskedjan 

(Kemikalieinspektionen 2015b; McCann 2015). 

3.3.2 Textilier i sport-, och friluftsartiklar 
Det har skett en betydande konsumtionsökning av sport-, och friluftskläder under de senaste två 

decennierna. Detta relateras till det världsomfattande växande intresset för inomhus-, och 

utomhussporter samt friluftsaktiviteter. Det växande intresset beror enligt Shishoo (2015) på ett 

antal sociala faktorer som inkluderar ökad fritid, ökad hänsyn till välbefinnande och god hälsa 

samt tillträde till en marknad bestående av väldesignade och funktionella friluftsprodukter. 

Ledande modedesigners har insett att produkters prestanda i själva verket har blivit estetiken hos 

sportkläder och att det är tyg och teknik som sätter trender. Etablerade outdoor-varumärken söker 

efter metoder som ger plaggen rätt prestanda samt bra komfort för bäraren, samtidigt som de vill 

att deras processer samt material ska ha lägsta möjliga inverkan på miljön. Själva kärnfrågan är 

för närvarande inriktad på att undvika användning av PFC, perfluorerade ämnen (Shishoo 2015).  

Sport-, och friluftssektorn i textilindustrin har bidragit till höjningen av textilvetenskap och 

textilteknik, till en nivå som gränsar sig till andra högteknologiska icke-textila industrisektorer 

(Shishoo 2015). Producenter av sport-, och friluftsartiklar är ofta i framkant med 

textiltillverkningstekniker och använder de senaste framstegen inom högfunktionella och 

högpresterande material. Detta för att uppfylla olika typer av konsument- och marknadskrav 
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(Shishoo 2015). Shishoo (2015) menar också att kvinnors ökade deltagande i professionella och 

outdoor-sporter har varit en viktig faktor som är ansvarig för nya utvecklingstrender i dessa 

plagg. Ny teknisk utveckling, mer fragmenterade nischmarknader och allt mer krävande 

förväntningar från kunder och konsumenter är bara några av de faktorer som obevekligt driver 

denna industrisektor. Samtidigt skriver Shishoo (2015) att växande miljöutmaningar och dess 

inverkan på outdoor-industrin har resulterat i allvarliga diskussioner inom alla större företag, 

gällande varje företags mål för en hållbar produktion och sourcing av textilier, liksom potentiella 

återvinningslösningar.  

Enligt Shishoo (2015) blir hållbarhetsrelaterade ämnen allt viktigare inom textil-, och 

klädindustrins värdekedja. Detta beror enligt Shishoo (2015) på en ökad medvetenhet och 

utbildning i ämnet på konsument-, varumärke/detaljhandel-, och bruksnivå. Många varumärken i 

sport och friluftsbranschens presenterar hållbarhetsrapporter via deras kanaler som redogör för 

ansvarstaganden och hur de arbetar för att få en medveten och ansvarsfull kedja (Shishoo 2015).   

McCann (2015) menar att åtskillnaden mellan extrema funktionskläder i outdoor-branschen och 

alldaglig klädsel av ytterplagg har utvecklats och blivit suddig. McCann (2015) förtydligar 

påståendet med att konsumenter nödvändigtvis inte behöver vara professionella idag för att 

använda ytterplagg som är anpassade till mer extrema aktiviteter och väderförhållanden (McCann 

2015). 

McCann (2015) menar att varumärken och deras leverantörer inte har reflekterat kring produkters 

miljöpåverkan förens på senare år. En anledning till varför varumärken börjar fundera kring 

produkters miljöpåverkan beror på att fler konsumenter har blivit mer medvetna och intresserade 

i ämnet miljö och hållbarhet. Konsumenter efterfrågar information och transparens gällande hur 

och var varumärken producerar, vad dess produkter innehåller samt innehållets påverkan på 

miljön. McCann (2015) belyser hur de ledande varumärkena i branschen tar ställning i frågan och 

uppmuntrar andra varumärken och konsumenter att ta ett gemensamt ansvar för produkterna. Att 

konsumenter bör konsumera efter faktiskt behov och att varumärken bör produktutveckla 

långlivade produkter med miljön i åtanke (McCann 2015). 

Varumärken kan effektivt förse sina konsumenter med kunskap och insikt i verksamheten genom 

att offentliggöra hållbarhetsrapporter. Rapporten innehåller information och ställningstaganden 

för hur verksamheten arbetar och vilka aktiva val som görs för att minska produkters 

miljöpåverkan. För att få kontroll över produkters miljöpåverkan genomför vissa varumärken en 
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livscykelanalys, LCA. På så sätt går det att följa samtliga steg som produkter genomgår och 

upptäcka brister och därmed åtgärder som varumärket bör göra för att erbjuda hållbara produkter. 

Utförandet av en LCA blir alltmer omfattande med flera producenter som i sin tur har olika 

produkter och egenskaper som inte alltid är jämförbara. Därför finns det ett behov i industrin av 

tydlig vägledning vid utförandet av LCA för att lyckas göra positiva framsteg (McCann 2015).  

Beroende på varumärkets storlek och verksamhet påverkas också den mängd arbetskraft som har 

möjlighet att endast arbeta med miljöfrågor. McCann (2015) menar att det ofta finns en brist i 

kommunikationen om endast vissa personer är inblandade och andra är dåligt informerade. Det 

måste finnas ett samarbete genom hela verksamheten från högsta ledningen till design, 

produktutveckling och marknadsföring. Detta för att informationen ska flöda genom hela 

verksamheten och för att det krävs ekonomiska resurser och därmed beslut för hur omfattande 

varumärken kan arbeta (McCann 2015).  

Tidigare teorier har visat att kunder och konsumenter efterfrågar produkter med vattenavvisande 

egenskaper och god andningsförmåga vilket kräver kemisk behandling, samtidigt som 

varumärken arbetar med att ta ansvar för tillverkningsprocesserna. Varumärken ställs inför 

utmaningar och hur de på bästa möjliga sätt kan minska vattenavvisande behandlingars 

miljöpåverkan och samtidigt upprätthålla god prestanda hos slutprodukten. Det sätts press på 

branschen att hitta behandlingar som ger lämplig funktionalitet samtidigt som de orsakar mindre 

skada i miljön. McCann (2015) ställer sig frågande till om användningen av kemikalier är 

oundviklig och hur detta ska hanteras i värdekedjan. På grund av dessa globala utmaningar har 

det blivit fördelaktigt för varumärken att samarbeta i de viktigaste hållbarhetsfrågorna inklusive 

klimatpåverkan och kemikalieanvändning (McCann 2015).  

3.3.3 Användning av miljömärkningar 
Huvudsyftet med miljömärken är att stimulera konsumenter att köpa miljövänliga produkter och 

som i sin tur stimulerar producenter att producera på ett miljövänligt sätt. Etiketter gör det möjligt 

för konsumenter att göra jämförelser mellan produkter samt att de förses med möjligheten att 

minska miljöpåverkan genom sin dagliga verksamhet. De minskar sin påverkan genom att köpa 

miljövänliga och hälsosamma produkter samt genom att minimera negativa konsekvenser vid 

användning och bortskaffande (Choudhury 2014).  

 

En ökad befolkning och konsumtion av textilier per capita har lett till ökad produktion och 

omsorg vilket resulterat i en allvarlig fara för miljön. Under det senaste århundradet har flera nya 
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färgämnen och hjälpmedel syntetiserats och gradvis ackumuleras i miljön. På grund av ökad 

miljömedvetenhet och kunskap har folk börjat inse att flera kemikalier som tidigare ansågs vara 

säkra och ofarliga i själva verket är potentiellt cancerframkallande eller toxiska (Choudhury 

2014). 

Designers och tillverkare av textila produkter ska enligt regler ägna särskild uppmärksamhet åt att 

möta dagens ekologiska krav. För att en produkt ska vara så kallat grön bör den vara miljövänlig 

under hela sin produktionscykel, användning och omsorg samt efter att dess livslängd är slut och 

skall tas till vara på. Produktdesign ska inte bara ta hänsyn till kraven i ekonomin utan också de 

av ekologi. Under produktutvecklingen bör man analysera produktionsprocessen, produktens 

slutanvändning, det dagliga brukets påverkan samt hanteringen av produkten under och efter att 

den slutat användas (Choudhury 2014).  

En av de miljömärkningar som sport-, och friluftsvarumärken kan införa är bluesign® systemet. 

Bluesign® är ett frivilligt initiativ bland textilföretag som uppmuntrar tyg-, och 

utrustningsleverantörer att förbättra sin produktion för att möta de stränga miljö-, hälso- och 

säkerhetsstandarder som kräver certifiering (McCann 2015). 

3.3.4 En gemensam värdekedja 
När världen förändras blir värdekedjor längre och mer komplexa. Denna förändring kräver en 

grundläggande omvärdering av det sätt som varumärken hanterar hela värdekedjan. En 

förändring som innefattar allt från råmaterial till slutkund och konsument samt de omvända 

flödena (Crocker & Emmett 2006).  

Begreppet “Supply Chain Management”, SCM, handlar per definition om integration, 

samordning och kontroll över interna och externa funktioner. Det är den process som integrerar, 

koordinerar och styr rörelsen av varor, material och information från en leverantör genom en 

serie av mellanliggande kunder till slutkonsumenterna. Den väsentliga punkten med en 

leveranskedja är att den länkar alla aktiviteter mellan leverantörer och kunder för konsumenterna 

i god tid. Det envisas med att även benämna kedjan som “The Demand Chain” då allt faller 

tillbaka på vad slutkonsumenterna efterfrågar, om det är hens order som styr utbudet i kedjan. 

Ingenting händer hos ett utbud förens det finns en order och en efterfrågan (Crocker & Emmett 

2006). 

Internationell handel har funnits i tusentals år. Skillnaden på kompetenskrav i dagens 

konkurrenskraftiga och snabbföränderlig värld är att ha insyn och kontroll över leveranskedjan 
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för att kunna konkurrera. Tillverkare måste tänka uppströms om utbud och tillgång och drivas av 

slutkonsumenter. Återförsäljare måste tillfredsställa sina konsumenter, men behöver tänka på 

värdekedjan för att uppnå detta. Det handlar om att alla delaktiga parter i värdekedjan, från 

tillverkare till slutkonsument, ska utnyttja sin kompetens och arbeta över gränserna för att göra 

den sammanlänkad (Crocker & Emmett 2006). Forskare menar att det finns gott om personer 

med I-kompetenser, vilket innebär att man har en specialkompetens inom ett visst område och 

inriktning. Utmaningen är att förvandla I-kompetenser till T-individer. Den adderade tvärstången 

för att forma en T-individer innebär att de även innehar en förståelse för värdekedjan och 

kompetenser för att arbeta tillsammans över gränserna i kedjan. Samtliga experter skall 

fortfarande agera produktion, varumärkeshantering, upphandling och försäljning men tänka 

“supply chain”, ett flöde i kedjan (Crocker & Emmett 2006). 

