
 

Look good, do good, feel good.  
En kvalitativ undersökning om returlogistik i modebranschen 
på den svenska marknaden.  

Författare: Lovisa Andersson  
 Alice Rönnerdag  

Handledare: Peter Hultén  
 
 
 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2017 
Examensarbete, 30 hp 



 
 
 
 

TACK! 
 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till medverkande företag och respondenter som har 
tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och därigenom möjliggjort detta examensarbete. Vi vill 
även tacka vår handledare Peter Hultén som har gett oss vägledning och stöttat oss under hela 
arbetsprocessen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som alltid 
finns där för oss och har uppmuntrat oss i vårt examensarbete. 

 
 
 
 

Umeå 
2017-05-15 

 

                        
_____________________   _______________________ 

Lovisa Andersson   Alice Rönnerdag 

 
 
 
 
     
 
 



Sammanfattning 
 
Hållbarhet inom modebranschen är ett hett ämne som präglas av goda men även otrevliga 
syner kring hur våra klädesplagg tillverkas, vem som tillverkar dem och hur arbetarna på 
fabrikerna behandlas. Företag inom modebranschen präglas av att den medvetna kunden 
ställer allt högre krav på hållbara produkter och att produkterna tillverkas under rättvisa 
förhållanden. Returlogistik definieras som ‘the process of planning, implementing and 
controlling backward flows of raw materials, in process inventory, packaging and finished 
goods, from a manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of 
proper disposal’ och används för att beskriva flödet efter konsumtion av en produkt tillbaka 
genom flödet för återvinning, återanvändning och återskapande. Detta i syfte att skapa en 
hållbar och cirkulär affärsmodell där företaget arbetar med hållbarhet hela vägen från 
råmaterial till kund och från kunden tillbaka till råmaterial. Detta för att kunna skapa nya 
produkter av befintligt material. Tidigare forskning visar ett gap inom forskningen där 
returlogistik i modebranschen på den svenska marknaden inte är särskilt väl studerat. 
 
Denna studie ämnar undersöka hur returlogistik används inom modebranschen samt syftar till 
att studera hur arbetet med returlogistik bidrar med ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter inom ett modeföretags hållbara försörjningskedja. Studien syftar även till att 
undersöka hur väletablerat returlogistik är i modebranschen och om modeföretag på den 
svenska marknaden har en hållbar försörjningskedja. För att besvara detta har vi genomfört en 
kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Vårt empiriska material har samlats in med hjälp av 
intervjuer där de intervjuade företagen är verksamma inom den svenska modebranschen.       
 
Slutsatser som dras med grund i vårt empiriska material är att företag inom modebranschen 
arbetar på olika sätt när det kommer till hållbarhet. De arbetar med olika hållbarhetsaktiviteter 
men få respondenter arbetar med returlogistik. Vi har identifierat ett problemområde inom 
returlogistikflödet där företagen stöter på problem och okunskap kring fortsatt 
hållbarhetsarbete. Andra slutsatser som vi kan dra i denna studie är att företagen drivs av att 
skapa en bättre miljö men i slutändan handlar det ändå om att välja det kostnadseffektivaste 
valet. Företagen har ett kortsiktigt perspektiv och ser inte den ekonomiska vinningen som kan 
återfås på lång sikt av ett effektivt returlogistiksarbete. Vidare konstaterar vi att det finns 
förbättringsmöjligheter inom hållbarhets- och returlogistiksarbetet på företag inom 
modebranschen. För att åstadkomma dessa förbättringar krävs nära samarbete, 
teknikutveckling samt att företagen vågar satsa på att skapa en hållbar cirkulär affärsmodell 
med återvinning, återanvändning och återskapande av befintligt material till nya användbara 
klädesplagg. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel kommer att innehålla en redogörelse kring bakgrunden till vår studie 
där en diskussion kring det valda ämnet kommer att föras. Problembakgrunden kommer att 
beskriva det identifierade problemet vilken ligger till grund för studiens problemformulering 
och syfte. Avslutningsvis kommer en redogörelse kring relevanta begreppsförklaringar och de 
avgränsningar som finns för studien.  
___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund  
Modebranschen förbrukar naturresurser genom hela försörjningskedjan där vatten är en av 
naturresurserna. Tillverkning av ett par jeans kräver 11 000 liter vatten och för tillverkning av 
en t-shirt krävs en vattenmängd på 2 700 liter. Bomull är ett vanligt förekommande material 
vid tillverkande av jeans och t-shirts. I tillverkningsprocessen passerar bomullen flera olika 
produktionssteg innan färdig produkt vilka alla kräver vattenresurser på olika sätt (Chapagain 
et al., 2006, s. 193). Bomullskonsumtionen står för nästan tre procent av den globala 
vattenanvändningen (Chapagain et al., 2006, s. 203). Bomull odlas främst i torra områden där 
vatten är en bristvara (Chapagain et al., 2006, s. 193). Företaget Levi’s har som målsättning 
att till år 2025 tillverka alla sina produkter med 100 procent återvunnen bomull. Utmaningen 
med att uppnå detta mål är bristande teknik vad gäller att omvandla använd bomull till nya 
material i bra kvalitet. Levi’s och några få andra modeföretag såsom H&M samlar in 
begagnade klädesplagg i syfte att utveckla tekniken för att kunna omvandla dessa klädesplagg 
till nya produkter. Skrämmande siffror visar att 11 miljoner ton textilier i enbart USA hamnar 
på soptippen (Climate Action, 2017). Denna problematik återfinns som en del av 
modeföretags hållbarhetsansvar vilken bör tas på allvar och arbetet bör ske tillsammans för att 
uppnå en synlig förändring.   
 

 
Figur 1. Illustration av en cirkulär affärsmodell av klädesplagg (McGregor, 2015). 

 
Modeföretaget H&M arbetar med att skapa produkter på hållbara villkor. H&M är ett av 
världens största modeföretag med en affärsidé om att erbjuda sina kunder mode och kvalité 
till bästa pris, på ett hållbart sätt. Företaget tar ett stort ansvar när det kommer till hur mode 
ska levereras och tillverkas ur ett hållbart perspektiv. För dem är det viktigt att ta hänsyn till 
både miljö och omsorg för de som arbetar inom försörjningskedjan (H&M, u.å. a). H&M är 
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medvetna om modebranschens påverkan på miljön och på grund av detta har de startat ett 
arbete med att frångå en linjär tillverkningskedja till att eftersträva en cirkulär affärsmodell. 
Den cirkulära affärsmodellen inkluderar användandet av befintliga produkter som råvaror till 
nyskapande samt att minska utvinnandet av naturresurser. Visionen är att bli 100 procent 
cirkulära där allt material i produktionen är återvunnet eller kommer från andra hållbara 
material (H&M, u.å. b). På företagets hemsida nämns ett antal policys som ingår i deras 
hållbarhetsarbete. Några exempel på dessa är; minska användandet av kemikalier i 
produktionen samt att arbeta för att världens befolkning ska ha tillgång till rent vatten (H&M, 
u.å. c). 
 
Det finns en ökad förväntning från både konsumenter och intressenter att företag ska ta fullt 
ansvar för sin affärsverksamhet och tydligt åskådliggöra miljömässiga och etiska beteenden. 
Företags hållbarhetsansvar bör finnas genom hela försörjningskedjan både vad gäller 
produkter, processer och relationer. För att nå framgång på marknaden och ta itu med ett 
ansvarsfullt beteende i alla delar av försörjningskedjan krävs att företaget arbetar 
tvärfunktionellt mellan verksamhetsområdena (Ashby et al., 2012, s. 497). Miljömässig och 
social hållbarhet har blivit drivkrafter för dagens verksamheter. Att arbeta med dessa 
hållbarhetsaspekter kräver ett bredare förhållningssätt till arbetet med företagets 
försörjningskedja sett till miljömässiga och sociala faktorer. Det finns ett påtagligt behov av 
att utveckla och skapa en djupare förståelse kring hållbarhet i relation till hantering av 
försörjningskedjor (Ashby et al., 2012, s. 498). 
 
Hållbar försörjningskedja (sustainable supply chain) är ett omdiskuterat ämne där företag 
under de senaste åren visat ett ökat intresse för att arbeta med hållbara lösningar inom deras 
verksamhet, det vill säga utöka sin försörjningskedja till en hållbar försörjningskedja med 
fokus på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Dubey et al., 2017, s. 1119).  
 
Förutom allmänt intresse från konsumenter och intressenter finns det andra faktorer som 
driver företag att arbeta med hållbarhet såsom konkurrensfördelar och lagstiftningar. I ett 
företags hållbara försörjningskedja ingår faktorer såsom hållbara lösningar inom produktion, 
konsumtion och hantering av produkter efter konsumtion (Linton et al., 2007, s. 1075). 
Lagstiftning i att företag bör betala skatt på verksamhetens koldioxidutsläpp är ett tydligt 
exempel på en aktivitet inom en hållbar försörjningskedja. Ett annat exempel kan vara 
konsumenters efterfrågan på hållbart framställda produkter, vilket skulle kunna vara 
klädesplagg producerade av ekologisk bomull.   
 
Returlogistik kan ingå i företags arbete mot en hållbar försörjningskedja. Den mest 
förekommande definitionen av returlogistik är skapad av European Working Group on 
Reverse Logistics och lyder: ‘the process of planning, implementing and controlling 
backward flows of raw materials, in process inventory, packaging and finished goods, from a 
manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal’ 
(de Brito & Dekker 2004 refererat i Rubio et al., 2008, s. 1100).  
 
Implementering av returlogistik inom ett företag kan vara lönsamt ur ett ekonomiskt 
perspektiv men även ur andra aspekter såsom social vinning och miljömässiga bidrag. Att inte 
implementera returlogistik kan därmed öka företags kostnader (Nikolaou et al., 2013, s. 173). 
En effektiv returlogistik innefattar bland annat avfallshantering, materialåtervinning och 
återvinning av produkten i form av återskapande (Khodaverdi & Hashemi, 2015, s. 35). Se 
Figur 2 för en flödeskarta där returlogistik inkluderats i ett företags försörjningskedja (Kumar 
& Putnam, 2008, s. 314).  
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Figur 2. Reuse, remanufacturing and recycling reverse logistics (Kumar & Putnam, 2008, s. 

314). 
 
Returlogistik är mer komplext än att enbart arbeta med supply chain management och forward 
logistics, det vill säga processen från råmaterial till slutkonsument (Kumar & Putnam, 2008, s. 
313). Implementering av returlogistik har följande drivkrafter; konkurrensfördelar, 
differentiering, kundlojalitet, kostnadsreducering, följa miljöregleringar och överträffa det 
sociala samhällsansvaret (Jayaraman & Luo, 2007, s. 61-62). Hur företag väljer att arbeta med 
returlogistik kan variera beroende på exempelvis; bransch, kundgrupp eller typ av produkt 
som företaget producerar och säljer. Det kan även finnas skillnader mellan arbetet i 
detaljhandeln jämfört med till exempel ett industriföretag. Khodaverdi & Hashemi (2015, s. 
35) menar att arbete med returlogistik inom ett företags försörjningskedja kan generera i att 
företaget ser dess flöde som en sluten cirkel. Den slutna cirkeln innefattar hållbarhetsarbete 
med både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. H&M är ett företag som 
eftersträvar denna slutna cirkel med en hållbar försörjningskedja för att bidra med en bättre 
välfärd och en minskad påverkan på jordens resurser (H&M, u.å. b).   

1.1.1 Behovet av returlogistik i detaljhandeln 
Detaljhandeln är en dynamisk bransch där en tillväxt och många förändringar har skett under 
de senaste årtiondena. En del av dessa förändringar innefattar bland annat att detaljhandelns 
andel av den totala konsumtionen har ökat kraftigt, det har blivit fler antal butiker samt att 
stora handelsområden och nya köpcentrum har vuxit upp (HUI Research, 2011, s. 86). 
Konsumenter tillbringar många timmar varje vecka med att köpa produkter där en tredjedel av 
den totala privata konsumtionen innefattas av detaljhandelsprodukter. Detaljhandelns förmåga 
att tillhandahålla ett brett sortiment för konsumenterna är viktigt. Lika viktigt är även utbud, 
pris och tillgänglighet (HUI Research, 2011, s. 7). 
 
De kommande årtiondena antas inkomsterna för svenska befolkningen att fortsätta öka vilket 
kommer innebära en ökad köpkraft. En växande befolkning och en fortsatt urbanisering 
kommer i framtiden tillsammans med stigande inkomster innebära att köpkraften koncentreras 
till färre orter. Dessa orter kommer präglas av större köpkraft vilket skapar goda 
förutsättningar för ett brett utbud inom handeln (HUI Research, 2011, s. 89). De ovan nämnda 
förändringar som detaljhandeln står inför kommande år ställer krav på handeln och därmed 
företags logistiklösningar och logistiknätverk för att kunna möta dessa förändringar (HUI 
Research, 2011, s. 13). 
 
Andelen konsumtion av sällanköpsvaror kommer i framtiden att öka (HUI Research, 2011, s. 
86). Denna ökning gör det intressant att studera konsumtionen inom sällanköpshandeln ur ett 
företagsperspektiv för att tillfredsställa framtida konsumenters behov. Konsumtion av kläder 
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ingår som en del av sällanköpsvaror. Kläd- och modebranschen innefattar företag inom 
tillverkning av samt handel med kläder, skor, textilier, väskor och accessoarer (Sternö & 
Nielsén, 2016, s. 31). Sternö & Nielsén (2016) har tillsammans med Volante Research utgivit 
en rapport om den svenska modebranschen. Resultatet av rapporten visar på en ökning i 
omsättning på 15 procent mellan åren 2014 till 2015. Den totala omsättningen uppgick till 305 
miljarder kronor år 2015. Ungefär 30 procent av totala omsättningen utgörs av försäljning på 
den svenska marknaden och resterande 70 procent av export (Sternö & Nielsén, 2016, s. 3). 
Omsättningen på den svenska modemarknaden ökade med sju procent från 2014 till 2015 
vilket resulterade i en omsättning på 98 miljarder under år 2015 (Sternö & Nielsén, 2016, s. 
13). Detta resultat visar på en aktualitet att studera den svenska modebranschen i och med den 
starka tillväxten. Vidare står modebranschen inför fortsatta förändringar och ökad 
konsumtion, vilket leder till hårdare konkurrens där företag behöver utveckla sin verksamhet. 
En sådan utveckling kan ske genom att arbeta med en hållbar försörjningskedja för att 
differentiera sig och ta nya marknadsandelar.  

1.1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom hållbara försörjningskedjor och returlogistik inom modebranschen är 
knapphändig. Forskning inom returlogistik återfinns främst inom elektronikbranschen samt 
bilindustrin (Ponce-Cueto, 2011; Chan et al., 2012). Litteratursökningen inför denna studie 
visade ett gap i forskningen kring sambandet mellan hållbar försörjningskedja, returlogistik 
samt hållbar detaljhandel och mer specifikt modebranschen på den svenska marknaden. Detta 
samband kan beskrivas som förhållandet mellan returlogistik och modebranschen sett till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaktiviteter. Det identifierade 
forskningsgapet är inte så väl studerat. Således finner vi det intressant att studera sambandet 
mellan en hållbar försörjningskedja, returlogistik och modebranschen ur ett 
företagsperspektiv. Modebranschen är en spännande och dynamisk bransch där snabba 
förändringar krävs för att möta konsumentens fluktuerande efterfrågan. Felsteg av företag i 
form av missgynnande aktiviteter kopplat till sociala och miljömässiga faktorer kan skada 
företagets varumärke och marknadsposition. Kemikalieanvändning i tillverkningsprocessen 
av mode påverkar miljön på ett negativt sätt. Detta är ytterligare faktorer som gör det 
intressant att studera hållbarhetsaspekter kopplat till modebranschen. I framtiden ser vi 
returlogistik som avgörande för framgång och överlevnad i modebranschen. Arbete med 
returlogistik kommer således utgöra en naturlig del av företagets verksamhet.   
 
Med grund i ovanstående diskussion vill vi studera och skapa en djupare förståelse kring 
returlogistik inom modebranschen, men även hur företag arbetar med returlogistik på den 
svenska marknaden för att skapa en hållbar försörjningskedja. För att besvara funderingarna 
har en problemformulering och ett syfte skapats. Dessa kommer vidare att genomsyra hela 
studien och avslutas i en rekommendation.  
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Figur 3. Övergripande modell över studiens fokus. 

1.2 Problemformulering  
Baserat på ovanstående resonemang har följande problemformulering identifierats: 
 
Hur används returlogistik inom den svenska modebranschen relaterat till ekonomiska, sociala 
och miljömässiga hållbarhetsaspekter?  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga returlogistik inom modebranschen på 
den svenska marknaden. Vidare är syftet att studera om och hur arbetet med returlogistik 
bidrar med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter inom ett modeföretags hållbara 
försörjningskedja samt hur returlogistik integreras i den hållbara försörjningskedjan.   

1.4 Avgränsningar  
Denna studie har avgränsningar genom att fokus i studien är att undersöka hur returlogistik 
används inom modebranschen på den svenska marknaden. Avgränsningen med den svenska 
marknaden innebär att företag ska vara verksamma på den svenska marknaden, men behöver 
nödvändigtvis inte vara svenskägt. Verksamhetsområdet vi har valt att avgränsa oss till är 
modebranschen. Vidare innebär avgränsningen att vi har valt modeföretag med fysiska 
butiker som har egen tillverkning av produkter. Det vill säga inte företag som enbart har e-
handel som försäljningskanal.   
 
Anledningen till denna avgränsning, utöver personligt intresse, är för att möjliggöra en 
jämförelse mellan de olika intervjuföretagen då de arbetar inom samma bransch på samma 
marknad. Dock kan studiens resultat inte generaliseras till något annat verksamhetsområde 
utanför modebranschen med tanke på dess specifika egenskaper. Någon generalisering kan 
inte heller göras på den globala marknaden då studien genomförs med en undersökning på 
den svenska marknaden.  

1.5 Begreppsförklaringar 
Supply chain management omfattar processen av omvandling och flödet av produkter från 
råmaterial till färdig produkt samt dess informationsflöde i företagets försörjningskedja 
(Nikolaou et al., 2013, s. 174).  
 
Sustainable supply chain management definieras som hantering av material, information och 
kapitalflöde men även samarbete mellan företag i hela försörjningskedjan med mål i hållbar 
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utveckling inom ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter med grund i 
kundefterfrågan och krav från intressenter (Seuring & Müller, 2015, s. 1700). I denna studie 
kommer sustainable supply chain benämnas som hållbar försörjningskedja.    
       
Returlogistik handlar om att se flödet från konsumtion tillbaka genom försörjningskedjan till 
råmaterial i en sluten kedja. Aktiviteter som ingår i arbetet med returlogistik är återvinning 
och återanvändning av avfallsprodukter för att agera enligt ekonomiska, sociala och 
miljömässiga riktlinjer. Returlogistik kan översättas till reverse logistics (Nikolaou et al., 
2013, s. 176; Rubio et al., 2008, s. 1100; Vaz et al., 2013, s. 469). I denna studie anses 
returlogistik innefattar ett antal olika processer. Vilka processer som innefattas i ett företags 
returlogistiksarbete kan skilja sig beroende på företagets fokus och engagemang inom hållbara 
aktiviteter.  
 
Detaljhandeln definieras som flödet av produkter mellan butik och konsument som 
underlättar mötet mellan köpare och säljare. Vidare kan detaljhandeln delas upp i två 
kategorier; sällanköpsvaror och dagligvaror.  

1.6 Disposition 
Figur 4 visar fortsatt disposition över studiens uppbyggnad. 
 

 
Figur 4. Disposition kring studiens uppbyggnad. 



7 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att göra en redogörelse kring val av ämne samt hur vår teoretiska 
och praktiska förförståelse har påverkat studien. Denna redogörelse inkluderar även studiens 
metodologiska val ur de vetenskapliga utgångspunkterna och vilket angreppssätt som 
används. Därefter kommer en beskrivning kring studiens forskningsstrategi och studiens 
perspektiv. Detta kommer efterföljas av en redogörelse kring litteratursökning och källkritik. 
Kapitlets avslutning kommer vara en presentation kring hur och varför vi har valt att 
använda dessa teorier för att skapa den teoretiska referensramen samt hur vi har ställt oss 
kritiska till dessa teorier.  
__________________________________________________________________________ 

2.1 Ämnesval 
Vi studerar båda två civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik vid Umeå 
Universitet och är intresserad av logistik samt att arbeta inom detaljhandeln efter studierna. 
Att utveckla vår kunskap inom logistik och detaljhandeln såg vi som en värdefull möjlighet 
vid val av inriktning till vårt examensarbete. Under kursen Supply Chain Management II som 
vi läste under höstterminen 2016 fick vi fördjupad kunskap om returlogistik. Genom detta 
väcktes vårt intresse ytterligare för returlogistik och vi fann det intressant att studera 
returlogistik närmare. Därmed föll det sig naturligt att studera hur returlogistik ur ett 
detaljhandelsperspektiv ser ut och mer specifikt modebranschen på den svenska marknaden.   
Anledningen till valet att studera returlogistik med fokus på modebranschen är då vi finner 
modebranschen vara en dynamisk och spännande bransch där vi kan tänka oss en framtida 
karriär. Att studera modebranschen på den svenska marknaden ligger nära till hands där vi 
först och främst själva är konsumenter och även har en förståelse kring hur den svenska 
marknaden fungerar. Modeföretag innehar idag en makt och förmåga att påverka samhället, 
vilket borde utnyttjas för att minimera miljöpåverkan och efterlämna en välmående jord till 
nästa generation. Detta utgör ytterligare incitament att studera returlogistik inom 
modebranschen.  

2.2 Förförståelse 
Förförståelse beskriver kunskapen som författarna innehar sedan tidigare. Värderingar kan 
anses vara en typ av förförståelse där värderingarna speglar forskarens personliga åsikter eller 
känslor. Dessa värderingar är viktiga att ta hänsyn till under forskningsprocessen då 
ämnesval, metodval och analys av data kan baseras på forskarens värderingar. Således finns 
det tillfällen då forskarens värderingar och förutfattade meningar kan förstöra 
forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Vad som är viktigt att poängtera är att våra 
personliga värderingar och förutfattade meningar kan ha haft en viss påverkan på vår studie. 
Dock har vi försökt att eftersträva att ha en objektiv syn under hela arbetsprocessen. Riskerna 
med vår förförståelse grundar sig främst i våra förutfattade meningar kring returlogistik och 
hur företag arbetar med det. För att undvika att vi påverkar slutresultatet i någon riktning är 
intervjufrågorna välformulerade där inga svar kan tas för givet.  
 
Den teoretiska förförståelsen som vi innehar är den teoretiska kunskap som vi har samlat in 
fram tills studiens början. Den teoretiska kunskapen har vi erhållit genom olika kurser vid 
universitetet som behandlat ämnen som returlogistik, sustainable supply chain management, 
detaljhandeln och supply chain. Dessutom har vi båda två ett stort intresse inom både logistik 
och detaljhandeln, vilket också bidrar till en ökad teoretisk förförståelse.  
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Den praktiska förförståelsen som vi innehar kan beskrivas som våra erfarenheter. Vi har 
erhållit den främst genom praktik, sommarjobb och extraarbeten vid sidan av studierna. Den 
praktiska förförståelsen innebär att vi har fått en inblick i hur olika verksamheter fungerar i 
praktiken. Under studiens arbetsprocess har vi eftersträvat att ha en neutral utgångspunkt, i 
syfte att bevara ett objektivt synsätt och undvika att den praktiska förförståelsen får för stor 
påverkan. Detta för att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt.   

2.3 Sammanfattning av valen inom de teoretiska utgångspunkterna 
 

 
Figur 5. Sammanställning kring de teoretiska metodvalen i denna studie.  

2.4 Vetenskapliga utgångspunkter 
De utgångspunkter som antas inom den samhällsvetenskapliga forskningen är av vikt inom 
studiens utformning. Valen inom de olika vetenskapliga utgångspunkterna utgör en ram för 
hur de sociala företeelserna kan förstås samt hur forskningsresultatet kommer att tolkas. Teori 
är ett ord som används i en mängd olika kontexter. Den vanligaste förklaringen av ordet är att 
det beskrivs med en förklaring av observerade regelbundenheter (Bryman, 2011, s. 22). 
Nedan återfinns de synsätt som kommer prägla denna studie och utgöra ramen för dess 
utformning. 

2.4.1 Epistemologi 
Val av kunskapssyn samt forskningsfilosofi genomsyrar studiens utformning. De 
vetenskapliga utgångspunkterna är därför viktiga inför studiens design. Epistemologi eller 
kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som ses som korrekt kunskap inom ett 
ämnesområde, det vill säga vad som betraktas som faktiskt kunskap och vad som accepteras 
som kunskap (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Inom epistemologin finns flera olika synsätt; 
positivism, realism och interpretativismen (Bryman & Bell, 2013, s. 36-39).  
 
Positivismen innefattar ett synsätt baserat på naturvetenskapen där naturvetenskapliga 
metoder bör användas vid undersökning av den sociala verkligheten och dess aspekter, vilket 
innebär att det är viktigt att följa de naturvetenskapliga ståndpunkterna. Kunskap som en 
människa kan bekräfta genom sina sinnen ses som korrekt och tillförlitlig kunskap enligt 
positivismen (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Synsättet realism förespråkar att det finns en 
verklighet som är oberoende av sinnena och som även handlar om att hänföra sig till verkliga 
objekt i den naturliga eller samhälleliga världen (Bryman & Bell, 2013, s. 719). 
Interpretativismen menar att hänsyn bör tas mellan människor och naturvetenskapens 
studieobjekt där forskaren tar tillvara på den subjektiva innebörden av en social handling. 
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Interpretativismen handlar om att skapa en förståelse av människors beteenden. Mer konkret 
innefattar detta en empatisk förståelse av människors handlingar snarare än ett fokus på vilka 
krafter som påverkar människors handlingar (Bryman & Bell, 2013, s. 38).  
 
Den vetenskapliga utgångspunkten som kommer att användas i denna studie är synsättet 
interpretativism då vi ämnar att skapa en förståelse kring hur företag arbetar med returlogistik 
samt de val företagen genomför kring returlogistik baserat på deras beteenden.    

2.4.2 Ontologi 
De ontologiska frågeställningarna handlar om sociala aktörers påverkan på sociala företeelser 
och vilken verklighetssyn människan har (Bryman & Bell, 2013, s. 41-42). Ontologi förklarar 
verklighetens natur och innefattar antaganden kring hur världen fungerar (Saunders et al., 
2012, s. 130). Inom ontologin finns två olika synsätt; objektivism och konstruktionism där 
skillnaden mellan dem kan beskrivas med hänsyn till begreppen organisation och kultur 
(Bryman & Bell, 2013, s. 42).  
 
Den ontologiska ståndpunkten objektivism innebär att människors existens och dess 
vardagliga handlingar existerar utanför och oberoende av sociala aktörer. Med andra ord 
innebär objektivism att sociala aktörer inte kan påverka varför sociala företeelser uppkommer. 
Vidare innebär objektivism att människor möter sociala företeelser i form av yttre fakta vilka 
inte kan påverkas av dem själva (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Den andra ontologiska 
ståndpunkten, konstruktionism, syftar till att sociala företeelser och dess mening skapas 
kontinuerligt av sociala aktörer. De sociala företeelserna skapas via ett socialt samspel som 
ständigt revideras. Konstruktionismen ifrågasätter således det objektivistiska synsättet om att 
åsikter på förhand är bestämda och de sociala aktörerna inte kan påverka eller styra dem då de 
är som en yttre verklighet (Bryman & Bell, 2013, s. 43). Vidare menar konstruktionismen att 
människor i stor utsträckning påverkas av sociala aktörer och att det är de sociala aktörerna 
som avgör hur verkligheten utformas (Saunders et al., 2012, s. 132).  
I rollen som forskare är betydelsefullt att skapa en förståelse kring vilka motiv och handlingar 
som ligger bakom sociala aktörers beteenden, detta i syfte att kunna tolka vad som sker 
(Saunders et al., 2012, s. 132). I denna studie kommer verklighetssynen konstruktionism att 
användas. Valet av konstruktionismen som verklighetssyn baseras på att vi ska skapa en 
förståelse kring hur modeföretag arbetar med returlogistik med hänsyn till hållbara aktiviteter 
inom ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vidare anser vi att returlogistik kan ses 
som en social företeelse där sociala aktörer har möjlighet att påverka hur företag arbetar med 
returlogistik sett till olika aspekter inom hållbarhet. 

2.5 Angreppssätt 
Relationen mellan teori och forskning utgör det som blir grunden för hur studiens framtida 
design styrs. Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljs på deduktivt och induktivt 
angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet utgår från teori för att observera och få ett resultat, 
antingen så stämmer resultatet överens med teorin eller så gör den inte det och då skapas en 
ny teori. Ett induktivt angreppssätt innebär att gå från resultat till teori där generaliserbara 
slutsatser dras med grund i observationerna för att bilda en ny teori, vilket innebär att den 
empiriska forskningen blir ett resultat av den nya teorin (Bryman & Bell, 2013, s. 31-34).  
 