3.3.5 Supply chain collaborations  
Varumärken har de senaste åren ändrat relationen till deras återförsäljare och konsumenter. 

Tidigare har varumärken haft all makt gällande vilka produkter som finns på marknaden och 

återförsäljare har helt enkelt tvingats köpa och sälja de produkter som varumärkena erbjudit. 

Återförsäljare hade ingen möjlighet att exempelvis förhandla priser eller att påverka modellval. 

Idag sitter återförsäljare på värdefull information om vad konsumenter efterfrågar och har använt 

den informationen för att få mer inflytande i kedjan. Följaktligen måste varumärken förse en mer 

serviceinriktad relation till deras nedåtströmmande kunder och konsumenter. Samtidigt som 

återförsäljare och konsumenter behöver dela med sig av information och kunskap till 

varumärkena (Chen, Crandall & Crandall 2015).  

Produktdesign har länge varit ett ansvarsområde för varumärkena men det har på sistone blivit 

mer uppenbart att andra funktioner bör vara involverade i designprocessen. Det har blivit 

vanligare att återförsäljare och konsumenter får vara en del av produktdesigns-processen. 

Varumärken använder sig av input från återförsäljare och konsumenter för att uppfylla behoven 

från alla viktiga intressenter. En sådan process säkerhetsställer att den slutliga designen motsvarar 

alla intressenters förväntningar samt försäkrar att en produkt snabbt kan bli inköpt från 

återförsäljarna. Samtidigt som de maximerar konsumentvärdet och minimerar kostnader (Chen, 

Crandall & Crandall 2015). 

Även om slutkonsumenterna befinner sig i sista ledet i leveranskedjan kan de påverka 

aktiviteterna längst hela kedjan. Tidigare var det viktigt för återförsäljare att personalen skapade 

en positiv upplevelse för konsumenten och var hjälpsamma i butiken. Idag lägger flera 
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återförsäljare vikt på att lära personalen tekniska aspekter hos deras produkter. Tillgången till 

internet och varumärkens webbplatser har gjort att fler konsumenter blivit mycket kunniga kring 

både varumärkenas produkter och dess konkurrenters. Konsumenter kan på så sätt skapa sig en 

större förståelse om produkter innan ett köp genomförts. Det är därför viktigt att personalen är 

kunnig kring produkters funktioner och material, för att bemöta konsumenters kompetens (Chen, 

Crandall & Crandall 2015).  

4 Resultat 

4.1 Enkätundersökning 
Den kvantitativa enkätundersökningen riktas till friluftsutövare och hur de ställer sig till 

användningen av mindre miljövänliga ämnen i ytterplagg. Syftet med enkätundersökningen var 

att få en förståelse för hur konsumenterna resonerar och hur de kan samverka i valet av 

miljövänliga ytterplagg tillsammans med friluftsvarumärken och deras återförsäljare. Den 

internetbaserade enkätundersökningen bestod av 14 frågor vilka har besvarats av 73 

friluftsutövare. För fullständigt format se bilaga nummer 9.1 enkätundersökning.  

4.1.1 Resultat av frågor i enkätundersökningen  
För att klargöra hur stort friluftsengagemanget är hos deltagarna i studien inleddes 

undersökningen med frågan, se figur 4, hur ofta konsumenten ägnar sig åt någon form av fysisk 

aktivitet utomhus. Majoriteten av deltagarna svarar att de ägnar sig åt friluftsaktiviteter 1-2 

gånger i veckan följt av en nästan lika stor mängd deltagare som ägnar sig åt det flera gånger i 

veckan (3 eller flera gånger).    
Figur 3. Fråga 1 Hur ofta ägnar du dig åt friluftsaktiviteter (någon form av fysisk aktivitet utomhus)? 

 

För att skapa en förståelse och få svar på hur deltagarna använder sina ytterplagg ställdes frågan, 

se figur 5, vilken avsikt deltagaren har vid köp av ett ytterplagg från ett friluftsvarumärke. 

Majoriteten och över hälften svarar att de använder ytterplaggen både till friluftsaktiviteter och 
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till vardags. Närmare en tredjedel av deltagarna svarar att de använder plaggen uteslutande till 

friluftsaktiviteter och en betydligt mindre andel svarar att plaggen enbart används till vardags.  

Figur 4. Fråga 2 Vad är din avsikt med köp av ytterplagg från ett friluftsvarumärke? 

 

Fråga 3, se figur 6, undersöker deltagarnas konsumentbeteende och hur de konsumerar ytterplagg 

från friluftsvarumärken. Majoriteten och hela 84.93 % svarar att köpen är planerade och endast 

15.07 % svarar att de handlar plaggen spontant.  

Figur 5. Fråga 3 Vilka köpvanor har Ni till ytterplagg från friluftsvarumärken? 

 
För att skapa en förståelse för hur deltagarna förhåller sig vid konsumtion av ytterplagg ställdes 

frågan, se tabell 2, om hur viktig informationen om ytterplaggets funktioner är innan de gör ett 

köp. Deltagarna kunde svara på en skala 1 till 5 där 5 var mycket viktigt. 34 personer av 73 

deltagare motsvarande 46.58 % svarar 4 och att information om ytterplaggens funktioner är 

viktig. 25 personer av deltagarna motsvarande 34.25 % svarar 5 och att informationen är mycket 

viktig. 

Tabell 2. Fråga 4 Hur viktig är information om ytterplaggets funktioner innan Ni gör ett köp? 

 

 



28 
 

Fråga 5, se tabell 3, är en följdfråga gällande vilka funktioner som är viktiga för konsumenten vid 

köp av ett ytterplagg. I denna fråga hade deltagaren möjligheten att gradera förutbestämda 

egenskaper, som är vanligt förekommande hos ett friluftsplagg, på en skala från 1 till 8 där 1 var 

viktigast och 8 hade minst betydelse. Majoriteten av deltagarna, 43 personer motsvarande 

58.90%, svarar att den vattenavvisande funktionen är viktigast hos plagget. Graderingen för de 

andra funktionerna är mer spridda men nötbeständighet, smutsavvisning och tvätthållbarhet 

graderas i topp fyra. Den funktionen med minst betydelse svarar 27 personer motsvarande 

36.99% är en oljeavvisande funktion.  

Tabell 3. Fråga 5 Vilka funktioner är viktiga för Er vid köp av ett ytterplagg från ett friluftsvarumärke? 

 

Svaren på fråga 5 redogör för olika funktioners betydelse hos deltagarna och fråga 6, se figur 7, 

undersöker ifall konsumenten anser att friluftsvarumärkenas ytterplagg motsvarar dessa 

funktionskrav. Majoriteten och 86.30 % svarar att funktonskraven ofta motsvarar det som dem 

efterfrågar från varumärkena. Resterande har delade meningar om detta och 6.85 % svarar att de 

sällan gör det och 6.58 % svarar att funktionskraven alltid motsvarar det som efterfrågas av 

konsumenten.  

Figur 6. Fråga 6 Anser Ni att friluftsvarumärkenas ytterplagg motsvarar Era funktionskrav? 
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För att studera deltagarnas miljömedvetenhet undersöks i fråga 7, se figur 8, om konsumenten 

skulle kunna tänka sig att sänka funktionskraven om ytterplagget i slutändan är mer miljövänligt. 

Över hälften av deltagarna svarar ja på frågan och resterande 24.66 % svarar nej följt av 19.18 % 

svarar att de inte vet.  

Figur 7. Fråga 7 Skulle ni kunna tänka Er att sänka funktionskraven om ytterplagget i slutändan är mer miljövänlig? 

 

För att undersöka om deltagarna anser att de kan influera varumärkena i branschen ställdes 

frågan, se figur 9, om de genom sina konsumtionsval tror att de kan påverka varumärkens 

användning av mer miljövänliga kemikalier i ytterplagg. Majoriteten och 67.12 % svarar ja på 

frågan och tror att de kan påverka användningen av kemikalier genom sina konsumtionsval.  

Figur 8. Fråga 8 Tror Ni att genom Era konsumtionsval kan påverka ett varumärkes användning av mer miljövänliga 
kemikalier i ytterplagg? 

 

Ett initiativ som varumärken kan ta för att kommunicera sitt miljöarbete är att applicera textila 

miljömärkningar på produkterna. I fråga 9, se tabell 4, undersöks hur viktigt friluftsvarumärkenas 

textila miljömärkningar är för deltagarna vid köp av ett ytterplagg. Deltagarna hade i denna fråga 

möjligheten att gradera sitt svar på en skala 1 till 5, där 5 var mycket viktigt. 26 personer 

motsvarande 35.62 % graderar betydelsen till 3 och tolkas ha mer eller mindre betydelse för 

dessa deltagare. 25 personer graderar frågan till 4 eller högre. 22 av deltagarna svarar 1 eller 2 

och anser att initiativet är av mindre betydelse vid köptillfället. 
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Tabell 4. Fråga 9 Hur viktigt är friluftsvarumärkenas textila miljömärkningar när Ni köper ytterplagg? 

 

I fråga 10, se figur 10, undersöks ett varumärkes miljöengagemangs betydelse hos deltagarna vid 

valet av ytterplagg. Majoriteten och 53.42 % svarar ja och att varumärkenas engagemang är 

viktig för konsumtionsvalet. 27.40 % svarar nej och att detta engagemang inte är viktigt och 

resterande 19.18 % svarar vet inte i frågan.   

Figur 9. Fråga 10 Är ett varumärkes miljöengagemang viktigt vid Ert val av ytterplagg? 