Det finns även ett tredje angreppssätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen, ett 
abduktivt angreppssätt. Ett abduktivt angreppssätt innebär att istället för att antingen gå från 
teori till data (deduktivt) eller från data till teori (induktivt) så kombineras de deduktiva och 
induktiva angreppssätten där båda används. Det slutgiltiga valet av angreppssätt menar 
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Saunders et al., (2012, s. 148) “beror på”. Det beror på betoningen av studien samt kontentan 
av forskningsämnet. Tiden för studien är även en påverkande faktor. Användning av det 
deduktiva angreppssättet är fördelaktigt om tidspress finns för studiens färdigställande. Det 
induktiva angreppssättet är att föredra om en analys kring en förändring som kan ske över tid 
ska studeras (Saunders et al., 2012, s. 147-148). Det induktiva sättet är vanligt förekommande 
inom studier som har en kvalitativ forskningsstrategi men Saunders et al., (2012 s. 163) menar 
att det även finns kvalitativa studier som har ett deduktivt angreppssätt och även de som har 
ett abduktivt angreppssätt.  
 
Angreppssättet som kommer antas i denna studie är den abduktiva ansatsen. I denna studie har 
ett forskningsgap identifieras när det kommer till returlogistik i detaljhandeln och mer 
specifikt modebranschen. I forskning kring returlogistik inom andra branscher än 
modebranschen återfinns teorier. Genom att använda och basera forskningen på dessa teorier 
används det deduktiva angreppssättet. Dessa teorier kommer vidare att kopplas samman med 
vår empiri. Utöver detta kommer empirin även att vara utgångspunkt i en del av forskningen, i 
syfte att generera teori för att beskriva returlogistik inom modebranschen. Detta tyder på att 
även det induktiva angreppssättet används. Då ovanstående innefattar både deduktivt och 
induktivt angreppssätt innebär det att en abduktiv ansats används när det kommer till hur teori 
behandlas i denna studie.        

2.6 Forskningsstrategi 
Inom den företagsekonomiska forskningen skiljs på kvantitativ och kvalitativ 
forskningsstrategi. Den kvantitativa forskningsstrategin innefattar numerisk datainsamling, ett 
deduktivt angreppssätt gentemot teori och empiri, ett naturvetenskapligt synsätt samt en 
objektivistisk syn på verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 162). Kvantitativa forskare 
tenderar ofta att styra undersökningen i den riktningen som intresserar denne och även att 
distansera sig från undersökningspersonerna för att bevara en objektiv syn. Kvantitativ 
forskningsstrategi ämnar att genomföra en teoriprövning och att kunna generalisera 
undersökningens resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 419-421).  
 
Inom den kvalitativa strategin ingår intervjuer, det vill säga ord istället för data i form av 
siffror. Vidare har den kvalitativa forskningsstrategin ett induktivt angreppssätt gällande 
förhållandet mellan teori och empiri, en interpretativ ståndpunkt gällande kunskap och ett 
konstruktionistiskt synsätt på ontologiska frågeställningar (Bryman & Bell, 2013, s. 390-391). 
Den kvalitativa forskningsstrategin lägger stor vikt vid deltagarnas uppfattning och vad de 
uppfattar som betydelsefullt, där en nära relation med undersökningspersonerna eftersträvas. 
Ytterligare viktiga aspekter är att kvalitativa forskare eftersträvar att skapa förståelse kring 
beteenden, värderingar och åsikter (Bryman & Bell, 2013, s. 419-421).  
 
Dessa skillnader kan ses som grundläggande skillnader mellan forskningsstrategierna men 
avvikelser kan förekomma där en inriktning kan anamma karaktärer från den andra 
inriktningen (Bryman & Bell, 2013, s. 49). I och med att skillnaderna mellan kvantitativ och 
kvalitativ i vissa studier kan kombineras finns konceptet flermetodsforskning som förklarar att 
de två kan slås samman till en metod. Denna mix är användbar när forskarna vill 
sammankoppla flera olika sätt att samla in data på för att kunna besvara den givna 
forskningsfrågan (Saunders et al., 2012, s. 164).  
 
Forskningsstrategin som denna studie kommer baseras på är en kvalitativ strategi där 
forskningsmetoden med datainsamling kommer att vara intervjuer. Detta då studien ska skapa 
en förståelse kring människors uppfattning, beteenden och värderingar. Vidare menar Bryman 
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& Bell (2013, s. 421) att syftet med en kvalitativ studie att skapa överförbarhet till andra 
kontexter snarare än att generalisera resultatet till en relevant population vilket är syftet med 
en kvantitativ forskningsstrategi. Vår studie ämnar att framkalla överförbarhet till företag 
inom modebranschen då studien syftar till att skapa förståelse kring beteenden och 
uppfattningar.  

2.7 Litteratursökning 
Inför denna studie genomfördes en grundläggande och genomgående sökning av befintlig 
forskning inom de tre huvudområden som berör studien; hållbar försörjningskedja, 
returlogistik samt hållbar detaljhandel och mer specifikt modebranschen. Detta i syfte att 
skapa en uppfattning kring vad tidigare studier har undersökt och vilka slutsatser som 
framkommit. Vidare var syftet med litteratursökningen att identifiera ett forskningsgap för att 
på så sätt kunna ge bidrag och komplettera den befintliga forskningen.   
 
Bryman & Bell (2013, s. 110) belyser litteraturgenomgången som en av det viktigaste delarna 
inför ett forskningsprojekt. Vidare menar Bryman & Bell, (2013, s. 111) att orsaken till att 
genomgång av tidigare forskning ska ske är för att identifiera ett gap där lite eller ingen 
forskning finns, vilken sedan kan studeras och ge ett tillägg till befintlig forskning. Andra skäl 
till att göra en grundlig sökning av litteraturen innan den egna studien påbörjas är att lära sig 
av andra forskares misstag, få kunskap om olika angreppssätt och teoretiska val som påverkar 
studiens utformning, idéer till den egna forskningsfrågan samt hjälp till utveckling av den 
analytiska referensramen (Bryman & Bell, 2013, s. 123).  
 
Det finns en del tidigare forskning om returlogistik. Forskare har studerat returlogistik sedan 
omkring år 1995 där det växande intresset har ökat med tiden då antal publicerade artiklar har 
ökat. Tidigare forskning om returlogistik har främst skett i länder som Nederländerna, 
Tyskland och USA (Rubio et al., 2008, s. 1111). Återkommande från tidigare forskning är att 
flertal studier om returlogistik har genomförts inom bland annat elektronikbranschen och 
bilindustrin (Ponce-Cueto, 2011; Chan et al., 2012). Vad gäller forskning inom hållbar 
försörjningskedja och hållbarhet rent allmänt återfinns en stor mängd tidigare forskning 
(Linton et al., 2007; Nikolaou et al., 2013; Wilson, 2015). Dock visar litteratursökningen att 
hållbarhet specifikt inom modebranschen inte är speciellt väl studerat.  
 
Genom litteratursökningen har vi identifierat ett forskningsgap som visar att sambandet 
mellan hållbar försörjningskedja, returlogistik samt hållbar detaljhandel och mer specifikt 
modebranschen på den svenska marknaden inte är väl studerat. Sambandet kan beskrivas som 
relationen mellan returlogistik och modebranschen sett till hållbarhetsaktiviteter ur 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Då detta samband inte är speciellt väl 
studerat fann vi det intressant att studera returlogistik inom modebranschen ur ett 
företagsperspektiv. Således anser vi att vår studie bidrar till att fylla det identifierade 
forskningsgapet om hållbar försörjningskedja, returlogistik och hållbarhet inom 
modebranschen.  
 
Litteratursökningen, som bygger den teoretiska referensramen i studien, har främst skett 
genom Umeå Universitetsbiblioteks databas som omfattar en mängd olika databaser. Dessa 
databaser är relevanta för företagsekonomiska studier däribland Elsevier ScienceDirect 
Journals och EBSCO Business Source Premier/Complete. Bryman & Bell (2013, s. 123) anser 
att EBSCO Business Source Premier/Complete är en tillförlitlig och användbar databas när 
företagsekonomiska studier ska genomföras. Vidare har vi använt oss av fackgranskade 
artiklar i största möjliga utsträckning, detta i syfte att skapa en ännu högre tillförlitlighet. De 
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fackgranskade artiklar som inte återfanns i fulltext har sorterats bort. Aktuella källor sett till 
ett tidsperspektiv är ytterligare en aspekt som har tagits i beaktning i studien då vi har 
eftersträvat aktuella teorier och källor i så stor omfattning som möjligt. Detta kommer 
diskuteras vidare i avsnitt 2.8 Källkritik. Bryman & Bell (2013, s. 125) menar att för att hitta 
lämpliga referenser och källor bör bra sökord formuleras. De främsta sökorden som har 
använts i vår studie är; reverse logistics, reverse logistics in retail, sustainable supply chain 
management in retail, supply chain management and sustainability samt retail management. 
Ovanstående sökord har även kombinerats med varandra för att hitta fler vetenskapliga 
artiklar. Genom funna artiklars referenslistor har vi även funnit ytterligare användbara 
artiklar. Detta i syfte att finna de mest relevanta och väsentliga artiklarna inom området. Detta 
också för att finna primärkällan i största möjliga utsträckning.  
 
I denna studie har vi utöver vetenskapliga artiklar från databaser även använt oss av litteratur 
tillgänglig via Umeå Universitetsbibliotek. Litteraturen berör teoretiska utgångspunkter och 
praktisk metod för att få kunskap kring de alternativ som finns inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen och de olika angreppssätt samt de val som ska göras inför 
forskningens utformning. Dessa böcker är främst; Bryman & Bell (2013), Saunders et al., 
(2012) och Thurén (2013).         

2.8 Källkritik 
Att kritiskt granska valda källor är av stor vikt för att bedöma studiens tillförlitlighet (Thurén, 
2013, s. 4). Inom de kritiska principerna ingår fyra kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende 
samt tendensfrihet. Kriteriet äkthet innefattar att kritiskt granska var källan är utgiven. Med 
tidssamband menas tiden för källans utgivande och användandet av källans information. 
Desto längre tid som har passerat desto mer osäker är källan (Thurén, 2013, s. 7). Källan bör 
även vara oberoende samt kunna stå för sig själv för att kunna ses som en godkänd och 
gedigen källa. Den sista principen som ingår i de fyra kriterierna är att den använda källan inte 
bör avspegla en felaktig bild av verkligheten eller att läsaren har anledning att misstänka att 
källan ger en felaktig bild av verkligheten då författarens personliga värderingar har förvrängt 
verklighetsbilden. Utöver dessa principer är det även viktigt att tänka på urvalet av fakta, 
olika tolkningsfrågor av en innebörd samt att källans tillförlitlighet och sannolikhet är 
avgörande faktorer vid val av källa (Thurén, 2013, s. 8).   
 
Sedan starten med denna studie har vi varit kritiska mot våra källor. Vi har varit kritiska för 
att i slutet kunna presentera ett tillförlitligt och representativt resultat av studien. För att 
bedöma och kritiskt granska källor har vi använt oss av det fyra kriterierna som diskuteras av 
Thurén (2013, s. 7-8). Första kriteriet om äkthet är tillämpat genom att vi har använt oss av 
vetenskapliga artiklar och böcker. Vi har studerat källans utgivare, sökt vidare på forskaren 
för att kunna försäkra oss om att forskaren och utgivaren har kunskap inom ämnet som berörs. 
I största möjliga mån har vi försökt finna den primära källan för kunna uppfylla kriteriet om 
äkthet. I de fall där vi inte funnit den primära källan har referering skett genom 
andrahandsreferering. För att uppfylla kriteriet om tidssamband har vi studerat källan och 
kritiskt granskat källans utgivningsår. Källor med data som är under ständig förändring har vi 
sökt oss till den nyligaste utgivna källan. I källor med definitioner har vi försökt hitta till 
primärkällan och ofta har det varit en vetenskaplig artikel med ett äldre datum. I och med 
detta har vi dock alltid haft i åtanke att definitioner kan förändras och uppdateras med tiden så 
vi har aldrig gått tillbaka i tiden enbart för att finna primärkällan. Vi har försökt finna den 
korrekta definitionen som stämmer överens med nutiden. Källans oberoende har vi haft i 
beaktning och för att försäkra oss om kriteriet oberoende har vi sökt vetenskapliga artiklar där 
de resonemang som förts visat sig i slutsatsen komma fram till liknande argument som styrker 
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varandras studier. Vid ett fåtal tillfällen har vi i denna studie dubbelrefererat för att förtydliga 
om argumentets tillförlitlighet. Kriteriet om tendensfrihet vid källgranskning har vi haft i 
åtanke men vi har i denna studie använt oss av objektiva källor för att undvika att författarens 
personliga värderingar har vrängt informationen vi använder oss av. Detta är speciellt viktigt 
då vi skriver om socialt och miljömässigt arbete då det kan finnas information som låter bättre 
än vad verkligheten egentligen visar.        
 
Att vara källkritisk är därmed en viktig del i vår studie för att kunna påvisa ett trovärdigt och 
tillförlitligt resultat med stöd av studiens arbete. Thurén (2013, s. 75) menar att vetenskapliga 
undersökningar får anses vara tillförlitliga men dock kan det inom vetenskapen finnas 
oenigheter och att forskningsresultat inte är huggna i sten. Detta har vi varit medvetna om i 
denna studie men som Thurén (2013, s. 75) säger, får vi anse att vetenskapliga artiklar har hög 
tillförlitlighet. Tillförlitligheten i vetenskapliga artiklar styrks då de är fackligt granskade, 
peer reviewed, det vill säga granskade av andra forskare innan publicering.   

2.9 Val av teori 
Det bör finnas en begriplig koppling mellan studies problemformulering och dess teorier 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87). De valda teorierna är aktuella gentemot 
problemformuleringen vilken behandlar returlogistik, hållbara försörjningskedjor samt hållbar 
detaljhandel och mer specifikt modebranschen på den svenska marknaden. 
Problemformuleringen lyder; Hur används returlogistik inom den svenska modebranschen 
relaterat till ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter? och med det 
abduktiva angreppssättet vill vi besvara denna fråga genom att testa valda teorier mot vår 
empiri men även skapa ny teori för att därefter kunna komma med en slutsats. Den teoretiska 
referensramen som återfinns i vår studie utgör basen för att kunna analysera den empiriska 
delen av studien. 
 
Uppbyggnaden av kommande teorikapitel inleds med en diskussion kring hållbar 
försörjningskedja som en övergripande del av företags hållbarhetsarbete. I avsnittet om 
hållbar försörjningskedja inkluderas även en diskussion kring triple bottom line som är ett 
verktyg för att analysera hållbarhetsaktiviteter i syfte att kunna mäta påverkan av 
hållbarhetsaktiviteters inverkan på verksamheten. Wilsons (2015) om triple bottom line, se 
Figur 6, har använts som ett ramverk för att beskriva hållbarhet ur ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Hållbara försörjningskedjor blir ett samlingsnamn för hållbara 
aktiviteter där returlogistik är en av de hållbara aktiviteterna. Returlogistik och vilka typer av 
aktiviteter som ingår utgör en betydande del av den teoretiska referensramen. Detta faller sig 
naturligt då studiens fokus är returlogistik och problemformuleringen är baserad på 
returlogistik. Kumar & Putnams (2008) figur Reuse, remanufacturing and recycling reverse 
logistics, se Figur 2, har vi använt som en utgångspunkt för att tydliggöra vilka aktiviteter 
som ingår i returlogistik. Den avslutande delen diskuterar hållbarhet inom detaljhandeln och 
mer specifikt inom modebranschen. Det vill säga, hur företag som säljer mode kan agera och 
vad de kan göra för att arbeta med hållbara aktiviteter.  
 