 

För att undersöka den ekonomiska aspekten ställdes fråga 11, se figur 11, om deltagarna kan 

tänka sig att betala mer för ett ytterplagg om det innebär att det är mer miljövänligt. Mer än 

hälften av deltagarna, 54.79 % svarar ja och att de är beredda att betala mer för ett ytterplagg om 

resultatet skulle innebära mindre miljöpåverkan. 20.55 % svarar nej på frågan och 24.66 % vet 

inte om de kan tänka sig att betala mer för ytterplagget. 

Figur 10. Fråga 11 Kan Ni tänka Er att betala mer för ett ytterplagg om det innebär att det är mer miljövänligt? 

 

Återigen för att undersöka deltagarnas engagemang och delaktighet i värdekedjan ställdes frågan, 

se tabell 5, hur viktigt det är att friluftsvarumärkena förmedlar information gällande vilka 

kemikalier som används i ytterplaggen. På en skala 1 till 5 där 5 var mycket viktigt, graderade 25 

personer, 34.25 %, frågan till 4. En större andel, 26 personer motsvarande 35.62 %, graderar 

informationen till 5 och mycket viktig. 
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Tabell 5. Fråga 12 Hur viktigt är det att friluftsvarumärkena förmedlar information gällande vilka kemikalier som 
används i ytterplagg? 

 

I fråga 13, se figur 12, undersöks om deltagarna tar initiativ till att fråga återförsäljarna vilka 

kemikalier som används i friluftsvarumärkenas ytterplagg. Majoriteten svarar att de aldrig ställer 

frågor om detta och en nästan lika stor andel av deltagarna svarar att de sällan gör det. 

Figur 11. Fråga 13 Ställer Ni frågor till återförsäljaren gällande vilka kemikalier som används i friluftsvarumärkenas 
ytterplagg? 

 
 

Enkätens sista fråga, se figur 13, undersöker om deltagarna ställer krav på återförsäljare och 

friluftsvarumärken gällande de kemikalier som används i ytterplagg. Majoriteten, 45.21 %, svarar 

att de sällan gör det och en nästan lika stor procentenhet, 41.10 %, svarar att de aldrig ställer 

dessa krav. 10.96 % av deltagarna svarar ofta och endast 2.74 % svarar att de alltid ställer krav på 

återförsäljare och friluftsvarumärken gällande de kemikalier som används i ytterplaggen.  

Figur 12. Fråga 14 Ställer Ni krav på återförsäljare och friluftsvarumärken gällande de kemikalier som används i 
ytterplagg? 
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4.2 Intervju med friluftsvarumärken  
De kvalitativa mailintervjuerna riktas till friluftsvarumärken och hur de ställer sig till 

användningen av mindre miljövänliga ämnen i ytterplagg. Syftet med intervjuerna var att få en 

förståelse för hur varumärkena resonerar och hur de kan samverka i valet av miljövänliga 

ytterplagg tillsammans med återförsäljare och konsumenter. Intervjuerna bestod av åtta frågor 

ställt till fem olika varumärken. Resultaten har tolkats och sammanställts tillsammans under 

vardera intervjufråga för att få en helhetsuppfattning för hur varumärkena ställer sig till ämnet. 

4.2.1 Resultat av intervjuer med friluftsvarumärken 

1. Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

Samtliga varumärken baserar en kravspecifikation på vilket slutområde produkten ska användas 

till och vilka funktioner som då krävs. Fallföretag B, C och D förklarar att de med sin 

kravspecifikation arbetar för att producera hållbara produkter och vill använda material med 

minsta möjliga miljöpåverkan. Fallföretag B och C belyser även vikten av att producera 

långlivade produkter där varje detalj är genomtänkt och bidrar med en funktion i slutprodukten. 

Fallföretag C beskriver att det är viktigt att en produkt är tillräckligt mångsidig och ska kunna 

användas av många personer för många olika aktiviteter.  

2. Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla ett 

ytterplaggs funktioner? 

Fallföretag A, C och D beskriver att de inte använder kemikalier som är förbjudna enligt 

REACH. Fallföretag B och E har en RSL, Restricted Substance List, som alla leverantörer måste 

skriva under och deras kemikaliekrav är samma för alla deras produkter. Fallföretag C och D är 

även anslutna till Bluesign och använder deras kemikaliekrav. Fallföretag A beskriver att 

kemikaliekraven måste tillgodoses från leverantörerna annars väljs de bort till förmån för de som 

kan tillgodose företagets krav. För att få kemiexpertis har fallföretag E ett nära arbete 

tillsammans med Swerea. Fallföretag E:s kemikalieprocesser styrs på koncernnivå och 

varumärket ser till att leverantörerna följer dem.  

3. Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er kravspecifikation? 

Fallföretag B, C och D skriver att de i den mån det går använder fluorkarbonfria impregneringar 

för vattenavvisning. Dock använder fallföretag D även en impregnering som innehåller C6, 

kortkedjade fluorkarboner. Fallföretag C beskriver att de använder olika typer av DWR baserat 

på de fysiska krav som plagget har. Fallföretag B svarar att de försöker undvika kemikalier och 
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fokuserar istället på bra grundmaterial, dock anser de att för att få en effektiv vattenavstötning på 

plaggen behövs det kemikalier. Fallföretag A testar deras produkter hos oberoende testinstitut för 

att vara säkra på att deras produkter är fria från kemikalier som är förbjudna enligt REACH. 

Fallföretag E svarar att de använder kemikalier vid infärgning av tyger och för att förbättra ett 

materials egenskaper med exempelvis DWR.  

4. Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era ytterplagg och 

vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 

Fallföretag A, B och D skriver att de inte använder fluorkarboner i deras nya produkter. 

Fallföretag A beskriver ytterligare att de har valt att ta bort fluorkarboner ur produktionen på 

grund av risken att påverka hälsa och natur. De påpekar också nackdelen med att utesluta 

fluorkarboner ur behandlingar då det idag inte finns något likvärdigt miljövänligt alternativ 

gällande de funktioner som produkter får. Fallföretag A skriver att företag som levererar 

alternativ till fluorkarboner jobbar på att finna en lösning som är likvärdigt med de funktioner 

som fluorkarboner erhåller, men som inte är skadligt för hälsa och natur. Fallföretag C anser att 

båda aspekterna är mycket viktiga och vill inte kompromissa mellan miljövänlighet och funktion, 

utan väljer utefter miljöhänsynpunkt, prestanda och funktion. Fallföretag E använder 

fluorkarbonfria impregneringar i samtliga plagg förutom skalkläder gjorda i Gore Tex. Det är 

viktigt för fallföretag E att deras leverantörer har moderna anläggningar och till exempel inte 

släpper ut orenat vatten.  

5. Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 

ytterplagg? 

Samtliga fallföretag skriver att de arbetar nära sina leverantörer för att hitta fler miljövänliga 

alternativ till deras produkter. Fallföretag A beskriver även att de arbetar med en 

kemikaliekonsult som hjälper dem att utveckla så miljövänliga produkter som möjligt. Fallföretag 

D skriver att de har en dialog med sina leverantörer och sätter press på dem för att få fram bättre 

alternativ. Fallföretag E söker aktivt nya lösningar på mässor samt hos leverantörer som 

kontaktar företaget för att visa upp nya alternativ att behandla produkter med. Fallföretag E 

testade nyligen ett mer miljövänligt alternativ på deras produkter, dock är de inte helt 

tillfredsställda med resultatet.  
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6. Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i slutändan blir 

mer miljövänlig? 

Fallföretag A och D beskriver att de till viss del redan har sänkt deras funktionskrav i 

kravspecifikationen för att skapa en mer miljövänlig produkt, men har ändå behövt dra en gräns 

då plaggen behöver en viss funktion för att vara ett funktionsplagg. Fallföretag B och D skriver 

att de har valt att använda fluorkarbonfria impregneringar då funktionerna som förloras påverkar 

olje- och smutsavvisning och anses inte vara nödvändigt hos ett friluftsplagg. Fallföretag D 

beskriver ytterligare att det är viktigt med funktioner annars kommer produkterna inte till 

användning ändå, men även att konsumenter inte alltid behöver all den funktion som branschen 

“lärt” dem att efterfråga. Fallföretag C vill inte kompromissa mellan funktion och miljö och tar 

därför inte fram nya tyger om det inte uppfyller deras krav. Därför arbetar de nära leverantörerna 

för att utveckla material som uppfyller både funktion och miljökrav. Fallföretag E har sänkt 

kraven på samtliga produkter när det kommer till impregnering, inklusive Gore Tex plagg.  

7. Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 

slutkonsument? 

Fallföretag A, B, C och D beskriver att de arbetar effektivt med att utbilda återförsäljare och 

distributörer genom exempelvis seminarium och försäljningsmaterial. De belyser betydelsen av 

god kommunikation och information mellan företaget, återförsäljare och distributör, för att 

förmedla de miljökrav som företagen har. Fallföretag A, B, C och D kommunicerar till 

slutkonsument genom respektives webbsida, butiker och sociala medier. Fallföretag A och D 

använder sig även utav hang tags för att kommunicera produkters funktioner och miljöval. 

Fallföretag E svarar att de deklarerar deras material- och kemikalieval genom deras 

produkttexter.  

8. Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid upprättandet av 

kravspecifikation för ett ytterplagg? 

Samtliga fallföretag svarar relativt olika. Fallföretag A beskriver svårigheten av att konsumenter 

vill ha ett miljövänligt val av plagg, men samtidigt ska funktionerna i plagget fungera lika bra 

som ett icke-miljövänligt alternativ. Även priset är en påverkande faktor under 

produktutvecklingen av produkter. Fallföretag A menar att ibland kan konsumenter inte få det 

bästa miljövalet och ett konkurrensmässigt slutpris. Fallföretag B har ett nära samarbete med 

deras återförsäljare och påverkas av feedback från butiker och konsumenter. Fallföretag C ser 

inga direkta krav från återförsäljare och konsumenter som påverkar deras kravspecifikation, utan 

anser att de krav de har på sig själva ofta är tuffare än kunderna och återförsäljarnas. Fallföretag 
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D trycker på att de är dem som designar produkterna och inte deras återförsäljare men tar 

fortfarande hänsyn till konsumenternas åsikter när de utvecklar nya modeller. Det viktigaste för 

Fallföretag E är att återförsäljarna och konsumenterna ska vara nöjda med produkterna under en 

längre tid och påverkas därför mycket utav återförsäljarnas och slutkonsumenternas 

funktionskrav.  