De valda teorierna i den teoretiska referensramen baseras på vetenskapliga artiklar, vilka är 
fackligt granskade. Detta ger tyngd och tillförlitlighet i teorikapitlet. Vidare har vi valt att inte 
använda någon annan källa än teorier från vetenskapliga artiklar. Författarna till de valda 
artiklarna är återkommande i andra artiklar inom områdena vilket tyder på god kunskap då 
andra författare använder deras teorier för att studera området vidare.   
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3. Teoretisk referensram 

De teorier som vi finner relevanta till vår studie kommer att presenteras i detta kapitel. 
Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt baserat på de områden som behandlas; hållbar 
försörjningskedja, returlogistik och hållbar detaljhandel. En sammanfattande modell av den 
teoretiska referensramen avslutar kapitlet. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Hållbar försörjningskedja 
Under de senaste åren har förväntningar på företag från konsumenter och intressenter ökat. I 
dag krävs det att företagen tar ett större ansvar kring sin verksamhet och uppvisar transparens 
gällande miljömässiga och etiska beteenden. Ansvaret omfattar hela försörjningskedjan både 
vad gäller produkter, processer och relationer (Ashby et al., 2012, s. 497). Fokus har skiftat 
från att arbeta med supply chain management till sustainable supply chain management och 
då med tanke på miljömässiga faktorer inom hela företagets försörjningskedja. Företag ser till 
miljömässiga faktorer inom produktion, konsumtion, kundhantering och hantering av 
produkterna efter konsumtion för att arbeta hållbart inom alla verksamhetsområdena (Linton 
et al., 2007, s. 1075). Detta kan beskrivas som produkthantering från råmaterial till slutlig 
produkt med ansvar för hela produktens livscykel. Målet med produkthantering är att bevara 
allt material inom produktlivscykeln för att minimera påverkan på den externa miljön. Vidare 
är huvudprincipen med produkthantering att utvidga miljöperspektivet för hela 
försörjningskedjan i syfte att inkludera både interna och externa intressenter. Sådana exempel 
kan vara förbättringar gällande produkter och processer, använda förnybara resurser och 
arbeta med leverantörer som motverkar föroreningar. Den största fördelen som kan uppnås 
genom produkthantering är konkurrensfördel som ett “grönt” företag (Ashby et al., 2012, s. 
505).  

3.1.1 Drivkrafter med hållbar försörjningskedja 
Dubey et al., (2017, s. 1119) påvisar att en hållbar försörjningskedja har blivit ett populärt och 
omtalat ämne. Linton et al., (2007, s. 1075) menar också att det finns ett ökat intresse att 
arbeta med hållbarhet, vare sig det drivs av lagstiftningar, allmänhetens intresse eller 
konkurrensmöjligheter. Dubey et al., (2017, s. 1120-1122) diskuterar fler drivkrafter med 
hållbar försörjningskedja. En av de viktigaste drivkrafterna till att börja arbeta med hållbarhet 
inom försörjningskedjan är krav från olika institutioner som exempelvis regeringen och 
statliga myndigheter. Införa regleringar och lagstiftningar för hantering och arbete med 
hållbarhet blir därmed en väldigt viktig drivkraft menar Dubey et al., (2017, s. 1122). Kumar 
& Putnam (2008, s. 305) belyser också drivkraften från institutioner i form av regleringar 
gällande hållbarhet. Regeringen kan ses som en möjlighet i den bemärkelsen att de influerar 
företag genom olika regleringar och policys (Walker & Jones, 2012, s. 16). En annan drivkraft 
för att arbeta med hållbar försörjningskedja är “grön” lagerhantering. Inom verksamhetens 
hantering av produkter finns ofta lager där färdiga produkter hanteras eller komponenter till 
produkter lagras. Hanteringen inom dessa lager kan medföra förpackningsavfall inom 
leveranskedjan där pengar läggs på paketering som inte är återanvändningsbar. 
Implementering av “grön” lagerhantering innebär användning av standardiserade och 
återvinningsbara förpackningar, maximering av lagerutrymmet samt minimering av 
energianvändningen på lagret genom nya effektiva energihanteringstekniker (Dubey et al., 
2017, s. 1120). Ett nära samarbete med leverantörer är också en faktor som spelar roll vid en 
hållbar försörjningskedja. Samarbete krävs inom bland annat planering, prognostisering och 
påfyllnadssystem för att åstadkomma hållbarhet samt överkomma barriärer vid arbete med 
hållbarhet inom verksamheten. Ett strategiskt samarbete med leverantörer är en viktig del 
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inom en hållbar försörjningskedja (Dubey et al., 2017, s. 1121). Walker & Jones (2012, s. 16) 
diskuterar också vikten av nära samarbete med leverantörerna för att uppnå hållbar 
försörjningskedja. Dubey et al., (2017, s. 1121-1122) tar upp ett flertal andra drivkrafter inom 
arbetet med hållbar försörjningskedja. Dessa är bland annat viljan att bevara miljöresurser, 
logistikoptimera, internt engagemang inom verksamheten, sociala och etiska värderingar, 
företagets övergripande strategi, ekonomisk stabilitet samt “grön” produktdesign där det 
handlar om att designa produkten med hållbarhet i åtanke redan i första stadiet i 
produktutvecklingen.  

3.1.2 Utmaningar med hållbar försörjningskedja  
Abbasi & Nilsson (2013, s. 525-526) diskuterar utmaningar med en hållbar försörjningskedja 
och menar att det finns fem olika typer av utmaningar som företag ställs inför; kostnader, 
komplexitet, operationalisering, tankesätt och kulturella förändringar samt osäkerhet. Den 
största utmaningen är dilemmat mellan att minska miljöeffekterna från verksamheten och 
ökad finansiell kostnad. Ytterligare en utmaning är komplexiteten i varuförsörjningsprocessen 
där samhället och miljön påverkas. Komplexiteten omfattar bland annat inköp av material och 
hur produktionen fungerar. Vidare är tolkning och inaktivitet de två viktigaste faktorerna när 
det gäller att göra en hållbar utveckling operativt möjlig i försörjningskedjor. Den fjärde 
utmaningen involverar tankesätt och kulturella förändringar där utmaningen ligger i att 
förändra tankesätt och antaganden hos företagets ledning samt anställda i processen att 
integrera hållbarhetsprinciper i beslutsfattandet. Den sista utmaningen omfattar osäkerhet, 
vilken kan ses som en barriär i processen att implementera miljömässigt hållbar verksamhet 
(Abbasi & Nilsson, 2013, s. 525-526). Vidare diskuterar även Walker & Jones (2012, s. 16-
17) olika barriärer med arbetet med en hållbar försörjningskedja där barriärerna kan vara både 
externa och interna. Hur dessa barriärer påverkar beror till stor del på företagets storlek, där 
större företag arbetar med hållbarhet i en större utsträckning. De externa barriärerna är främst 
olika aktörer såsom regeringen, konkurrenter, konsumenter, leverantörer och media där 
konsumenters önskemål om låga priser och konkurrens på marknaden är två exempel. Typ av 
industri och statliga regleringar nämns också som externa barriärer. De interna barriärerna 
omfattar brist på engagemang från företagets ledning, storlek på organisationen, 
resurskostnader, brist på förståelse kring integrering av inköpsfunktionen samt brist på 
strukturer och processer i organisationen.  
 
Sammantaget visar detta att arbetet av hållbar försörjningskedja varierar beroende på 
företagets storlek och bransch där synen kring hur arbetet ska ske också varierar. Abbasi & 
Nilssons (2013) diskussion kring utmaningar med hållbara försörjningskedjor påvisar 
komplexiteten i frågan. Det som framstår som problematiskt är att en minimering av 
miljöpåverkan ger ökade kostnader. Företag fokuserar på att minimera sina kostnader då de 
vill leverera en så stor vinst som möjligt till sina ägare. Givet detta är det intressant att 
studera hur företag ser på hållbara försörjningskedjor och vad företag värdesätter som 
viktigt gällande hållbarhet.  

3.1.3 Ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter inom hållbarhet 
Verktyget triple bottom line, TBL används för att kontrollera, analysera och mäta hur hållbart 
ett företags prestationer är. TBL inkluderar tre olika dimensioner av hållbart arbete; 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Företag har blivit motiverade att arbeta 
mer med hållbarhet tack vare triple bottom line. Verktyget hjälper företag att inte enbart se till 
det värdet ett företag bidrar med till samhället. TBL belyser företagets påverkan, både den 
positiva och negativa påverkan som företag har kopplat till miljömässiga och sociala värden 
(Sridhar, 2011, s. 50). Den huvudsakliga funktionen med TBL är att göra företag medvetna 
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om de miljömässiga och sociala värden som dess verksamhet tillför eller förstör (Sridhar & 
Jones, 2013, s. 92).  

 
Figur 6. The 'triple bottom line' provides economic, social and environmental sustainability 

(Wilson, 2015, s. 434). 
 
Figur 6 visar de tre dimensionerna av hållbarhet som företag behöver arbeta med (Wilson, 
2015, s. 434). Ekonomiska hållbarhet handlar om det ekonomiska bidraget företag bidrar med 
till intressenter såsom aktieägare, anställda samt det lokala samhället (Nikolaou et al., 2013, s. 
177). Inom social hållbarhet finns fokus både på internt och externt socialt ansvar. Den 
interna hållbarheten ser till de anställda på företaget och den externa hållbarheten fokuserar på 
samhället i stort. Arbetet med social hållbarhet innefattar aktiviteter såsom att skapa lika 
förutsättningar för alla, mångfald, samhörighet och säkerställa livskvaliteten för människor. 
Social hållbarhet handlar också om demokrati och säkerställa pålitligt ledarskap. Den 
miljömässiga hållbarheten relateras till hur företag arbetar med hållbarhet vid användandet av 
energi och andra naturresurser samt material som påverkar och lämnar avtryck på miljön. 
Implementeringen kan bidra till minskning av avfall, föroreningar och utsläpp. Det kan även 
handla om hur företag kan energieffektivisera produktionen samt minska förbrukningen av 
farliga och skadliga ämnen vid framställandet av produkterna (Gimenez et al., 2012, s. 150).   
 
Sridhar & Jones (2013, s. 91) diskuterar kritik avseende triple bottom line och belyser tre 
kritiska faktorer med användningen av TBL. Den första kritiska faktorn som Sridhar & Jones 
(2013, s. 94) tar upp är svårigheten med hur triple bottom line mäts och komplexiteten att 
mäta förändring i exempelvis kundlojalitet och rykte om företagets image. Det krävs att 
företag utvecklar en rapporteringsprocess för hur de ska mäta förändringarna inom TBL. 
Denna process bör vara integrerad i hela verksamheten alternativt baseras på externa riktlinjer 
när det gäller mätning. Det företag även bör fundera kring är inte enbart hur det ska mätas 
utan även hur tillförlitliga värdena som uppmätts är. Den andra kritiska faktorn som Sridhar & 
Jones (2013, s. 97) belyser är att TBL måste utvecklas till en systematisk strategi för att kunna 
förstå komplexiteten och helheten. Brister i integrationen mellan de olika dimensionerna av 
triple bottom line är också en begränsning när det kommer till användandet av TBL (Sridhar 
& Jones, 2013, s. 98). Detta kan bero på svårigheter med kunskapsbegränsningar då oftast 
ingen individ har expertkunskap inom alla tre dimensioner. Den tredje kritiska faktorn är att 
TBL är som en kompatibel mekanism. Sridhar & Jones (2013, s. 98) menar att TBL inte är 
flexibelt och att det är svårt att få de tre dimensionerna att fungera tillsammans.   
 
Litteraturen om TBL visar att företags hållbarhetsarbete har ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensioner där alla dimensioner är lika viktiga att arbeta med. Företag 
arbetar med dessa hållbarhetsdimensioner på olika sätt och i olika utsträckning beroende på 
företagets verksamhet, syfte och egenintresse. Makt och ansvar kan vara två andra faktorer 
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som har en betydande roll i företags hållbarhetsarbete. Vi kommer använda de tre 
dimensionerna som ett ramverk för att studera hur företag arbetar aktivt med hållbarhet ur 
flera dimensioner genom hela försörjningskedjan. 

3.2 Returlogistik 
Returlogistik har under de senaste åren fått alltmer uppmärksamhet och blivit en större del 
inom den akademiska forskningen (Rubio et al., 2008, s. 1099; Nikolaou et al., 2013, s. 173). 
Den akademiska forskningen omfattar främst generella aspekter kring returlogistik vilket kan 
ses som ett relativt nytt forskningsområde. Däremot är returlogistik inget nytt fenomen för 
företags praktiska arbete inom logistikbranschen (Dowlatshahi, 2005, s. 3458). Det finns dock 
brist på teoretisk forskning och en helhetsbild av returlogistik där forskning av beskrivande 
karaktär har varit dominant och den empiriska forskningen har varit liten. Den lilla empiriska 
forskningen har främst omfattats av olika processer som returneringar, avkastning och 
återkallelser (Dowlatshahi, 2005, s. 3457).  
 
Returlogistik har utvecklats med tiden och den i dagsläget vanligaste definitionen är skapad 
av European Working Group on Reverse Logistics och lyder: 
‘the process of planning, implementing and controlling backward flows of raw materials, in 
process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, distribution or use 
point, to a point of recovery or point of proper disposal’ (de Brito & Dekker 2004 refererat i 
Rubio et al., 2008, s. 1100).  
 
Anledningen till ökad uppmärksamhet av returlogistik är på grund av resursbrist, 
miljöförstöring, statlig lagstiftning och medvetenhet hos allmänheten. Uppmärksamheten har 
bidragit till att returlogistik är betydelsefullt för företag att förbättra sina miljömässiga och 
ekonomiska prestationer samt en nyckelstrategi för att uppnå konkurrenskraft (Khodaverdi & 
Hashemi, 2015, s. 32). Detta har medfört att det har blivit vanligare att företag väljer att 
outsourca aktiviteterna inom returlogistiken i syfte att kunna koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet samt uppnå kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Där är valet av 
tredjepartslogistikleverantör avgörande (Khodaverdi & Hashemi, 2015, s. 40). Viktigt att 
poängtera är att om en tredjepartslogistiker är involverad bör aktiviteterna i returlogistik 
drivas av en rimlig vinst (Das & Chowdhury, 2012, s. 209).  
 
Returlogistik avser produktflödet från slutkonsument tillbaka till råmaterial där syftet är att 
återanvända produkten och potentiellt generera värde eller bortskaffa produkten. Därmed kan 
returlogistik beskrivas som processen där företag blir mer miljöeffektiva genom återvinning, 
återanvändning och minskning av använt material. Maximal nytta uppnås tack vare att arbetet 
med returlogistik möjliggör att begagnade produkter återförs till naturliga system alternativt 
används för tillverkning av helt andra nya produkter. Därmed syftar returlogistik till att 
minska materialflödet bakåt, att möjliggöra återanvändning och underlätta återvinning (Ashby 
et al., 2012, s. 505). Många tillverkningsföretag använder returlogistik som ett sätt att uppfylla 
miljöregler och förväntningar kring hållbarhet men även för att uppnå en affärsmässig fördel 
genom återvunna produkter. Dessutom har returlogistik blivit betydelsefullt för den totala 
affärsprocessen runt om på världsmarknaden (Das & Chowdhury, 2012, s. 209).  
 
Returlogistik kan förväxlas med andra aktiviteter såsom grön försörjningskedja och 
avfallshantering, men dessa bör skiljas åt då de innefattar olika aktiviteter men har relaterade 
frågor (Rubio et al., 2008, s. 1100). Rubio et al., (2008, s. 1100) menar att omkring år 1995 
blev arbete med miljömässiga aktiviteter sammankopplat med supply chain management och 
returlogistik skapades.   
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Kumar & Putnam (2008, s. 313) beskriver att ett arbete med returlogistik inom företagets 
verksamhet skapar en sluten och cirkulär försörjningskedja. Cirkulär försörjningskedja 
omfattar både forward supply chain (flödet från råmaterial till slutkonsument) och 
returlogistik (flödet från slutkonsument tillbaka till råmaterial). Vidare kan en cirkulär 
försörjningskedja identifieras som en effektiv och ekonomisk strategi i syfte att skapa 
miljömässigt hållbara metoder i tillverkande företag. Genom att en cirkulär försörjningskedja 
inkluderas i implementeringen av returlogistik kan även konkurrensfördelar uppnås. “Gröna” 
inköp, “gröna” leverantörer, materialhantering, “grön” distribution och marknadsföring är 
andra hållbara aktiviteter som inkluderas i arbetet med cirkulär försörjningskedja (Khodaverdi 
& Hashemi, 2015, s. 35).  
 
Returlogistik är nära sammankopplat med miljö och hållbarhet då returlogistik är en aktivitet 
i företags arbete med en hållbar försörjningskedja. Förhoppningsvis kommer företag i 
framtiden att integrera och se returlogistik som en central del i försörjningskedjan utan att 
ifrågasätta dess existens. Då returlogistik utgör vår studies fokus ska vi det intressant att 
studera hur och om företag arbetar med detta, samt om arbetet sker på strategisk respektive 
operativ nivå. Detta i relation till de tre hållbarhetsaspekterna som vi beskriver tidigare i 
detta kapitel. 

3.2.1 Aktiviteter inom returlogistik  
De aktiviteter som ingår inom returlogistik är; återanvända, återskapa och återvinna. 
Återanvända beskriver processen att renovera eller laga en produkt för att produkten ska 
kunna användas igen (Kumar & Putnam, 2008, s. 312). Syftet med återanvändning kan 
beskrivas som förbättra produktens kvalitet och förlänga dess livslängd (Thierry et al., 1995, 
s. 119). Återskapa handlar om att återproducera en produkt till nyskick genom att återanvända 
delar och byta felaktiga eller trasiga delar till nya (Kumar & Putnam, 2008, s. 312). Till 
skillnad från processen med återanvändning innebär återskapning att produktens kvalitet ska 
återfås till samma som en produkt i nyskick där även viss teknisk uppgradering kan ingå. 
Målet med både återanvändning och återskapning är att behålla den använda produktens 
funktionalitet och identitet i så stor utsträckning som möjligt (Thierry et al., 1995, s. 119). 
Återvinna innebär att material och komponenter i produktionen behandlas och återvinns till 
andra användbara områden (Kumar & Putnam, 2008, s. 312). Då produktens funktionalitet 
och identitet är förlorade blir syftet med återvinningsprocessen att återanvända produktens 
material och komponenter, vilket görs genom demontering av produkten. Detta innebär att 
produkten får ett helt nytt användningsområde (Thierry et al., 1995, s. 120). 

 

 
 

Figur 2. Reuse, remanufacturing and recycling reverse logistics (Kumar & Putnam, 2008, s. 
314). 
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Secondary markets inkluderas i Kumar & Putnams (2008, s. 314) modell, vilket översätts i 
denna studie till sekundära kanaler. Sekundära kanaler innebär att produkter som inte blivit 
sålda i butiken säljs till ett billigare pris i en outletbutik. Via outletbutiken kan nya kunder nås 
och produkterna säljs vidare istället för att slängas. Sekundära kanaler utgör en del av etisk 
konsumtion med syfte att minimera och eliminera de skadliga effekterna på miljön. Detta 
genom att minska andelen avfall i verksamheten (Beh et al., 2016, s. 260). Fördelen med 
användning av en outletbutik är samarbetsnätverk genom att flera företag använder samma 
outlet där marknadsföring av flera produkter från flera olika företag genomförs samtidigt. En 
gemensam strategi kring insamling av returnerade produkter blir en viktig komponent för 
detaljhandelsföretag där det är mest fördelaktigt att outletföretagen genomför insamlingen av 
produkterna. Detta skulle även medföra en långsiktig samarbetsrelation mellan 
detaljhandelsföretag och outletbutikerna. För att uppnå ett framgångsrikt resultat med 
returlogistik är det nödvändigt att flödet innehåller en effektiv produktåtervinning och 
insamling av returnerade produkter (Das & Chowdhury, 2012, s. 209-210).     

3.2.2 Implementering av returlogistik 
Implementering av returlogistik kan ge upphov till frågor kring hur implementeringsprocessen 
bör gå tillväga för att integrera returlogistik inom hela företagets försörjningskedja (De Brito 
2004 refererat i Vaz et al., 2013, s. 470). 
 

 
Figur 7. Basic dimensions of reverse logistics (De Brito 2004 refererat i Vaz et al., 2013, s. 

470). 
 
Ovanstående fem frågor bör vara besvarade inför implementeringen av returlogistik. Detta för 
att företaget ska ha en tydlig och gemensam riktning kring varför de har valt att börja arbeta 
med returlogistik. Den första frågan innebär att företag bör fråga sig varför implementering av 
returlogistik ska ske. Där handlar det om att se motivationen och drivkrafterna till varför 
företaget ska arbeta med returlogistik. Den andra frågan innefattar varför återanvända, vilket 
handlar om att besvara frågan om varför produkter bör återanvändas i försörjningskedjan. Den 
tredje frågan omfattar att förklara hur returprocessen ser ut. Den fjärde frågan handlar om att 
besvara vad som ska returneras, det vill säga att besvara frågan vilken eller vilka produkter i 
produktportföljen som ska returneras. Den femte och sista frågan omfattar vem som ska stå 
för returen och vilka roller som berörda parter i försörjningskedjan bör inta (De Brito 2004 
refererat i Vaz et al., 2013, s. 470).  
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Dowlatshahi (2005 s. 3458-3462) menar att det finns fem strategiska faktorer som bör tas i 
beaktning när implementering av returlogistik sker. Dessa strategiska faktorer är kostnader, 
kvalitet, kundservice, miljöfrågor och politiska frågor. De strategiska kostnaderna är 
engångskostnader förknippade med design och utformning av returlogistik såsom kostnader 
för ny utrustning, personalkostnader vid nyanställning samt anskaffningskostnader för nya 
lagerlokaler. Dessa typer av strategiska kostnader bör planeras, kontrolleras och minimeras 
för att uppnå ett effektivt genomförande av returlogistik. Kvaliteten är betydelsefull när det 
gäller renoverade produkter där det är viktigt att renoverade produkter uppnår samma kvalitet 
som när produkten var ny. Kvaliteten har betydelse även ur kundperspektivet då dålig kvalitet 
kan försämra företagets rykte. Lika viktigt som kvaliteten på renoverade produkter är 
kundservice där fokus innefattar att överträffa kundens förväntningar. De strategiska 
miljöproblemen omfattar att myndigheter och kunder kräver att företag är engagerade i vilken 
miljöpåverkan produktion, leverans och slutförvaring av deras produkter har. Kunder är ofta 
villiga att betala mer om produkten gynnar samhället och miljön. Ytterligare en viktig 
strategisk faktor är effekterna av politiska åtgärder och beslut. Genom detta har 
medvetenheten hos kunderna ökat behovet av en mer effektiv returlogistik samt hantering av 
avfall och farligt material.  
 
Sammantaget visar detta att arbetet med returlogistik kan ske på olika sätt och att 
aktiviteterna syftar till att minimera påverkan på jordens resurser. I likhet med hållbara 
försörjningskedjor är frågor om returlogistik komplexa. Tidigare studier visar att kostnad är 
en strategisk faktor som bör tas i beaktning när implementering sker. Arbetet med 
returlogistik ska vara genomtänkt och kräver en tydlig arbetsprocess samt ett bra samarbete 
för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Då returlogistik innefattar en mängd olika aktiviteter 
ska vi studera vilka aktiviteter som företag väljer att arbeta med och varför.  

3.2.3 Drivkrafter med returlogistik 
Implementeringen av returlogistik kan bidra med konkurrensfördelar och förbättrad 
företagsimage (Vaz et al., 2013, s. 473). Vaz et al., (2013, s. 468) menar att trenden med 
returlogistik och hantering av produkter från konsumtion tillbaka genom flödet till råmaterial 
kan generera i en ny företagsprofil som attraherar konsumenter som värderar miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Därmed skapas konkurrensfördelar. Implementeringen bidrar också med att 
företaget måste se kostnaderna av en produkt som en produkts livskostnad, det vill säga 
inkludera kostnader för returlogistik med produktionskostnader i syfte att inte se returlogistik 
som en onödig kostnad (Vaz et al., 2013, s. 474).   
 
Ytterligare fördelar är att ett arbete med returlogistik medför en förbättrad miljö. Returlogistik 
bidrar till att se produktion och konsumtion av företagets produkter ur ett långsiktigt 
perspektiv där företaget ständigt förbättrar sina processer för att minimera effekterna på 
miljön. Återanvändning och återvinning av material i produktion medför även 
kostnadsreduceringar och incitament att fortsätta arbeta med returlogistik. Konkurrensfördelar 
kan företag uppnå genom att de kan utmärka sig på marknaden och differentiera sig från sina 
konkurrenter (Vaz et al., 2013, s. 474). Returlogistik kan också användas ur en strategisk 
utgångspunkt för att förbättra företagets image genom positionering som ett företag som 
verkar för samhället och tar ett socialt ansvar. Detta ökar varumärkets värde och kan även öka 
produktens värde (Vaz et al., 2013, s. 475).    
 
Lacerda, 2002 refererat i Vaz et al., (2013, s. 475-476) diskuterar sex olika framgångsfaktorer 
för returlogistik. Dessa faktorer är; ingångskontroller, standardiserade processer, minskade 
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ledtider, informationssystem, planerat logistiknätverk och samarbete. Ingångskontroller 
handlar om att företag bör ha god kontroll över vad som ska återvinnas och att det behövs 
göras en bedömning om det är lämpligt för återvinning eller om materialet inte går att 
återanvända (Lacerda, 2002 refererat i Vaz et al., 2013, s. 475). Standardiserade processer för 
hantering av returflödet är en annan framgångsfaktor. Processerna för returlogistik behöver 
vara noggrant kartlagda för att skapa förståelse över flödet. Detta medför även möjligheter att 
ständigt förbättra processerna för hanteringen av återanvändningsbara och återvinningsbara 
produkter och material. Kortare ledtider skapas av effektiva processer, vilket är ytterligare en 
framgångsfaktor för returlogistik. IT och goda informationssystem med relevant information 
angående exempelvis spårning och felidentifiering är också en faktor som är viktig för att 
skapa en framgångsrik returlogistikhantering. Femte framgångsfaktorn är att returlogistik 
kräver ett välplanerat logistiknätverk för att hantera både ut- och inleveranser av produkter till 
konsument och från konsument tillbaka till fabrik. Den sista framgångsfaktorn är samarbete 
och förtroende mellan alla parter som är inblandade i flödet. Information måste delas mellan 
parterna för att skapa effektivitet och en bra returlogistik (Lacerda, 2002 refererat i Vaz et al., 
2013, s. 476).  
 
Vidare diskuterar även Khodaverdi & Hashemi (2015, s. 33) att implementering av 
returlogistik resulterar i olika fördelar såsom förbättrad kundlojalitet och försäljning samt 
kostnadsbesparingar gällande lagerhållning, transport och avfallshantering. Även Nikolaou et 
al., (2013, s. 173) menar att kostnadsbesparingar är en motivationsfaktor för företag att 
implementera returlogistik. Dessa kostnadsbesparingar kan tillsammans med en bättre 
företagsprofil ge konkurrensfördelar samt förbättrad miljöprestation och utgöra proaktiva 
incitament. Lagstiftande faktorer, vilka förklarar företagets beslut att implementera 
returlogistik i den dagliga verksamheten, ses däremot som reaktiva incitament.  

3.2.4 Utmaningar med returlogistik 
Rogers & Tibben-Lembke (2001, s. 143-144) har identifierat olika barriärer som kan uppstå i 
samband med implementering av returlogistik. Betydelsen av returlogistik i förhållande till 
andra frågor är den främsta barriären som upplevs av företagen, vilket innebär att företag inte 
prioriterar returlogistik i sin verksamhet. Ytterligare en barriär är företagets policys som kan 
hindra en effektiv returlogistik. Vanligt är att företag utvecklar strategier som försvårar en 
effektiv hantering av returprodukter och återhämtning av produktens värde på en sekundär 
marknad. Brist på informationssystem i returlogistik upplevs också som en barriär av många 
företag. Detta då det finns svårigheter att använda samma system för flera enheter i samma 
företag, vilket således gör motivering av informationssystem i returlogistik ur ett 
kostnadsperspektiv svårare. Ouppmärksamhet från företagets ledning är ytterligare en barriär 
som upplevs i samband med implementering av returlogistik. Detta innebär ofta större 
problem än barriärerna som rör personalresurser och finansiella resurser. Statliga regleringar 
är den barriär som upplevs som minst utmanande för företag. Genom detta uppstår en konflikt 
med forskningens förväntningar då forskningen har förespråkat att returlogistik används 
främst på grund av statliga regleringar eller press från miljöorganisationer och inte för 
ekonomisk vinning. Även om detta kan vara sant så verkar inte statliga regleringar vara något 
problem för de flesta företag.  
 