4.3 Intervju med återförsäljare 
De kvalitativa mailintervjuerna riktas till återförsäljare och hur de ställer sig till användningen av 

mindre miljövänliga ämnen i ytterplagg. Syftet med intervjuerna var att få en förståelse för hur 

återförsäljarna resonerar och hur de kan samverka i valet av miljövänliga ytterplagg tillsammans 

med varumärken och konsumenter. Intervjuerna bestod av sju frågor ställt till två återförsäljare. 

Resultaten har tolkats och sammanställts under vardera intervjufråga för att få en 

helhetsuppfattning för hur återförsäljarna ställer sig till ämnet. 

4.3.1 Resultat av intervjuer med återförsäljare 

1. När Ni köper in ytterplagg från friluftsvarumärkena, hur ställer Ni er till användningen av mer 

eller mindre miljövänliga ämnen i plaggen? 

Samtliga återförsäljare försöker i den mån det går att välja produkter som har en mindre 

miljöpåverkan. Återförsäljare A har en intern policy att följa REACH, en kandidatlista samt en 

rad andra etiska principer. Samtliga beskriver vikten av att det ska finnas en natur att vistas i, 

annars har vi ingen existensberättigande. 

2. Ställer Ni några krav på att friluftsvarumärkenas ytterplagg ska vara fria ifrån miljöfarliga 

doser av kemikalier när Ni gör era inköp? 

Återförsäljare A ställer krav genom deras leverantörsavtal samt en intern poänglista som innebär 

att om varumärken uppfyller vissa kriterier, som är högre ställda än lagstiftningen, får de en 

speciell miljömärkning. Återförsäljare B efterfrågar alltid miljötänk från deras leverantörer. 

3. Hur ser kommunikationen om produktkännedom ut mellan Er, distributörerna och 

friluftsvarumärkena? 

Återförsäljare A beskriver att de har en nära dialog med alla deras varumärken och leverantörer 

kring produkt, miljö och prestanda. Återförsäljare B har främst direktkontakt i form av 

utbildningar, möten med säljare och information via mailkontakt. 
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4. Hur kommunicerar Ni friluftsvarumärkenas miljömedvetenhet/arbete till slutkonsument? 

Återförsäljare A använder sig av egen miljömärkning i butik för att kommunicera miljövänligare 

produkter till deras kunder. De har även en särskild märkning för produkter som är tillverkade i 

Sverige för att kommunicera vikten av kortare transportsträckor mellan produktion och butik. 

Återförsäljare A har även återvinningsstationer i deras butiker vid särskilda tillfällen i samarbete 

med varumärken. De kommunicerar även genom reportage i deras kundtidning och på deras 

webbsida. Återförsäljare B informerar alltid kunderna om varumärkens- och produkters 

miljövänlighet. De skriver även att konsumenter själva visar stort intresse för miljövänliga 

produkter. 

5. Anser Ni att friluftsvarumärkenas ytterplagg motsvarar konsumenternas funktionskrav? 

Återförsäljare A beskriver att det ibland finns en missuppfattning mellan konsumenters 

förväntningar och ett miljövänligt alternativ, främst när det gäller vattenavstötning. Enligt 

återförsäljare A anser de att mindre miljövänliga impregneringarna har fram tills nu varit 

”bättre”, men att detta håller på att ändras och att de nya behandlingarna fungerar bättre för varje 

säsong. Återförsäljare B svarar att de absolut anser att friluftsvarumärkenas plagg motsvarar 

konsumenternas funktionskrav. 

6. Skulle Ni kunna välja bort ett friluftsvarumärke eller ytterplagg ifall det inte förhåller sig till 

Era värderingar gällande miljöhänsyn? 

Samtliga återförsäljare skulle kunna tänka sig att välja bort ett varumärke eller plagg om det inte 

överensstämmer med deras värderingar gällande miljöhänsyn. 

 

7. Påverkas Ni som återförsäljare av konsumenternas funktionskrav vid inköp av ett ytterplagg? 

Återförsäljare A beskriver att de måsta ha en bra kundrelation och erbjuda det kunderna 

efterfrågar. De beskriver även att det är viktigt att de utbildar sina kunder i hur de ska ta hand om 

sina produkter så de håller längre och fungerar bättre. Återförsäljare A anser att på så vis finns 

det ett mindre incitament till att byta ut plaggen. Genom att byta plaggen ofta även om produkten 

är mer miljövänlig påverkar de miljön mer än att använda produkten längre. Återförsäljare B 

beskriver att de inte har några svårigheter att erbjuda produkter som motsvarar konsumenters 

krav och önskemål. 
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5 Diskussion 

5.1 Miljö-, och funktionskrav 
Ett problem som presenteras under problematiseringen är att egenskaper och funktioner som 

efterfrågas i friluftsprodukter bland annat uppfylls med hjälp utav mindre miljövänliga ämnen 

(Shishoo 2015). Enligt teorin väljer flera varumärken att använda miljöfarliga varianter och doser 

av kemikalier i deras produkter på grund av att de mer miljövänliga alternativen som finns på 

marknaden inte erhåller samma egenskaper och funktioner hos slutprodukten, som när de 

behandlas med fluorkarboner (Cousins et al 2016; Ekberg 2016; Haglöfs 2014; Hauser & 

Shindler 2004). Samtliga fallföretag är eniga om att fluorkarboner kan orsaka skada på hälsa och 

miljö och försöker därför undvika dessa kemikalier i största möjliga mån. De beskriver också de 

val och konsekvenser som varumärkena ställs inför då produkter som utesluter behandlingar med 

fluorkarboner kan innebära att produkten inte får likvärdiga funktioner. Enligt 

enkätundersökningen svarade 58.90 % av 73 deltagare att den viktigaste funktionen hos ett 

ytterplagg är den vattenavvisande funktionen. Eftersom forskning och mailintervjuer med 

fallföretagen har visat att de miljövänliga impregneringsalternativen inte uppfyller samma 

vattenavvisande effekt, ställs friluftsvarumärkena inför en utmaning då konsumenterna prioriterar 

funktionen.  

Fallföretag A beskriver svårigheten med att konsumenter efterfrågar miljövänliga friluftsplagg 

men som samtidigt ska funktionerna i plagget fungera lika bra som ett icke-miljövänligt 

alternativ. Dock anser fallföretag B och D att funktioner som olje- och smutsavvisning, som 

uteblir vid impregnering av mer miljövänliga alternativ, inte är nödvändiga funktioner hos ett 

friluftsplagg. Dessa två fallföretag menar att produkter kan impregneras med fluorkarbonfria 

alternativ så länge de nödvändigaste funktionerna, som de definierar ett friluftsplagg med, 

uppfylls. Enligt Hauser & Shindlers (2004) studie har de mer miljövänliga alternativen inte 

uppfyllt samma krav som de mindre miljövänliga. Återförsäljare A svarar att de mindre 

miljövänliga impregneringarna fram tills nu har varit bättre, men att detta håller på att ändras och 

nya behandlingar fungerar bättre för varje säsong. 

I enkätundersökningen framgår det att över hälften av respondenterna, 56.16 %, skulle kunna 

tänka sig att sänka sina funktionskrav om det innebär att produkten i slutändan blir mer 

miljövänlig. Med tanke på den utfasning som sker av miljöfarliga ämnen idag skulle konsumenter 

kunna förhålla sig till de krav som de miljövänliga alternativen uppfyller under tiden som de 

utvecklas. Fallföretag D beskriver även i intervjun att de anser att konsumenter inte alltid behöver 
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de funktioner som branschen har “lärt” dem att efterfråga. Detta påstående styrks av Cousins et al 

(2016) som också har reflekterat kring detta i kombination med att prisbilden ska vara så låg som 

möjlig. Studien ser här en möjlighet för varumärken och återförsäljare att genom att erbjuda mer 

miljövänliga alternativ kan de “lära” konsumenter att efterfråga de nödvändigaste funktionerna 

och en grönare produkt. Vilket kan motivera de resterande 43,84 % som svarat att nej eller vet 

inte till frågan om de kan tänka sig att sänka funktionskraven om de innebär att produkten i 

slutändan blir mer miljövänlig. Choi et al (2012) menar att återförsäljare har en möjlighet att 

förändra konsumenters medvetande och konsumentbeteende genom att direkt interagera, 

informera och presentera varumärken med hållbara produkter. Återförsäljare A beskriver vikten 

av kommunikation med konsumenterna och förklarar att det är viktigt att utbilda sina 

konsumenter i hur de ska ta hand om sina produkter så att de håller längre. På så sätt behöver 

konsumenterna inte byta ut deras produkter lika ofta. De påstår att ett miljövänligt alternativ som 

byts ut ofta påverkar miljön mer än att använda en produkt längre.   

5.2 Ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Enligt fallföretag A är priset en påverkande faktor under produktutvecklingen. De menar att 

ibland kan konsumenten inte erbjudas det bästa miljövalet samtidigt som slutpriset ska vara 

konkurrenskraftigt. Över hälften av respondenterna i enkätundersökningen, 54.79 %, svarar att de 

skulle kunna tänka sig att betala mer för ett ytterplagg om det innebär att det är mer miljövänligt. 

Detta överensstämmer med Choi et al (2012) vilka menar att ett miljövänligt ställningstagande 

och kommunikation har en stor och betydande inverkan på konsumenters medvetande samt en 

indirekt inverkan på deras beteende. Varumärken som enligt Blombäcks ansvarsmodell (2010) 

har det bakåtriktade ansvaret, måste göra en avvägning mellan miljön och ett konkurrensmässigt 

slutpris för att vara lönsamma. Övriga 45,21 % svarade nej eller att de inte vet om de skulle 

kunna tänka sig att betala mer för ett miljövänligare ytterplagg. Detta är den grupp konsumenter 

som är viktiga för varumärkena och återförsäljarna att kommunicera med, för att möjliggöra att 

fler ska förstå värdekedjan och hur valen som de olika leden ställs inför påverkar de andra leden. 

Genom att skapa insikt och förståelse hos konsumenterna om hur deras handlingar påverkar den 

textila värdekedjan, visar detta kopplat till Blombäcks ansvarsmodell (2010) att det 

framåtriktande ansvaret kan påverka varumärkenas kemikalieanvändning och samspelet i den 

textila värdekedjan.  
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5.3 Luckor i den textila värdekedjan 
Genom undersökningar och litteraturstudier har denna studie konstaterat att det finns, som 

Larsson (2011) påstår, luckor mellan de olika leden i utbud och efterfrågan. Enligt samtliga 

fallföretag baseras en kravspecifikation på slutområdet som produkten ska användas till samt 

vilka funktioner som därmed krävs hos produkten. Fallföretagen påverkas delvis av 

konsumenternas feedback vid utvecklingen av en ny modell, samtidigt som de är eniga om att 

konsumenterna kan ha krav som i praktiken inte är realistiska i jämförelse med hur produkterna i 

slutändan används. Denna uppfattning hos varumärken kan leda till att en lucka uppstår i tidigt 

stadie och beror på att produktspecifikationen inte har baserats på det som konsumenterna 

efterfrågar (Larsson 2011). Detta förhåller sig till McCanns (2015) studie och påståendet om att 

användningen och distinktionen mellan extrema funktionskläder i outdoor-branschen och 

vardagsytterplagg har blivit suddig och otydlig. Enkätundersökningens svar på fråga 2, visar att 

67.12 % av deltagarna avsiktligen konsumerar ytterplagg för att använda de till både 

friluftsaktiviteter och till vardags. Samtidigt är det endast 28.77 % som använder plaggen till 

uteslutande friluftsaktiviteter. Fallföretag C svarar att de har en checklista under 

produktutvecklingsprocessen där bland annat en produkts mångsidighet värderas för att 

säkerställa att den kan användas under fler äventyr. Fortfarande syftar mångsidigheten till 

användning utanför stadsmiljö. En lucka kan skapas mellan varumärke och konsumenter om 

produkterna i slutändan inte brukas till de användningsområden som de är utvecklad för. Enligt 

Blome, Paulraj & Scheutz (2013) kan integration mellan leden skapa ett samarbete och ett utbyte 

av kunskap, som i sin tur kan leda till att varumärken och återförsäljare skapar sig en bättre 

förståelse för vad konsumenterna efterfrågar och kan då justera utbudet.  

 

Studien har efter upptäckten av luckan mellan utbud och produktens slutliga användningsområde, 

fört en diskussion kring hur ett mer miljövänligt samarbete mellan leden bör utvecklas. Förutsatt 

att det finns krav mellan leden att slutkonsumenten ska vända sig till varumärken och/eller 

återförsäljare vid införskaffandet av ett friluftsytterplagg, skall den mest lämpliga produkten 

erbjudas och därmed bör rätt plagg till rätt ändamål erhållas. Med bättre kommunikation mellan 

leden kan överflödig användning av miljöfarliga ämnen i impregneringar undvikas och därmed 

inte missbrukas.  
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5.4 Kommunikation i värdekedjan 
Enligt studien från Chen, Crandall & Crandall (2015) har det blivit vanligare att återförsäljare och 

konsumenter får vara delaktiga i produktutvecklingsprocessen. Genom att varumärken använder 

sig av input från återförsäljare och konsumenter kan de uppfylla alla intressenters förväntningar 

(Chen, Crandall & Crandall 2015). Power och Sings (2009) studier visar att effektiva samarbeten 

mellan leden i värdekedjan kan leda till större konkurrensfördelar. Med hänvisning till fråga 8, 13 

och 14 i enkätundersökningen, tyder resultatet på att konsumenter anser att de kan påverka 

återförsäljare och varumärken genom de konsumtionsval som görs. Däremot visar 

enkätundersökningen att konsumenter varken ställer frågor eller krav direkt till återförsäljare och 

varumärken men ändå anser att de kan påverka kemikalieanvändningen i produkter. De utnyttjar 

inte, som enligt Diamond & Diamond (2013) och Hedén & McAndrew (2010) finns i 

konsumenters befogenhet, att agera och sätta press på varumärken och återförsäljare om de anser 

att något kan förändras till det bättre. På samma sätt som varumärkena måste tänka på utbud och 

tillgång samt drivas av slutkonsumenter, bör konsumenter utnyttja sin kompetens och arbeta över 

gränserna för att sammanlänka kedjan (Crocker & Emmett 2006). Samarbetets betydelse stärks 

ytterligare av Chen, Crandall & Crandall (2015) som anser att även om slutkonsumenter befinner 

sig i sista ledet i leveranskedjan kan de påverka aktiviteterna längst hela värdekedjan. Fallföretag 

C upplever inte några direkta krav från återförsäljare och konsumenter utan anser att varumärket 

själva ofta har högre ställda krav än den input som de får. Fallföretag A, B, D & E svarar att 

feedback från återförsäljare och konsumenter är viktigt i processen vid upprättning av en 

kravspecifikation. Enligt Chen, Crandall & Crandall (2015) besitter återförsäljare värdefull 

information om vad konsumenter efterfrågar och den informationen bör användas för att förena 

leden i kedjan. Detta stämmer överens med det resultat som varumärkena och återförsäljarna har 

redogjort för i sina intervjuer. Samtliga varumärken och återförsäljare intygar att de värdesätter 

en god dialog och kommunikation sinsemellan. Detta för att säkerställa att informationen om 

miljökrav och produkters funktioner kommuniceras till slutkonsument. 

5.5 Miljömärkningar i friluftsplagg 
För att besvara första forskningsfrågan undersöktes textila miljömärkningars betydelse hos 

konsumenter. I frågan hur viktigt är friluftsvarumärkenas textila miljömärkning vid köp av ett 

ytterplagg har majoriteten, 35.62 %, svarat en 3:a på en skala 1 till 5, där 5 är mycket viktigt. 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna varken mer eller mindre värdesätter textila 

miljömärkningar vid införskaffning av nya friluftsplagg. Samtidigt svarar större delen av 

deltagarna att informationen gällande vilka kemikalier som används i ytterplagg är viktig eller 
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mycket viktig. Enligt Choudhury (2014) är syftet med miljömärkningar att stimulera 

konsumenter att köpa miljövänliga produkter som i sin tur kan stimulera varumärken att 

producera på ett mer miljövänligt sätt. Återförsäljare A använder sig av egna miljömärkningar i 

butik för att kommunicera miljövänliga produkter till konsumenterna. Fallföretag A och D 

använder sig av hang tags för att kommunicera produkters funktioner och miljöval. Enligt 

Choudhury (2014) möjliggör hang tags för konsumenter att jämföra produkter och minska 

miljöpåverkan genom att köpa miljövänliga alternativ. Studiens resultat visar att för tillfället finns 

det en brist på konsumenternas intresse gällande textila miljömärkningar. Möjligheten till att göra 

jämförelser mellan produkterna och ett aktivt miljöval verkar därför inte nått ut till 

konsumenterna. Dock är miljömärkningar ändå en kommunikationsmöjlighet att värdesätta i 

framtiden då konsumenterna efterfrågar information om produkters funktioner och 

kemikalieanvändning.  

6 Metoddiskussion 
Metodtriangulering (Johannesen & Tufte 2002) har varit en bra analysmetod för att samla in och 

analysera data utifrån tre perspektiv samt bidragit med en neutral ton med öppning för ny 

intressant information. Genom att triangulera primärdata från den kvantitativa ansatsen och de 

kvalitativa ansatserna och ställa data mot den sekundära teorin, har studien erhållit nya vinklar 

samt utvecklat ytterligare förståelse för ledens olika ställningstagande i den textila värdekedjan. 

Utmaningen med trianguleringen har varit att uppmärksamma alla viktiga aspekter och vinklar 

från de olika leden samt att inte förbise en oförutsedd åsikt eller uppfattning. Med hänvisning till 

studiens syfte har val av analysmetod varit nödvändig för att behandla respektive respondent i de 

olika ansatserna på det mest lämpliga sättet, då de har varierande kunskap och engagemang i 

ämnet. 

Vid val av intervjuform med friluftsvarumärken och återförsäljare hade en längre kvalitativ och 

personlig intervju inneburit att intervjuaren haft möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupnande 

frågor för att få mer djupgående svar. Både intervjuaren och informanten hade haft större 

inflytande över hur intervjun fortlöpte och vilken information som kom fram (Johannesen & 

Tufte 2002). Denna intervjumetod hade varit att föredra men på grund av tidspress har detta inte 

varit möjligt att genomföra i den här studien. Med facit i hand hade fler följdfrågor föredragit att 

ställas beroende på deltagarnas engagemang, både från varumärkena samt återförsäljarna. Liten 

flexibilitet innebar som Johannesen & Tufte (2002) antydde något stelbenta svar och ingen 

möjlighet att ta del av information som följdfrågor hade kunnat förtydliga. Vissa intervjuer har 
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varit mer utformade och bidragit med mer information och därför har kvaliteten på svaren haft 

olika betydelser för studiens resultat, diskussion och slutsats. Med tanke på metodval har detta 

varit svårt att förebygga då deltagarnas möjlighet att återkoppla på ytterligare följdfrågor inte har 

varit i deras intresse. Förutsatt att fallföretagen och återförsäljarna gett lika utformade och 

engagerade svar hade reliabiliteten ansetts vara högre. Ett större deltagande från de två leden men 

med icke utformade och engagerade svar, hade därmed inte behövt generera i högre realibitet.  

Från början kontaktades tre väletablerade friluftsåterförsäljare med butiker i Borås och Göteborg. 

Deltagandet resulterade i två återförsäljare varav en av respondenterna arbetar på en av Sveriges 

största friluftsåterförsäljare och var en viktig respondent för studiens reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten kan diskuteras då kvantiteten jämfört med antalet konsumenter och varumärken 

som deltog är färre och inte riktigt jämförelsebart. För att stärka trovärdigheten hade fler 

återförsäljares erfarenheter och kunskaper behövts vilket också hade gett ytterligare förståelse för 

hur återförsäljare arbetar gentemot varumärken samt vilka krav som ställs från butikerna.  

Förutsättningarna för konsumenternas enkätundersökning var att endast aktiva friluftsutövare 

skulle delta för att få så valida svar som möjligt. Det krävs ett noggrant arbete inför en 

enkätundersökning för att säkerställa att frågorna är lättförståeliga och korrekt formulerade 

(Johannesen & Tufte 2002). Detta är viktigt för att empirin ska vara användbar och besvara 

forskningsfrågorna och uppnå syftet med studien. För att nå ännu fler friluftsutövare hade ett 

möte i butik direkt med konsumenterna kunnat stärka enkäten ytterligare samtidigt som en dialog 

med konsumenterna hade varit möjlig. Förutsatt att tidsramen är större är detta en metod som kan 

stärka ett liknande arbete ytterligare. Då finns möjligheten att undersökningen blir mer kvalitativ 

då det finns utrymme för följdfrågor och diskussion mellan konsumenter och återförsäljare.  
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7 Slutsatser 

7.1 Forskningsfråga 1  
Hur förhåller de tre leden i den textila värdekedjan sig kring miljövänliga-, och mindre 

miljövänliga friluftsplagg? 