Ytterligare en utmaning som arbete med returlogistik medför är förmågan att kunna planera 
för insamling av returnerade produkter, återvinningsprocessen för produkter och 
komponenter, andelen produkter som ska tillverkas på olika kvalitetsnivåer samt 
produktdesign för återvinning (Das & Chowdhury, 2012, s. 209). Vidare kan implementering 
av returlogistik vara en barriär genom att fabriker inte ser något ansvar för produkterna efter 
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att de har konsumerats samt att företag tror att returlogistik enbart medför ökade kostnader 
(Vaz et al., 2013, s. 472-473). Även Rahimifard et al., (2009, s. 83-84) menar att returlogistik 
är en kostnadsintensiv investering för företag, vilket kan ses som en barriär för företag ur både 
ett ekonomiskt perspektiv och ett miljömässigt perspektiv. Sociala aspekter såsom 
konsumentmedvetenhet och likgiltighet kan även ses som barriärer i sammanhanget där det är 
viktigt att kommunicera fördelarna med arbete av returlogistik även till konsumenterna.  
 
Vi kan således konstatera att returlogistik är ett relativt nytt fenomen och att inte alla företag 
har insett vikten och värdet av att arbeta med det. Att returlogistik prioriteras bort bland 
många företag är oroväckande då jordens resurser inte kommer att finnas att tillgå för all 
framtid. Konkurrensfördelar och långsiktiga kostnadsbesparingar borde vara tillräckliga 
drivkrafter att arbeta med returlogistik. Då fokus i denna studie är returlogistik och hur 
företag arbetar med detta är det centralt att diskutera hur returflödet ser ut samt vilka 
drivkrafter och utmaningar som företagen arbetar med. Kumar & Putnams (2008) modell 
kommer att vara grundstenen för hur vi belyser området inom returflödet med dess hållbara 
aktiviteter.  

3.3 Hållbar detaljhandel 
Modebranschen är en komplex och dynamisk bransch där forskning inom området främst är 
fokuserat på företags verksamhet och dess hantering av försörjningskedjan. För att skapa en 
helhetsbild av modebranschen är produkt, varumärke och försäljningskanal nödvändiga att ta i 
beaktning. Produktens egenskaper är en viktig aspekt som inte kan försummas för att kunna 
konkurrera i modebranschen. Värde för slutkonsumenten kan uttryckas i form av materiella 
egenskaper, men lika viktigt är känslor, immateriellt innehåll och komplett 
shoppingupplevelse. Framgång i modebranschen beror bland annat därmed på 
varumärkespositionering. Vidare är modebranschen synonymt med snabba förändringar där 
kommersiell framgång eller misslyckande till stor del bestäms av företagets flexibilitet och 
lyhördhet (Brun & Castelli, 2008, s. 169-171).  
 
Modebranschen har stor betydelse för utvecklings- och tillväxtekonomier och är komplex vad 
gäller returlogistik, effektiv hantering av försörjningskedjor ur ett lönsamhetsperspektiv samt 
möjligheter att integrera miljömässiga och sociala aspekter (Beh et al., 2016, s. 260). Vidare 
kan modebranschen beskrivas som rik och global i sin natur vilken även ger ett positivt bidrag 
till landets ekonomi. Snabba produktcykler och ohållbara konsumtionsmetoder för 
konsumenterna karaktäriserar modebranschen. Genom detta väcks en mängd frågor kring 
hållbarhet, vilket i sin tur medför motsägelser mellan modebranschen och hållbarhetsarbetet 
då modebranschen förbrukar naturresurser och genererar avfall samtidigt som 
hållbarhetsarbetet eftersträvar resurshushållning och inget avfall. Således tvingas 
modebranschen att arbeta med hållbara aspekter för att minimera negativ miljöpåverkan 
(Dissanayake & Sinha, 2015, s. 94). Turker & Altuntas (2014, s. 847) menar att företag inom 
modebranschen har börjat arbeta med hållbarhetsaktiviteter inom deras försörjningskedja och 
skapat egna uppförandekoder för hållbarhetsarbetet. Turker & Altuntas (2014, s. 848) menar 
dock att det fortfarande finns en hel del att förbättra inom modeföretags försörjningskedjor 
samt att hållbarhet behöver etableras som en kärna i verksamheten och kopplas till aktiviteter 
inom både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 
 
Hållbarhet är ett hett och omdebatterat ämne som väcker en mängd olika åsikter vilka har lett 
till en diskussion huruvida olika aktiviteter är hållbara eller inte. Vad gäller hållbarhet inom 
modebranschen finns förbättringspotential gällande hantering och produktion av produkter. 
Modebranschen karaktäriseras som resurskrävande med korta ledtider, högt tempo samt 
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stora produktionsvolymer. Därigenom blir modebranschen en viktig aktör inom 
hållbarhetsområdet. Modeföretag innehar även makt att förändra. En makt som bör utnyttjas 
genom att agera hållbart för att minimera miljöpåverkan. Vi ser det intressant att studera och 
kartlägga hur utbrett hållbarhetsarbetet är inom modebranschen.  

3.3.1 Material inom modebranschen 
Inom modebranschen är polyester ett material som många företag använder sig av i sin 
produktion. Polyester är ett syntetiskt material som vid framställandet är energikrävande då 
det kräver olja och tillverkningen medför utsläpp av partiklar som förorenar miljön. Exempel 
på partiklar som släpps ut är väteklorid som rinner ut i avloppsvattnet. Polyester som är ett 
konstgjort material är inte de enda miljöfarliga materialet som är ofta förekommande i 
produktionen av kläder. Bomull är ett av det användbaraste materialet för att tillverka kläder 
men bomull är också en miljöbov. I tillverkningen av bomull krävs stora mängder vatten och 
det används stora mängder bekämpningsmedel för att hålla insekter borta från odlingarna. Ett 
land som är en stor exportör och odlar mycket bomull är USA. Denna bomull fraktas sedan 
till lågkostnadsländer i bland annat Asien för att omvandlas från råmaterial till färdiga 
produkter (Claudio, 2007, s. 450). Arbetsförhållandena i lågkostnadsländerna kan vara dåliga 
vilket kan relateras till sociala faktorer som ett hållbart arbete måste inkludera. 
 
Vidare menar Claudio (2007, s. 451) att det finns tre huvudsakliga sätt att återvinna kläder på. 
Dessa är att konsumenten själv säljer sina använda kläder vidare till ett lägre pris, att 
konsumenten lämnar begagnade kläder till företag som exporterar kläderna till 
utvecklingsländer för att de ska kunna använda kläderna vidare eller att klädesplaggen 
återvinns och används i framställandet av nya produkter. Claudio (2007, s. 453) ser att det 
finns ett ökat intresse hos företag inom modebranschen att tillverka produkter av 
miljövänligare material. Dessa material kan vara ekologisk bomull, hampa, bambu eller andra 
fiberväxter som kräver mindre bekämpningsmedel och vattenåtgång än vanlig bomull. Att 
använda ekologisk bomull istället för vanlig bomull är energisparande. Detta gäller även 
utbyte av polyester till andra naturmaterial (Dissanayake & Sinha, 2015, s. 94).  
 
Lyocell är ett annat vanligt förekommande naturmaterial som används inom modebranschen. 
Tillverkning av naturmaterialet lyocell kräver inga starka bekämpningsmedel och inte heller 
några stora mängder vatten i framställningsprocessen. De två främsta fördelarna med att 
använda lyocell är, förutom att det är miljövänligt, att materialet krymper relativt lite jämfört 
med vanlig bomull samt att lyocell har en bra upptagningsförmåga gällande fukt (Sanches et 
al., 2015, s. 696). Zamani et al., (2015, s. 677) belyser att företag visar ett svagt intresse i att 
återvinna och återanvända textilavfall. Orsaken till detta menar författarna bero på bristande 
tekniker för återvinning av kläder som är kostnadseffektiva. Beh et al., (2016, s. 260) belyser 
även att tekniken för att återanvända klädesplagg är underutvecklad. Det är inte omöjligt att 
återanvända klädesplagg men däremot är möjligheterna begränsade. Detaljhandelsföretag 
såsom Marks & Spencer samt H&M har genomfört experiment i syfte att återanvända kläder, 
dock utan resultat då begränsningar inom tekniken finns. Zamani et al., (2015, s. 677) menar 
dock att tekniken för återvinning är under ständig förbättring och att det arbetas med att skapa 
effektiva sätt för att återvinna textilier. Två av de nya teknikerna som det finns forskning om 
är; mekaniska metoder och kemiska processer. De mekaniska metoderna handlar om att 
separera på trådarna i begagnade textilier för att sedan kunna väva nya tyger av det. Kemiska 
processerna handlar om att lösa upp fiber av cellulosa (som exempelvis finns i naturmaterialet 
lyocell) till en massa för att sedan tillverka nytt material av det (Zamani et al., 2015, s. 677).  
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Val av material är en viktig del där modeföretag har möjlighet att agera hållbart. Valet styr i 
vilken grad materialet kan återvinnas eller återanvändas eftersom materialet har betydelse 
för klädesplaggets kvalitet och livslängd. Därmed är det intressant att studera i vilken 
utsträckning som företag gör medvetna val kring material med tanke på miljöpåverkan och 
begränsade naturresurser samt vilket ansvar modeföretag anser att de har i frågan.   

3.3.2 Drivkrafter inom hållbar detaljhandel 
Öka samarbetet och samverkan mellan aktörer är nödvändigt i syfte att skapa hållbara 
lösningar, vilket ger möjligheter för modebranschen att arbeta mer hållbart. Det finns även 
möjligheter i att företag i modebranschen kan utveckla strategiska åtgärder för att minska 
eventuella risker. Detta samtidigt som företagets hållbara bidrag till samhället tydligt 
kommuniceras till allmänheten. Genom en ökad efterfrågan på hållbara aktiviteter från 
leverantörer skapas möjligheter för företag att vara hållbara genom hela försörjningskedjan, 
vilket till exempel kan innebära att involvera konsumenter i större utsträckning i 
försörjningskedjan (Turker & Altuntas, 2014, s. 848).  

3.3.3 Utmaningar inom hållbar detaljhandel 
Under de senaste åren har miljömässig hållbarhet inom modebranschen fått alltmer 
uppmärksamhet där en utmaning är att uppnå balans mellan företagets behov och miljön 
(Caniato et al., 2012, s. 659). Hållbarhetsfrågor är känsliga för företag verksamma inom 
modebranschen främst på grund av hård konkurrens, intensiv resursanvändning och 
konsumenters ökade medvetenhet kring den etiska aspekten i produktionen (de Brito et al., 
2008, s. 534). Branscher med betydande miljömässig påverkan och hög synlighet hos 
allmänheten har en större press på frågor som miljömässig hållbarhet (Seuring et al., 2008, s. 
1545). Således är företag ansvariga för sociala och miljömässiga problem orsakade av dem 
själva men även av deras leverantörer (Caniato et al., 2012, s. 659). Nagurney & Yu (2011, s. 
532) diskuterar att modebranschen står inför utmaningar och även möjligheter med att arbeta 
mer hållbart och minska miljöpåverkan på en global nivå. Vidare förklarar författarna att 
efterfrågan på mode som produceras och distribueras ur ett hållbart perspektiv tidigare kom 
från konsumenten men den efterfrågan kommer nu även från företagen. Exempel på företag 
som efterfrågar hållbarhet är enligt författarna H&M, Gap, Levi´s och Wal-Mart. Efterfrågan 
på hållbar produktion innefattar hållbarhet både när det kommer till användning av giftiga 
färgämnen, att material såsom bomull bör tillverkas utan bekämpningsmedel samt att 
hantering av avfall och biprodukter i produktionen bör behandlas på ett hållbart sätt. För att ta 
sig an dessa utmaningar behöver företag se över deras försörjningskedjor och gå tillbaka i 
flödet till råmaterial för att kunna ta mer ansvar och arbeta hållbart redan från starten i kedjan 
(Nagurney & Yu, 2011, s. 532).     
 
Företag inom modebranschen blir alltmer beroende av externa parter för att möjliggöra 
produktion av sina produkter med hjälp av råvaror som ofta kommer från olika platser och 
lägger ut produktionsverksamhet till företag över hela världen (Caniato et al., 2012, s. 659). 
Anskaffning av råvaror till produktion sker ofta från utvecklingsländer för att få 
stordriftsfördelar och låga kostnader. Dock menar Turker & Altuntas (2014, s. 847) att detta 
även bidrar till stora utmaningar för företagen att agera hållbart. Utmaningen är att i 
utvecklingsländer finns inte samma sociala och miljömässiga regler som det finns i redan 
utvecklade länder. Nagurney & Yu (2011, s. 533) belyser också denna utmaning i och med 
globalisering. Produktion och anskaffning av råmaterial i utvecklingsländer medför lägre 
produktionskostnader, men även svårigheter med att kontrollera produktion och 
arbetsförhållanden på grund av lösare miljöregleringar samt lägre medvetenhet om 
produktionens miljöpåverkan.     
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I ett globalt perspektiv kräver allt fler företag i modebranschen att produktionen flyttas från 
länder med låga arbetskostnader till länder i Europa eller USA med tanke på vilken 
miljöpåverkan transporterna har (Caniato et al., 2012, s. 659). Produktion i lågkostnadsländer 
bland annat i Asien medför långa transporter av färdiga produkter till länder i Europa och 
USA. Företaget H&M arbetar med hållbarhet och är medvetna om miljöpåverkan dessa 
transporter har. H&M har på grund av detta implementerat hållbara lösningar för deras 
transporter och arbetar ständigt för att hitta nya alternativ såsom undvika mellanlager och ökar 
transporter via järnväg för att minska deras koldioxidutsläpp och därmed miljöpåverkan 
(Nagurney & Yu, 2011, s. 533).   
 
I likhet med returlogistik kräver hållbarhetsarbetet inom modebranschen samarbete för att 
uppnå det resultat som eftersträvas. Att arbeta hållbart genom hela försörjningskedjan med 
alla dess parter kan genomföras i en större utsträckning tack vare hållbarhetskrav på 
leverantörer och andra berörda parter. Hållbarhetsarbete är ett känsligt ämne i 
modebranschen på grund av dess miljöpåverkan och intensiva resursanvändning. Med tanke 
på detta är det intressant att studera hur modeföretag ställer sig hållbarhet och i vilken 
utsträckning som arbetet sker. Fler företag behöver implementera hållbarhet som en viktig 
del av verksamhetens kärnområde för att tillsammans arbeta med att bidra till en bättre värld 
för alla påverkade.  

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Teorier kring hållbar försörjningskedja, returlogistik och hållbar detaljhandel har nu 
presenterats. I Figur 8 är de teoretiska utgångspunkterna i vår studie sammanställda 
tillsammans med studiens syfte.   

 
Figur 8. Sammanfattande modell över de teoretiska utgångspunkterna. 

 
En hållbar försörjningskedja är det övergripande området i denna studie där returlogistik och 
hållbarhet inom modebranschen utgör fokus. En hållbar försörjningskedja kan beskrivas som 
ett aktuellt ämne där företag ställs inför olika drivkrafter och utmaningar. De främsta 
drivkrafterna är regleringar samt lagar från institutioner och de största utmaningarna är 
kostnader, komplexitet och osäkerhet. Ett omfattande hållbarhetsarbete kräver arbete inom 
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ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter där alla är lika viktiga att arbeta med för att 
kunna skapa en hållbar försörjningskedja.  
 