Varumärkena försöker minska andelen miljöfarliga ämnen i produkterna och utvecklar nya 

modeller med hänsyn till miljön. Resultatet visar att de inte vill välja mellan miljön och 

produkters funktioner, därför har varumärkena olika ramverk och miljökrav som leverantörer 

måste uppfylla under produktionen. De förhåller sig till återförsäljare och konsumenter också 

genom att märka produkter och upplysa om plaggens miljöval.  

Återförsäljarna är noga med att i den mån det går erbjuda miljövänliga produkter samtidigt som 

de vill tjäna pengar. De är redo att välja bort ett varumärke ifall det inte uppfyller deras interna 

policys eller miljökrav som finns. Detta är ett sätt för dem att påverka de varumärken som inte 

gjort aktiva val och fasat ut farliga kemikalier ur sina sortiment. De förhåller sig till varumärkena 

och konsumenterna genom att lyfta fram och kommunicera produkter som exempelvis är 

tillverkade i Sverige eller har bra miljösyn, genom egna hangtags och märkningar.  

Konsumenterna förhåller sig i den textila värdekedjan genom att prioritera varumärken som visar 

miljöengagemang och mer än hälften av respondenterna kan tänka sig att betala mer för ett 

miljövänligt alternativ. Större delen av konsumenterna tror att genom deras aktiva val kan de 

påverka varumärkenas användning av kemikalier. De värdesätter därför information från 

varumärkena och förhåller sig till den textila värdekedjan genom att göra genomtänka köp.  

7.2 Forskningsfråga 2  
Kan de tre leden samverka för att justera nivån på de krav som ställs på friluftsplagg för att 

minska miljöpåverkan?  

För att optimera produkternas användning bör varumärkena se över vilken målgrupp som 

konsumerar vad samt hur produkterna används. På så sätt kan de granska respektive 

kravspecifikation och säkerställa att de krav som ställs på produkternas funktioner utnyttjas eller 

om de bör justeras. Leden kan samverka genom att föra en kontinuerlig kommunikation med 

fortsatt utbildning och informationsbyte mellan varumärkena, återförsäljarna och konsumenterna. 

Genom att återförsäljarna interagerar med konsumenterna kan de samverka och vidarebefordrar 

viktig kunskap och information om konsumenternas efterfrågan och krav till varumärkena. 

Slutkonsumenterna kan justera nivån genom att söka mer utförlig information och ställa frågor 
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vid konsumtionstillfällena. På så sätt har återförsäljarna möjlighet att vägleda konsumenterna så 

att rätt produkt införskaffas till det förväntade användningsområdet. 

7.3 Syfte 
Syftet är att undersöka om varumärken, återförsäljare och konsumenter kan samverka i den 

textila värdekedjan kring valet av miljövänliga alternativ för friluftsplagg.  

Slutsatsen kan dras att varumärkena och återförsäljarna har den största möjligheten att påverka 

konsumtionen genom att erbjuda och “lära” konsumenten att handla rätt produkter. Genom att 

varumärkena utbildar och förser återförsäljare med information om miljökrav, innerbörden av 

produkters funktioner och hur konsumenterna kan göra genomtänka val kan de tre leden 

samverka i den textila värdekedjan.  

Varumärkena kan förena värdekedjan genom att vara mottagliga för feedback och kritik från 

såväl återförsäljare som slutkonsumenter. De kan samverka genom att direkt kommunicera ut till 

återförsäljare och konsumenter via exempelvis mässor, webbsidor och miljömärkningar för att 

informera om de miljökrav och val som görs. På så sätt informeras återförsäljare och 

konsumenter som i sin tur kan ställa krav på varumärkena. Konsumenterna är medvetna om att de 

kan påverka återförsäljare och varumärken men måste förbättra sitt samarbete genom att ta 

tillfällena i akt och ställa frågor och söka information om de miljökrav som ställs på 

friluftsvarumärkena. Detta för att konsumenterna ska ta sitt framåtriktande ansvar i den textila 

värdekedjan och styra efterfrågan mot miljövänligare friluftsplagg.   

7.4 Vidare forskning 
Studien har bidragit med ytterligare kunskap och insikt i den textila värdekedjans olika led. Den 

skapar förståelse för hur friluftsvarumärken arbetar med miljökrav vid upprättandet av en 

kravspecifikation för en ny friluftsprodukt. Studien bidrar med information om de tre leden kan 

samverka för att främja och produktutveckla miljövänliga friluftsplagg.  

Den här studien bör betraktas som en förstudie med syfte att undersöka om de tre leden kan 

samverka för en mer hållbar textil värdekedja. Vidare forskning kan vara att undersöka hur ett 

ansvarstagande kan implementeras i de olika leden med hjälp av verktyg och ramverk.  

Vidare är det intressant att undersöka och utöka med ytterligare led i den textila värdekedjan 

exempelvis leverantörsledet. Där vore det intressant att ta reda på vilka problem som 

leverantörerna av mer miljövänliga impregneringar stöter på för att kunna identifiera fallgroparna 

och skapa ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Enkätundersökning till friluftsutövare 
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9.2 Bilaga 2 Frågor till friluftsvarumärkena 
x Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

x Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla ett 

ytterplaggs funktioner?  

x Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er kravspecifikation? 

x Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era ytterplagg 

och vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 

x Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 

ytterplagg? 

x Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i slutändan 

blir mer miljövänlig? 

x Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 

slutkonsument? 
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x Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid upprättandet 

av kravspecifikation för ett ytterplagg? 

9.2.1 Intervju fallföretag A  
1.       Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

Vi har väldigt många olika komponenter i våra ytterplagg. Beroende på om det skall vara ett 

tekniskt plagg, så väljer vi tyg med den funktion (vattenpelare och andasvärde) som plagget skall 

ha, samt att övriga komponenter också skall vara funktionella. Tex. synliga dragkedjor bör då 

också vara vattentäta för att inte läcka in vatten. Samtliga sömmar skall då vara tejpade för att 

inte läcka vatten. Sedan skall plagget ha mått som är anpassade för den aktivitet som plagget är 

tänkt till. Tex skall en skidjacka ha tillräckligt långa ärmar samt rörlighet i ärmhål så att man kan 

vara aktiv utan begränsningar. Tyget bör ev vara stretchigt för att förstärka rörligheten.  Det är 

väldigt mycket mer att tänka på när man gör tekniska ytterplagg som vi till största delen gör, men 

det var en kort version.  

2.       Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla 

ett ytterplaggs funktioner?   
Vi har en kravspec på både tyger och tillbehör (innebär att vi nominerar tyger och tillbehör), där 

inget får innehålla kemikalier som är förbjudna enligt REACH lagstiftningen.  

Vi jobbar med ett antal leverantörer för tyger och tillbehör som vi har klartgjort vår kravspec för 

(REACH), och därför är det lite lättare att utveckla nya tyger och tillbehör när leverantören vet 

om vår kravspec och kan tillgodose att vi får de underlag och tester som måste göras för att 

säkerställa att inga förbjudna kemikalier finns i tyget eller tillbehöret. Vissa leverantörer har 

kommit väldigt långt i detta arbete och har förståelse för att det är viktigt och enda rätta vägen att 

gå om man vill producera och skeppa varor till EU. Andra har svårare att acceptera våra krav, och 

då väljs dessa bort till förmån för de som kan tillgodose våra krav.   

3.       Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er 
kravspecifikation?  

Oj! Många kemikalier. Kemikalier kanske har blivit ett ”skällsord” för att det just är så mycket 

prat kring ”farliga kemikalier” men långt från alla kemikalier är farliga. De måste till kemikalier 

för att man skall kunna framställa tex. tyg och tillbehör. Som förklarat ovan, så ”hjälper” vi våra 

leverantörer med att tala om vilka kemikalier som är riskkemikaler eller förbjudna och eftersom 

det finns ett ”hav” av olika kemikalier som är farliga, så hjälper vi våra leverantörer att tala om 
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vilka specifika kemikalier som kan finns i just det tyg eller tillbehör som vi vill framställa. Det 

gör arbetet lite lättare för dem, så testar man bara för de farliga kemikalier som ev kan finnas i 

just det tyget eller tillbehöret. Tex om man skall köpa ett plastspänne, så är det viktigt att veta vad 

för farliga kemikaler man kan stöta på när det gäller framställan av plastartiklar. Producenten som 

gör spännet, gör då en test på oberoende testinstitut (liknande Swerea) för att säkerställa att det 

inte innehåller någon enl. REACH förbjuden kemikalie.  

4.       Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era 

ytterplagg och vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 

Vi har sedan 1,5 år tillbaka valt att inte använda några fluorkarboner i våra plaggs ytfinishiering. 

Fluorkarboner kan påverka vår hälsa och vår natur och vi vill inte använda detta. Flurokarboner 

gör att vattnet rinner av plagget på ett bra sätt, även efter några tvättar. Per idag finns inget lika 

bra alternativ för impregnering utan fluorkarboner, som med. Det är tyvärr avigsidan med vårt val 

att utesluta denna behandling.  

Men företag som levererar alternativ till fluorkarboner, jobbar på att finna en lösning som vi 

hoppas kunna bli likvärdigt med fluorkarboner när det gäller funktion, men som inte är skadligt 

för hälsa och natur.  

5.       Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 

ytterplagg?  
Vi håller oss uppdaterade via våra underleverantörer för tyg och tillbehör, flera av dem strävar 

efter att hitta bra och miljövänliga alternativ i sin produktion.   

Vi är också på mässor, möter nya företag som jobbar med att leverera miljövänliga innovativa 

material och behandlingar.  

Vi jobbar med en kemikaliekonsult som är expert inom området, och som hjälper oss med arbetet 

att nå en så miljövänlig produkt som möjligt.  

6.     Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i 
slutändan blir mer miljövänlig? 

Ja, och det har vi redan gjort med tanke på vad som skrivits om ovan. Men så klart finns det en 

gräns, där plagget måste ha en viss funktion för att vara ett funktionsplagg.   

7.    Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 
slutkonsument? 
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Distributörer får utbildning i ämnet av vårt huvudkontor, de har försäljningsmaterial som 

förklarar för återförsäljare (butiker/web) om hur vi tänker kring miljö. 

Slutkonsument kan läsa om hur vi jobbar med dessa frågor,  på vår web.  På vissa plagg finns 

också information i form av hängetikett som förklarar funktion och miljöval. Tex är en hel del av 

våra produkter gjorda i tyger och/eller tillbehör som är Bluesign certifierade.  

8.     Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid 

upprättandet av kravspecifikation för ett ytterplagg?  
Vi påverkas av slutkonsumentens funktionskrav men idag vill många konsumenter ha ett 

miljövänligt val av plagg, men samtidigt att det skall fungera lika bra som ett icke miljövänligt 

val. Det är tyvärr inte alltid möjligt att tillgodose när det gäller syntetiska material, men vi jobbar 

hela tiden med att hitta bra, miljövänliga val som funkar bra.  

Priset är också något som påverkar produkten. Ibland kan man inte få både bästa miljövalet och 

samtidigt ett konkurensmässigt slutpris. Det är en avvägning som vi måste göra. Vad är 

konsumenten beredd att betala för produkten? Medvetenheten ökar stadigt hos konsumenterna 

upplever vi. 

 

9.2.2 Intervju fallföretag B  
1. Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

Kravspecen baseras på följande frågor/tankar: 

x Hur ska  produkten användas? 

x Under vilka väderförhållanden kommer produkten användas? 

x Material ska väljas så att den negativa påverkan på människor, djur och miljö ska vara så 

minimal som möjligt. 

x Produkterna ska vara långlivade, hållbara och reparerbara. 

x Produkterna ska i den mån det går vara möjliga att återvinna. 

2.    Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla ett 
ytterplaggs funktioner? 

Alla leverantörer måste skriva på vår RSL, våra kemikaliekrav är den samma på alla våra 

produkter. 
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3.    Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er 
kravspecifikation? 

Vi försöker att undvika att använda kemikalier för att uppnå våra krav. Genom att välja bra 

grundmaterial behöver man inte tillsätta kemikalier för att förbättra tex noppning, 

dimensionsstabilitet etc. För att få effektiv vattenavstötning krävs det dock kemikalier, vi 

använder PFC-fri impregnering. 

4.     Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era 
ytterplagg och vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 

Vi lägger stor vikt vid miljöaspekten i vårt val av kemikalier, till exempel använder vi inga 

fluorkarboner i någon av våra impregneringar. 

5.    Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 
ytterplagg? 

Genom nära samarbeten med pålitliga leverantörer. 

6.    Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i 
slutändan blir mer miljövänlig? 

Det gäller att avgöra vilka krav som är väsentliga. Om man tar DWR som ett exempel, vi har 

bestämt att all DWR vi använder ska vara PFC fri, den egenskap som man förlorar på att inte 

använd a PFC baserad kemi är smuts och oljeavvisningen. Smutsavvisning i sig anser vi inte 

nödvändigt vid utvecklingen av ett friluftsplagg.  Det är viktigt att kombinera material med rätt 

DWR, vi använder hydrofila membran som inte är lika känsliga för smuts och fett som ett 

mikroporöst membran, detta gör att vi kan använda en dwr som inte är smutsavvisande utan att 

försämra hållbarheten av vårt plagg. 

7.    Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 
slutkonsument? 

Vi använder aktivt vår marknadskommunikation för att förmedla de miljöval vi har gjort till 

slutkonsument. Vi utbildar och informerar våra säljare i våra miljökrav. Vi har också egna 

utbildningar för återförsäljare för att förklara de miljöval vi gör. 

8.    Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid 
upprättandet av kravspecifikation för ett ytterplagg? 
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Vi lyssnar på den feedback vi får butik och kunder. VI har nära samarbeten med våra 

återförsäljare för att kunna utveckla så bra produkter som möjligt. 

 

9.2.3 Intervju fallföretag C 
1.      Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

Hela produktutvecklingscykeln börjar med en produktidé eller en efterfrågan. Vid 

produktutveckling av våra plagg har vi en checklista där vi ställer oss följande frågor 

- Förtjänar denna produkt att existera? Ibland kan idén kännas för smal, vi vill att våra produkter 

ska kunna användas av många personer för många olika aktiviteter. 

- Kommer den att hålla tillräckligt länge? Hållbarhet är viktigt för oss, både när det gäller miljö, 

kvalitet och stil. Vi vill ta fram slitstarka produkter som även håller för nästa generation. 

- Är den tillräckligt mångsidig? Vi vill inte att man ska behöva ha en specifik produkt för varje 

aktivitet som man utövar. Kläderna ska vara så mångsidiga att man ska klara sig med en minimal 

packning och ändå vara redo för alla äventyr som väntar. 

- Kommer den åldras med skönhet och bli en livslång följeslagare? Vi vill att våra kläder ska 

kännas estetiskt aktuella även när de fått några år på nacken. Även om vi arbetar mycket med 

färg och form så är hela tanken att produkterna ska kännas tidlösa och personliga. 

- Ingenting tillagt som inte behövs? Ren design utan onödiga detaljer, bara det som behövs för att 

plaggen ska vara funktionella. Vi försöker också tänka på att produkterna ska gå att reparera om 

olyckan är framme. 

- Ger det Core Comfort? Med Core Comfort menar vi att våra kläder ska upplevas som bekväma 

och bra med alla sinnen. Sköna och funktionella, väl avvägda hur mycket vind och väta de ska 

tåla och ändå kunna släppa igenom överskottsvärme. Sist, men inte minst, så ska de vara bra för 

miljön så att du med gott samvete kan ha dem på dig. 

 

Detta gäller för alla produkter. Utöver det kollar vi specifikt på varje plagg och vilken funktion de 

ska fylla. Det är ju olika för olika ytterplagg. För skalplagg är det till exempel viktigt att plagget 

är vind och vattentätt samt ha bra fysiska egenskaper utöver det, tyget ska vara tyst och smidigt, 

vara slitstarkt etc. För en isolerings jacka är värmeegenskaperna och packbarheten viktiga, det 

gäller att kolla på varje produkt och se vilka egenskaper som är viktiga för just det ytterplagget. 
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2.      Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla 
ett ytterplaggs funktioner? 

Det är olika krav beroende på vilket typ av ytterplagg det är och vilken funktion det ska uppfylla, 

vi använder inte behandlingar på tygerna som inte är relevanta. Vi är anslutna till Bluesign och 

använder deras kemikaliekrav, samt REACH, men vi sätter även krav utöver detta och jobbar 

själva väldigt mycket med att välja bästa alternativen för miljö och natur. 

 

3.      Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er 

kravspecifikation? 

Vi använder främst DWR på ytterplaggen. Där jobbar vi för PFC fritt och väljer alternativ som 

lämpar sig bäst för tyget samt uppfyller de fysiska krav vi har på plaggen. Det kan skilja sig 

mellan olika tyger vilken typ av DWR det är. 

 

4.      Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era 
ytterplagg och vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 

Båda aspekterna är mycket viktiga och vi vill inte kompromissa mellan miljövänlighet och 

funktion. Vi väljer utefter miljösynpunkt, prestanda och funktion. 

 

5.      Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 
ytterplagg? 

Vi jobbar tillsammans med våra tygleverantörer för att testa nya alternativ, samt är involverade i 

olika projekt för att hålla oss uppdaterade inom området. 

 

6.      Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i 
slutändan blir mer miljövänlig? 

Vi vill inte kompromissa mellan funktion och miljö. Vi tar inte fram nya tyger om det inte 

uppfyller våra krav och vi jobbar med våra leverantörer för att utveckla tyger med både funktion 

och bra ur miljösynpunkt. 

 

7.    Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 
slutkonsument? 
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Vi kommunicerar både via våra egna butiker, hemsida och sociala medier, och har även bra 

dialog med distributörer och återförsäljare för att förmedla vårt arbete och filosofi 

 

8.    Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid 
upprättandet av kravspecifikation för ett ytterplagg? 

Jag ser inga direkta krav eller liknande från kunder och återförsäljare som påverkar vår 

kravspecifikation. Oftast är de krav vi har på oss själva tuffare än kunder och återförsäljares 

 

9.2.4 Intervju fallföretag D 
1.    Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

Vi specificerar alltid vilka tyger och trims som skall användas och från vilken leverantör de skall 

köpas. Val av material sker med avvägning på funktion och miljö aspekter. 

 

2.    Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla ett 
ytterplaggs funktioner? 

REACH och Bluesign, men även FC fri. 

 

3.    Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er 
kravspecifikation? 

Svårt att säga då det används kemikalier i så många olika processer så vi har inte en fullständig 

specifikation av vilka kemikalier som ingår i varje produkt. 

Tänker ni impregneringar så använder vi bland annat från Nicca (nr. 158) FC-fri och Rudolf FC-

fri, men även Nicca som innehåller C6. 

4.    Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era ytterplagg 
och vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 

Nya produkter skall vara FC-fria. Gamla produkter håller vi på att prova olika alternativ och har 

som målsättning att vara helt FC-fria från höst/vinter 2017. 

 

5.    Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 
ytterplagg? 
Pratar med leverantörer och pressar dem att ta fram alternativ. 
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6.    Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i 
slutändan blir mer miljövänlig? 
Ja, till viss del. Men viktigt att funktionen är bra för annars använder man inte plagget ialla fall. 

Men man behöver inte alltid all funktion som vi har ”lärt” kunderna att efterfråga. Behöver inte 

vara oljeavvisande utan man kan tvätta plaggen… 

 

7.    Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 
slutkonsument? 

Pratar mycket med distributörer och återförsäljare och har clinics. Har tidigare kommunicerat på 

produkten genom att ha en hangtag på plagget där vi har fyllt i vad denna produkt har för ’ECO 

index’. Vi har radat upp några olika kriterier och varje kriterie som produkten uppfyller får den 

ett poäng för. 

 

8.    Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid 
upprättandet av kravspecifikation för ett ytterplagg? 

Det är vi som designar våra produkter och inte återförsäljarna. Däremot ber vi om användarnas 

input innan vi utvecklar en ny modell. 

 

9.2.5 Intervju fallföretag E 
1.    Vad baseras en kravspecifikation sig på vid utveckling av ett ytterplagg? 

Vi har generella krav på fabriken och tex vilka kemikalier som man får använda vid produktion. 