Returlogistik är en av delarna i den hållbara försörjningskedjan. Implementering av 
returlogistik kan se olika ut beroende på bransch och organisationsstorlek. Inför 
implementeringen bör företag besvara och beakta ett antal frågor såsom varför 
implementeringen ska ske och hur det praktiska arbetet ska ske för att uppnå ett framgångsrikt 
resultat. Det finns olika möjligheter och utmaningar med returlogistik. Ett förbättrat 
miljöarbete och konkurrensfördelar är två av de främsta möjligheterna. Brist på kunskap och 
förmåga att praktiskt genomföra aktiviteter relaterat till returlogistik är två av utmaningarna 
som företag ställs inför.  
 
Hållbar detaljhandel innefattar olika aktiviteter där hållbarhetsarbetet kan genomföras på olika 
sätt av företagen. Inom modebranschen ställs det krav på hur tillverkningen sker med tanke på 
både utsläpp och användning av kemikalier samt icke återvinningsbara material. Samarbete i 
syfte att utveckla strategiska åtgärder samt att använda naturmaterial i tillverkningen är två 
möjligheter att arbeta hållbart i modebranschen. Utmaningar som modebranschen står inför är 
långa transportsträckor och hantering av arbetsvillkor i utvecklingsländer där produktion ofta 
sker. 
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4. Praktisk metod 

Detta kapitel kommer att behandla hur det empiriska materialet har samlats in. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av studiens forskningsdesign innan en urvalsbeskrivning efterföljer. 
Därefter diskuteras vilken datainsamlingsmetodik som har använts. Vidare behandlas 
processen kring konstruktionen av vår intervjuguide och hur intervjuförfarandet gick tillväga. 
Kritik mot primärkällor och hantering av insamlad data behandlas därefter innan kapitlet 
avslutas med en beskrivning av studiens analysmetod och en diskussion av de etiska 
förhållningssätten.  
___________________________________________________________________________ 

4.1 Forskningsdesign 
Forskningsstrategin som denna studie baseras på är den kvalitativa forskningen. Anledningen 
till valet av en kvalitativ strategi är att vi vill skapa förståelse kring hur modeföretag på den 
svenska marknaden arbetar med returlogistik sett till ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhetsaspekter. För att skapa förståelse genomför vi intervjuer. Vi anser att intervjuer har 
en större tyngdpunkt då det är mer innehållsrikt och ger en djupare förståelse än en kvantitativ 
strategi med enkäter. Vidare finns det inte heller så många företag inom modebranschen som i 
dagsläget arbetar med returlogistik, vilket innebär att en kvantitativ strategi skulle ge ett tunt 
och svagt empiriskt material. Förståelsen av returlogistik i modebranschen anser vi därför 
skapas genom intervjuer där en mer betydelsefull diskussion kan återfås i det empiriska 
materialet.  
 
Vid utformandet av studien räcker det inte enbart med att bestämma vilken strategi den ska 
baseras på utan forskarna måste även ta ställning till två andra viktiga frågor. Dessa frågor 
kommer påverka ställningstagandet avseende det konkreta utförandet av studien. Frågorna rör 
vilken forskningsdesign samt vilken forskningsmetod som ska prägla studien (Bryman & 
Bell, 2013, s. 61). Forskningsdesignen handlar om vilken typ av undersökningsdesign som 
ska antas samt utgöra en ram för insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013, s. 62). 
Bryman & Bell (2013, s. 95) belyser fem olika forskningsdesigner; experimentell, tvärsnitts-, 
longitudinell, fallstudie- och komparativ design. I denna studie har en kombination av två av 
dessa forskningsdesigner använts; fallstudie och komparativ design, det vill säga en 
komparativ fallstudie. Detta med anledning av att vi ämnar att jämföra och studera olika 
modeföretags returlogistikarbete för att kunna skapa en djupare förståelse av returlogistikens 
påverkan på modeföretags hållbara försörjningskedja. Den komparativa designen används när 
forskare intervjuar två eller fler respondenter och försöker göra någon form av jämförelse 
mellan dem (Bryman & Bell, 2013, s. 95). En fallstudie innebär en djupgående och detaljerad 
studie av ett enda fall men ibland avser även denna typ av forskningsdesign en studie av ett 
fåtal fall i ett jämförande syfte (Bryman & Bell, 2013, s. 95).  

4.2 Urval 

4.2.1 Val av företag 
Val av företag till vår studie baserades på ett antal kriterier som vi satte upp. Första kriteriet 
var att företaget ska vara verksamt på den svenska marknaden men inte nödvändigtvis vara ett 
svenskägt företag. Andra kriteriet var att företaget ska producera sina egna produkter, det vill 
säga inte enbart köpa in färdiga produkter och sälja vidare utan de har någon form av egen 
tillverkning. Tredje kriteriet var att företaget ska sälja sina produkter i fysiska butiker, inte 
enbart vara ett e-handelsföretag med internetbutik. Fjärde kriteriet var att företaget ska vara 
ett modeföretag och sälja mode vilket kan vara kläder, skor eller accessoarer.  
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Dessa kriterier är grunden för urvalet av företag till vår studie. För att hitta rätt företag som 
uppfyllde våra kriterier använde vi oss av ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-
sannolikhetsurval är ett urval som inte är baserat på slumpmässighet (Holme & Solvang, 
1997, s. 183). Det finns fyra olika typer av urval inom icke-sannolikhetsurval. Dessa är 
tillfällighetsurval, urval genom självselektion, kvoturval och subjektivt urval (Holme & 
Solvang, 1997, s. 183-184). I denna studie har ett subjektivt urval varit grunden för vårt urval 
av företag. Det subjektiva urvalet innebär att forskaren helt och hållet själv utifrån sin 
bedömning av populationen vilka informationsenheter som uppfyller kraven för att ingå i 
studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Vi kontaktade företag som vi genom tidigare 
erfarenheter vet uppfyller våra fyra kriterier. Till vår studie använde vi oss även till viss del av 
ett snöbollsurval då vi blev vidarekopplade till nya informationsenheter som uppfyllde kraven 
från företag vi kontaktat i första stadiet. Snöbollsurval innefattar när forskaren kontaktat en 
respondent som är relevant för studien som sedan används för att få kontakt med ytterligare 
relevanta respondenter (Bryman & Bell, 2013, s. 206-207).  
 
Första kontakten med företag relevanta för denna studie skedde via mail. Antingen via e-
postadresser vi sedan tidigare haft till företagen eller via e-postadresser som 
info@företaget.com för att be om kontaktuppgifter till relevant kontaktperson. E-
postadresserna till företagen hittade vi via deras hemsidor. Vi kontaktade även relevanta 
företag via webbtjänsten Linkedin som är en hemsida för professionellt nätverkande.  

4.2.2 Val av respondenter 
I valet av respondenter till vår studie har vi eftersträvat att komma i kontakt med den mest 
relevanta personen på företaget kopplat till vår studie. Kriteriet har varit att respondenten ska 
har god kunskap om företagets logistikflöden och dess hållbarhetsarbete. Anledningen till 
detta var för att få så tillförlitliga och representativa svar som möjligt. Totalt kontaktades 35 
olika företag som till slut resulterade i sju respondenter. I vår studie föll relativt många 
respondenter bort då de inte besvarade förfrågan eller hade möjlighet att delta på grund av 
tidsbrist. Bland annat föll en respondent bort på grund av att företaget just hade påbörjat ett 
projekt med att implementera returlogistik i sin verksamhet och därmed kände att de inte hade 
tillräcklig erfarenhet för att kunna besvara frågorna på ett korrekt och innehållsrikt sätt. 
Ytterligare en anledning till att företag valde att avböja deltagande var att de inte ansåg sig 
kunna besvara frågor om returlogistik och hållbarhet utifrån företagets perspektiv. Med tanke 
på rådande förutsättningar känner vi oss nöjda med sju respondenter. Efter att ha studerat 
respondenternas bidrag anser vi att det empiriska materialet vara tillräckligt och att en 
empirisk mättnad har uppnåtts då samma svar har framkommit flera gånger oberoende av vem 
som svarade. Genom att vi fick in det material och den information som eftersträvades har vi 
därmed valt att hålla oss till detta antal respondenter och inte fylla ut studien med ytterligare 
respondenter.  

4.3 Datainsamlingsmetodik 
Forskningsmetoden utgör vilken metod som ska användas för insamling av data (Bryman & 
Bell, 2013, s. 62). Forskningsmetoden som kommer användas i denna studie är 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig 
av en intervjuguide med teman som intervjun ska beröra. Utöver intervjuguiden finns frihet 
att ställa frågorna i olika ordning samt utrymme för följdfrågor. Respondenten har även 
möjlighet att utforma svaren på sitt sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Till denna studie 
har en intervjuguide konstruerats som ett underlag till intervjuerna. (Se Appendix 1). 
Intervjuguiden är inget standardiserat frågeformulär med strikta frågor utan innehåller 
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områden som intervjun ska beröra. Anledningen till detta är att respondentens synpunkter ska 
genomlysa intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 100-101). Vid våra intervjuer efterföljdes 
intervjuguiden som en ram, men respondenterna svarade på frågorna i olika följder och ibland 
svarade de på frågor vi inte hunnit ställa. I vissa fall flöt frågorna samman och olika 
följdfrågor ställdes till olika respondenter. Vid de tillfällen då intervjun gled iväg till något 
annat ämne styrde intervjuaren tillbaka till rätt ämne med hjälp av intervjuguiden.     
 
Intervjusituationen kan komma variera och det finns olika sätt att hålla en intervju på. Den 
vanligaste typen av intervju är att mötas fysiskt, ställa frågorna och skriva ner svaren eller 
spela in dem (Bryman & Bell, 2013, s. 219). I denna studie har intervjuerna skett per telefon 
eller genom fysiskt personligt möte. Anledningen till att intervjuerna skett på varierande sätt 
har sin logiska förklaring i tid och pengar. Telefonintervju har fördelar då det bland annat är 
mindre tidskrävande för respondenten (Bryman & Bell, 2013, s. 220). Vi anser att det var 
enklare att få respondenter att medverka då det var en telefonintervju. Bryman & Bell (2013, 
s. 219) menar att telefonintervjuer är lika representativa och i vissa fall mer representativa än 
personlig intervju. Detta ligger också som grund för vårt val att använda telefonintervjuer.   

4.4 Utformning av intervjuguide 
Holme & Solvang (1997, s. 100) belyser att intervjuguiden inte ska vara ett standardiserat 
frågeformulär. Intervjuguiden ska utgöra en ram för intervjuerna och innehålla de områden 
som ska studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Vid utformningen av intervjuguiden till 
vår studie utgick vi från de tre områden som belyses i den teoretiska referensramen; hållbar 
försörjningskedja, returlogistik och hållbar detaljhandel. Genom detta skapades en tabell som 
visar sambanden mellan delarna i den teoretiska referensramen och vår studie samt vad som 
önskas besvaras. (Se Appendix 1). Utöver dessa utgick vi även från vår problemformulering 
för att kunna besvara den samt uppnå vårt syfte med studien. Frågorna i intervjuguiden följer 
samma struktur som den teoretiska referensramen. Det vill säga att frågorna är uppdelade i tre 
olika teman; hållbar försörjningskedja, returlogistik och hållbar detaljhandel. Innan dessa 
frågor inleds intervjuguiden med ett antal frågor av lätt och övergripande karaktär. Bryman & 
Bell (2013, s. 484) ger några grundläggande råd vid utformandet av en intervjuguide. De råd 
vi tagit till oss är att använda ett begripligt språk, att inte ställa ledande frågor, att akta sig för 
alltför specifika frågor samt visst mått av ordning i frågeföljden med liknande frågor eller 
frågor som är kopplade till varandra följs på ett bra sätt. Ett annat tips som Bryman & Bell 
(2013, s. 484) belyser är att det är viktigt att inte glömma bort att inledningsvis ta reda på 
bakgrundsfakta om respondenten. Detta är viktigt för att kunna sätta respondentens svar i ett 
korrekt sammanhang. Den inledande frågan som vi ställde till våra respondenter var vilken 
position de har inom företaget. Orsaken till detta var för att kunna säkerställa att respondenten 
hade rätt kunskap för att vidare kunna besvara våra frågor. Genom detta uppfylldes vårt 
kriterium om att respondenten ska inneha god kunskap om företagets logistikflöden och dess 
hållbarhetsarbete.  
 
Inför intervjuerna skickade vi intervjuguiden till respondenterna via e-post några dagar innan 
själva intervjun för att respondenten skulle kunna förbereda sig genom att läsa igenom våra 
intervjufrågor. Genom detta fick respondenten även möjlighet att ta reda på information 
angående eventuella frågor som de inte kunde besvara eller hade lite kunskap inom. Detta gav 
oss även ett mindre bortfall genom att samtliga intervjufrågor kunde besvaras. Dock är vi 
medvetna om att respondenten i förväg kan förskönat verkligheten och förberett svar som 
kanske inte visar hela sanningen. Respondenten hade möjlighet att marknadsföra företaget på 
ett finare sätt än om respondenten inte hade läst frågorna innan.      
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4.5 Intervjuförfarande 

4.5.1 Intervjuarens roll 
En kvalitativ intervjusituation är svår och krävande för både intervjuaren och respondenten. 
Det är viktigt att intervjuaren har förståelse och förmågan sätta sig in i respondentens 
situation. Intervjuaren bör eftersträva ett naturligt och spontant samtal där respondenten kan 
ge uttryck för egna åsikter och synpunkter. Detta kräver att intervjuaren är öppen och 
uppmärksam under intervjun. Vidare är det viktigt att intervjuarens egna uppfattningar kring 
frågorna inte framkommer under intervjun då det kan påverka respondentens svar (Holme & 
Solvang, 1997, s. 105). Denna typ av intervju har vi eftersträvat i vår studie. Vi har delat på 
ansvaret över intervjuerna och har haft huvudansvar över hälften av intervjuerna vardera. De 
intervjuer vi inte har haft huvudansvar över har vi deltagit i genom att lyssna och anteckna 
under tiden intervjun pågick. Vi är medvetna om att valet om att dela på ansvaret över 
intervjuerna kan ha påverkat resultatet av intervjuerna samt vilka följdfrågor som har ställts. 
Orsaken till att vi ändå gjorde på detta vis var att arbeta effektivt samt att vi båda önskade att 
få leda en eller flera intervjuer. För att säkerställa att intervjuerna hade liknande upplägg så 
förberedde vi oss tillsammans och diskuterade lämpliga följdfrågor som skulle kunna vara 
relevanta att ställa. Vid oklarheter i respondentens svar bad vi dem att förtydliga deras svar 
för att inte göra felaktiga tolkningar av svaren.        