Dessa använder vi när vi väljer leverantörer att arbeta med. När vi sedan specificerar en produkt 

så utgår vi ifrån tänkt användningsområde och specificerar vilka funktioner och kvailteter ett 

plagg ska ha. Det kan se ut så här:  
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2.    Vilka huvudsakliga krav på kemikalier ingår i Er kravspecifikation för att uppfylla ett 
ytterplaggs funktioner? 

Vi har en RSL, Restricted Substance list, som är baserad på lagkrav runt om i världen med tillägg 

från oss på kemikalier som är tillåtna men vi inte vill ha i våra plagg. För att få kemiexpertis 

jobbar vi tight ihop med Stefan Possner åp Swerea som även jobbar med att förbereda lagkrav åt 

regeringen kring kemikalieanvändning. Denna RSL måste gås igenom och signeras av alla våra 

leverantörer innan vi ens tittar på deras material. Som ni kanske vet så ingår vi i Fenix Outdoor, 

som bla även äger Fjällräven. Dessa processer styrs från Fenixnivå, och vi som varumärken ser 

till att våra leverantörer följer dem. 

 

3.    Vilket/vilka kemikalier använder Ni i Era ytterplagg för att uppfylla Er 
kravspecifikation? 

För ett ytterplagg används det kemikalier i infärgning av tyger och förbättring av ett materials 

egenskaper, tex vattenavstötande egenskaper så kallad DWR.  

 

4.    Vilken miljöhänsyn har Ni när Ni väljer kemikalier för impregnering till era ytterplagg 
och vilka avvägningar gör Ni mellan miljövänlighet och funktion? 
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Förutom att vi har en lista på kemikalier som man inte får använda så handlar det även mycket 

om produktionen. Swereas forskning (i motsatts till tex Greenpeace) pekar på att DWR i plagg 

inte är problemet, det är i produktionen av tyget som det är ett problem då det finns en risk att 

stora mängder kemikalier släpps ut orenat i vattendrag eller direkt i avloppet. Därför är det 

mycket viktigt för oss att arbeta med leverantörer som har moderna anläggningar och inte släpper 

ut orenat vatten. Blue Sign godkända anläggningar är ett bra steg, och borgar för att anläggning 

uppfyller dessa krav. Därför har bluesignade leverantörer alltid lättare att sälja tyg till oss. 

Vi använder PFAS fri impregnering i samtliga plagg utom skalkläder gjorda i Gore Tex. Då Gore 

Tex har världens modernaste produktionsanläggning, är Blue Sign approved och har alla världens 

miljöorganisationers blickar på sig, känner jag mig väldigt trygg i att dom inte släpper ut något 

från sina anläggningar.  

 

5.    Hur söker Ni efter miljövänliga alternativ för att ersätta mindre miljövänliga ämnen i 
ytterplagg? 

Vi söker aktivt efter nya lösningar på mässor tex. Eftersom att vi ingår i en av Europas största 

friluftskoncerner är det även många som kontaktar oss för att visa sina produkter. När vi hittar 

något som verkar spännande, så brukar första steget vara att begära en innehållsdeklaration på 

ämnet. Den låter vi SWEREA analysera. Om det verkar bra från miljöperspektiv såfortsätter vi 

med att testa ämnet på våra tyger. Det senaste exemplet är organoClick som vi testade på våra 

tyger. Tyvärr fäste inte ämnet på många av våra tyger, vilket gör att konsumenten skulle vara 

tvungen att återimpregnera ofta för att få en tillfredställande funktion. 

 

6.    Skulle Ni kunna sänka funktionskraven i kravspecifikationen om ytterplagget i 
slutändan blir mer miljövänlig? 

Ja, det har vi gjort på samtliga stilar när det kommer till impregnering, inklusive Gore Tex 

plaggen. 

 

7.    Hur kommunicerar Ni de miljöval som gjorts till återförsäljare/distributörer och 
slutkonsument? 

Vi deklarerar våra materialval och kemikalieval i våra produkttexter. 
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8.    Hur påverkas Ni av återförsäljarens och slutkonsumentens funktionskrav vid 
upprättandet av kravspecifikation för ett ytterplagg? 

Mycket. Det viktigaste för oss är att kunden ska vara nöjd med sin produkt under en lång tid 

framöver. 

9.3 Bilaga 3 Frågor till friluftsåterförsäljare 
x När Ni köper in ytterplagg från friluftsvarumärkena, hur ställer Ni er till användningen av 

mer eller mindre miljövänliga ämnen i plaggen? 

x Ställer Ni några krav på att friluftsvarumärkenas ytterplagg ska vara fria ifrån miljöfarliga 

doser av kemikalier, när Ni gör era inköp? 

x Hur ser kommunikationen om produktkännedom ut mellan Er, distributörerna och 

friluftsvarumärkena? 

x Hur kommunicerar Ni friluftsvarumärkenas miljömedvetenhet/arbete till slutkonsument? 

x Anser Ni att friluftsvarumärkenas ytterplagg motsvarar konsumenternas funktionskrav? 

x Skulle Ni kunna välja bort ett friluftsvarumärke eller ytterplagg ifall det inte förhåller sig 

till Era värderingar gällande miljöhänsyn? 

x Påverkas Ni som återförsäljare av konsumenternas funktionskrav vid inköp av ett 

ytterplagg? 

9.3.1 Intervju återförsäljare 1  
När Ni köper in ytterplagg från friluftsvarumärkena, hur ställer Ni er till användningen av 
mer eller mindre miljövänliga ämnen i plaggen? 

Vi försöker så gott det går att gå mot ett mindre påverkande miljöavtryck, men fortfarande vill vi 

sälja produkter. Vi har en intern policy att följa REACH och även Kandidatlistan samt en rad 

andra etiska principer. Vi lever som vi lär. Vi vill att det skall finnas en Natur att vistas i, annars 

har vi inget existensberättigande. 

Ställer Ni några krav på att friluftsvarumärkenas ytterplagg ska vara fria ifrån 
miljöfarliga doser av kemikalier, när Ni gör era inköp? 

Ja, se ovan. Detta är del av våra leverantörsavtal. Men vi ser gärna att våra leverantörer har ett 

långtgående arbete kring dessa frågor. Vi har en intern poänglista som om varumärkena uppfyller 

vissa kriterier (högre ställda än lagstiftning) så kan man få vår egen stämpel ”Ett Grönare Val” 

Hur ser kommunikationen om produktkännedom ut mellan Er, distributörerna och 
friluftsvarumärkena? 

Vi har en väldigt tät dialog med alla våra varumärken och leverantörer kring 

produkt/miljö/prestanda 
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Hur kommunicerar Ni friluftsvarumärkenas miljömedvetenhet/arbete till slutkonsument? 

Vi använder vår egen stämpel ”Ett Grönare Val”, Vi har en del av vårt sortiment som är ”Made In 

Sweden” detta för att enkelt kommunicera vikten av kortare transporter mellan produktion och 

butik. Vi har återvinningsstationer i våra butiker som vi använder för kommunikation 

tillsammans med varumärken vid särskilda tillfällen. Vi har många olika reportage i vår egen 

kundtidning ”Magasin 365”. Vi kommunicerar på vår websida. Etc.   

Anser Ni att friluftsvarumärkenas ytterplagg motsvarar konsumenternas funktionskrav? 

Det finns ibland en liten mis match mellan konsumentens förväntning och ett ”miljövänligare” 

alternativ. Framförallt när det gäller vattenavstötning. Traditionella impregneringar (mer 

miljöovänliga) har fram tills nu varit ”bättre”. Mer hemskheter i behandlingen ger en bättre 

avstötande effekt. Detta håller på att ändras nu och de nya behandlingarna fungerer bättre för 

varje säsong. 

Skulle Ni kunna välja bort ett friluftsvarumärke eller ytterplagg ifall det inte förhåller sig 
till Era värderingar gällande miljöhänsyn? 

Absolut, det gör vi rätt ofta. 

Påverkas Ni som återförsäljare av konsumenternas funktionskrav vid inköp av ett 
ytterplagg? 

Ja, vi måste vara kundnära. Om konsumenten vill ha vattentät så skall vi erbjuda detta, men vi 

skall göra det ”best in class”. Vi försöker också utbilda kunderna i hur de skall ta hand om sina 

produkter så att de håller längre fungerar bättre och på så vis finns det ett mindre incitament till 

att byta. Att byta ofta även om det är ”miljövänliga produkter” påverkar miljön mer än att 

använda sin produkt längre. 

9.3.2 Intervju återförsäljare 2 
När Ni köper in ytterplagg från friluftsvarumärkena, hur ställer Ni er till användningen av 
mer eller mindre miljövänliga ämnen i plaggen? 

Vid inköp är det viktigt för oss att i den mån det går alltid välja så miljövänliga produkter som 

möjligt. 

Ställer Ni några krav på att friluftsvarumärkenas ytterplagg ska vara fria ifrån 
miljöfarliga doser av kemikalier, när Ni gör era inköp? 

Vi efterfrågar alltid miljötänk hos våra leverantörer. 
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Hur ser kommunikationen om produktkännedom ut mellan Er, distributörerna och 
friluftsvarumärkena? 

Främst genom direktkontakt i form av utbildningar och möten med säljare samt via information i 

e-postformat. 

Hur kommunicerar Ni friluftsvarumärkenas miljömedvetenhet/arbete till slutkonsument? 

Vi informerar alltid kunden om varumärkens- och produkters miljövänlighet, vi jobbar med några 

utav de ledande varumärkena på den fronten och det är vi stolta över och vill gärna förmedla till 

alla våra kunder. Detta är också något som konsumenten idag själv visar mycket stort intresse för. 

Anser Ni att friluftsvarumärkenas ytterplagg motsvarar konsumenternas funktionskrav? 

Ja, absolut! 

Skulle Ni kunna välja bort ett friluftsvarumärke eller ytterplagg ifall det inte förhåller sig 
till Era värderingar gällande miljöhänsyn? 

Skulle en leverantör visa noll intresse för att eftersträva miljövänliga produkter skulle vi kunna 

tacka nej till samarbete. 

Påverkas Ni som återförsäljare av konsumenternas funktionskrav vid inköp av ett 
ytterplagg? 

Vi har inga svårigheter med att erbjuda produkter som motsvarar konsumentens krav och 

önskemål. 

 

 