4.5.2 Praktiskt genomförande av intervjun  
Bryman & Bell (2013, s. 484) menar att det finns några praktiska detaljer som är viktiga att 
beakta innan intervjun genomförs. När en intervju ska genomföras är det fördelaktigt om det 
sker i en lugn och ostörd miljö. Detta för att uppnå en så bra kvalitet på inspelningen som 
möjligt samt att respondenten inte ska behöva oroa sig för att någon annan ska höra vad som 
sägs under intervju. Vi genomförde majoriteten av intervjuerna via telefon. Dessa skedde till 
stor del i hemmiljö då det var den miljö som vi ansåg oss själva vara mest bekväma i. I 
hemmiljön uppstod det inte några störande ljud som det kan göra i exempelvis 
universitetsmiljö där vi vanligen vistas. Då majoriteten av intervjuerna skedde via telefon med 
hjälp av högtalarfunktion var det viktigt att inga störande ljud kunde uppkomma. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av röstinspelare på en dator. Utöver inspelningen togs även 
stödanteckningar under intervjun som bland annat utgjorde ett stöd till eventuella följdfrågor. 
Bryman & Bell (2013, s. 484) belyser även vikten av att inneha bra teknisk utrustning och att 
testa utrustningen innan intervjun påbörjas. Innan varje intervju valde vi att testa den tekniska 
utrustningen i syfte att säkerställa att den fungerade och undvika problem i samband med 
transkriberingen. De intervjuer som inte skedde via telefon ägde rum genom ett personligt 
möte med respondenten. Dessa intervjuer skedde i respondentens arbetsmiljö där en lugn och 
ostörd miljö återfanns. Även dessa intervjuer spelades in men då med hjälp av röstinspelare på 
mobiltelefonen. Vidare togs även stödanteckningar i denna intervjusituation.  
 
Vid själva genomförandet av intervjun ringde vi upp respondenten och inledde med en kort 
beskrivning med vem vi var, studiens syfte och att intervjun skulle komma att spelas in i syfte 
att transkribera intervjun i efterhand. Vi klargjorde även för respondenten att vi kommer 
behandla all information konfidentiellt. De intervjuer som skedde genom ett personligt möte 
inleddes på samma vis. 
 
Intervjutillfället skedde med hänsyn till respondentens kalender och önskemål om tid och 
datum. Detta för att underlätta för respondenten och möjliggöra deras deltagande. Dock 
begränsade vi tiden för när intervju kunde ske till under vecka 10-14 för att hinna bearbeta 
och analysera det empiriska materialet. Den genomsnittliga längden på intervjuerna blev 42 
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minuter. Efter sju intervjuer kände vi att det empiriska materialet var tillräckligt då vi ansåg 
oss uppnått empiriskt mättnad och fler intervjuer hade inte gett oss någon ny information med 
annorlunda svar. Detta ledde till att vi kunde påbörja analysen.    

4.6 Kritik mot primärkällor 
Då respondentens uppfattning och egna tolkningar framhålls vid kvalitativa forskningsstudier 
är det viktigt att forskaren kritisk granskar den information som respondenterna uppger. Det 
finns fyra kriterier som bör tas i beaktning i samband med den kritiska granskningen; närhet, 
kunskap, vilja och kontext (Jacobsen et al., 2002, s. 260). I vår studie valde vi att utgå från 
dessa fyra kriterier när vi granskade informationen från respondenterna.  
 
Det första kriteriet, närhet, innebär att respondenterna ska besvara frågorna baserat på 
kunskap och erfarenheter de själva har upplevt (Jacobsen et al., 2002, s. 260). Då samtliga 
respondenter har uppfyllt vårt kriterium om att inneha god kunskap om företagets 
logistikflöden och dess hållbarhetsarbete anser vi att samtliga respondenters svar är 
tillförlitliga. Därmed finner vi att kriteriet om närhet är uppfyllt. Det andra kriteriet, kunskap, 
omfattar att respondenten ska inneha tillräckligt med kunskap inom området för att kunna 
besvara intervjufrågorna (Jacobsen et al., 2002, s. 260). Genom att vi anser att respondenterna 
har svarat utförligt på intervjufrågorna har de haft tillräcklig kunskap och gett oss tillräckligt 
med information för att uppfylla kravet om kunskap. Det tredje kriteriet, vilja, handlar om i 
vilken grad respondenterna är villiga att dela med sig av information från företaget (Jacobsen 
et al., 2002, s. 260). I samband med att respondenterna kontaktades för medverkan i vår studie 
klargjorde vi att medverkan är frivillig. Dessutom fick respondenterna frågorna i förväg vilket 
möjliggjorde för dem att tacka nej om så önskades. Samtliga respondenter som ställde upp 
besvarade intervjufrågorna utan problem vilket gör att vi anser att kriteriet om vilja har 
uppfyllts. Det fjärde kriteriet, kontext, handlar om att intervjun ska ske i en miljö där 
respondenten känner trygg med att delge information (Jacobsen et al., 2002, s. 261). Då vi har 
valt att genomföra majoriteten av intervjuer via telefon har varje respondent själva fått välja 
vilken miljö de föredrar. Dessutom har vi varit noggranna med att klargöra att varje intervju 
har spelats in, att inspelningen enbart kommer att bearbetas av oss författare och att 
respondenten kommer lämna sitt godkännande innan publicering sker. Genom detta bedömer 
vi således att kriteriet om kontext är uppfyllt.   
 
Det empiriska materialet i vår studie samlades in via intervjuer, vilka skedde antingen via 
telefon eller personligt möte. Svagheter med telefonintervju jämfört med personlig intervju är 
att den fungerar sämre när känsliga frågor ställs. Andra svagheter med telefonintervju är att 
man går miste om den personliga kontakten och att respondenten inte kan använda sig av 
visuella hjälpmedel för att förtydliga och klargöra sina svar (Bryman & Bell, 2013, s. 221- 
222). Trots dessa svagheter har vi i vår studie mestadels använt oss av telefonintervjuer som 
insamlingsmetod av vårt empiriska material. Främst på grund av att många av de modeföretag 
som vi har intervjuat inte varit verksamma i Umeåregionen. Genom de långa avstånden har 
telefonintervjuer varit en utmärkt metod och vi har kunnat genomföra dem trots att vi inte har 
träffats rent fysiskt. Frågor om företags hållbarhetsansvar kan ses som ett känsligt ämne vilket 
vi är medvetna om. Vi anser dock att respondenterna besvarade dessa frågor så utförligt de 
kunde och vi kände att intervjuerna gav oss korrekt information.  
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4.7 Hantering av insamlad data 

4.7.1 Transkribering 
I syfte att uppnå bästa möjliga resultat valde vi att spela in och transkribera våra intervjuer. 
Bryman & Bell (2013, s. 489) belyser att inspelning och transkribering av intervjuer är 
nödvändigt. Vidare menar författarna att det finns en mängd fördelar med att spela in och 
transkribera en intervju. Dessa fördelar är att det underlättar en noggrann analys av vad 
respondenten har sagt. Inspelning och transkribering bidrar även till att kunna åter lyssna på 
respondentens svar, att anklagelser om att analysen har påverkats av forskarens värderingar 
kan bemötas samt att forskarens minne med dess naturliga begränsningar förbättras och att 
respondentens svar kan kontrolleras. Vi anser att en trygg och avslappnad känsla uppnås 
genom att intervjun spelas in och dokumenteras, vilket medförde att vi kunde lägga allt fokus 
på respondenten och vad denne sade. Detta för att säkerställa att intervjun gav ett omfattande 
och relevant material. Det kändes även tryggt att veta att vi kunde gå igenom intervjun om 
och om igen för att säkerställa att all viktig information inkluderades i vår studie.  
 
Vidare belyser Bryman & Bell (2013, s. 493) att det är betydande att inspelningen är på under 
hela intervjun. Det är vanligt förekommande att respondenten fortsätter att prata och delger 
viktig information även när inspelningstekniken är avstängd. För att undvika detta 
rekommenderas att inspelningstekniken är på under hela tiden. Detta för att inte missa viktig 
information som kan vara av betydande eller avgörande karaktär för studien. 
Under våra intervjuer har vi varit noggranna med att ha haft på inspelningstekniken under 
hela tiden för att minimera risken att missa intressant information.  
 
Transkriberingsprocessen innebar att vi bearbetade intervjuerna manuellt, vilket resulterade i 
en löpande text. Anledningen till att transkriberingen genomfördes manuellt istället för med 
hjälp av ett transkriberingsprogram var att vi ansåg att det gav oss en god inblick och bättre 
kunskap i det insamlade datamaterialet. Alla transkriberingar genomfördes så snart som 
möjligt efter varje enskild intervju, vilket skedde antingen samma dag eller senast dagen efter. 
Anledningen till detta var att vi då hade intervjun färskt i minnet och kunde komma ihåg 
eventuella betoningar eller liknande. Då all information i vår studie behandlades konfidentiellt 
och respondenterna var anonyma innehöll inte transkriberingsmaterialet några namn eller 
företagsnamn. För att beskriva och särskilja vem som sade vad under intervjun användes 
intervjuare och respondent som benämningar i den löpande texten. Transkriberingen 
genomfördes på allt som sades under intervjun. Dock uteslöts långa pauser, skratt och 
liknande. Vidare uteslöts även onödiga uttryck såsom “ehh” och “mmmh” i transkriberingen. 
Bryman & Bell (2013, s. 492) belyser att onödiga uttryck kan tas bort i transkriberingen. För 
att säkerställa att transkriberingen stämde överens och var korrekt med vad som faktiskt sades 
under intervjun lyssnade vi igenom det inspelade materialet samtidigt som vi följde med i 
transkriberingsmaterialet för att upptäcka eventuella fel.  
 
När transkriberingen var färdigställd skickades materialet till varje respondent för att denne 
skulle kunna godkänna vad som skrivits och att vi hade en korrekt uppfattning kring vad som 
sagts under intervjun. Detta meddelades till respondenterna innan intervjun påbörjades. 
Genom detta fick respondenterna även möjlighet att lämna kommentarer och korrekturläsa om 
så önskades. Vi ansåg det vara värdefullt och viktigt att få feedback från respondenterna. 
Genom ett godkännande från respondenterna ansåg vi att eventuella feltolkningar och 
missvisande information undveks.   
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4.8 Analysmetod 
Kvalitativ forskningsmetod är av varierad och komplex natur där en tematisk analys är en 
grundläggande metod för kvalitativ analys (Braun & Clarke, 2006, s. 78). En tematisk analys 
kan beskrivas som en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman och mönster 
inom data. Analysen beskriver datamängden i detalj och tolkar olika perspektiv av 
forskningsområdet (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Ett tema omfattar något viktigt om 
datamängden i relation till frågeställningen (Braun & Clarke, 2006, s. 82). Processen med en 
tematisk analys inkluderar sex olika steg. Det första steget handlar om att lära känna sin 
datamängd och det andra steget handlar om att generera initiala koder. Det tredje steget 
beskriver processen att söka efter teman i datamängden. Att granska, definiera och namnge 
dessa teman inkluderas i det fjärde och femte steget. Det sjätte och sista steget omfattar att 
producera rapporten (Braun & Clarke, 2006, s. 87).  
 
De sex olika steg som beskrivs av Braun & Clarke (2006) kommer utgöra en vägledning i 
analysen. För att lära känna vår datamängd har vi arbetat med den grundligt ur flera aspekter, 
detta för att skapa en god förståelse kring den. För att angripa och göra empirin förståelig 
identifierades nyckelord ur texten, vilket kan liknas vid att en kodningsprocess har 
genomförts. Därefter påbörjades arbetet med att söka efter teman i det empiriska materialet 
för att sedan granska, definiera och namnge dessa. Detta resulterade i tre olika huvudteman; 
hållbar försörjningskedja, returlogistik och hållbar detaljhandel. Dessa tre huvudteman 
återfinns med samma struktur i den teoretiska referensramen, empirin och intervjuguiden. 
Vidare definierades även ett antal underteman inom varje huvudtema. När dessa teman var 
identifierade påbörjades processen med att skriva analyskapitlet. Resultatet av analysen 
kommer som ovan nämnt att redogöras i kapitel 6 där studiens huvudområden och dess 
underområden analyseras individuellt.  
 
Anledningen till att vi har valt att genomföra en tematisk analys är för att skapa en tydlig och 
enkel analys. Genom ett antal huvudteman är det lätt för läsaren att följa med i analysen. Då 
även dessa huvudteman återfinns med samma struktur i andra kapitel skapas en röd tråd 
genom hela rapporten. En tematisk analys lämpar sig bra i vår studie då studien baseras på 
sambandet mellan tre olika huvudområden. För att genomföra en så gedigen analys som 
möjligt har vi valt att lägga mycket tid på att lära känna vår empiri och läsa in oss på de 
teorier som inkluderas då dessa delar ligger till grund för analysen.  

4.9 Forskningsetik 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 137; s. 144) finns ett antal olika etiska principer som 
beskriver hur hantering av etiska frågeställningar bör ske i en forskningsstudie. Dessa etiska 
principer omfattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav, 
nyttjandekrav, falska förespeglingar, skada för deltagarnas del samt intrång i privatlivet. 
Konstruktionen av vår intervjuguide har baserats på dessa etiska principer.  
 
Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om undersökningens syfte och 
vilka moment som inkluderas i undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s. 137). I de mail som 
skickades ut till företagen klargjordes tydligt studiens syfte och vad intervjun skulle innebära 
samt vilka frågor som skulle komma att ställas under intervjun, vilket medför att den etiska 
principen har uppfyllts. Samtyckeskravet innefattar att respondenten ska ge sitt godkännande 
till studien samt vara medveten om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när så önskas 
(Bryman & Bell, 2013, s. 137). Kravet innebär även att vid början av intervjun ska 
respondenten informeras om någon observationsteknik eller inspelning kommer att användas 
(Bryman & Bell, 2013, s. 147-148). Intrång i privatlivet är nära sammankopplat med 
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samtyckeskravet. Forskaren bör behandla varje respondent med respekt och en viss känslighet 
för att respondenten inte ska känna att forskaren inkräktat i dennes privatliv (Bryman & Bell, 
2013, s. 150-152). Dessa etiska principer har uppfyllts genom att tydligt klargöra studiens 
syfte, att insamlad information enbart används i vår forskning, att respondenten förblir 
anonym, att intervjun kommer att spelas in samt att deltagandet i studien är frivilligt.  
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innefattar att allt material och information i 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Genom att vi 
tydliggjorde för respondenten att all information behandlas konfidentiellt och respondenten 
förblir anonym har det etiska kravet uppfyllts. Nyttjandekravet är en etisk princip och den 
beskriver att insamlad data enbart får användas för forskningsändamålet (Bryman & Bell, 
2013, s. 137). När respondenterna kontaktades innan intervjun klargjordes att insamlad 
information enbart kommer att användas i vår studie. Vi informerade även om att 
examensarbetet kommer att tillgängliggöras för allmänheten efter att det är färdigställt.  
 
Falska förespeglingar är ytterligare en etisk princip och den innebär att respondenterna inte 
ska utsättas för falsk eller vilseledande information av forskaren (Bryman & Bell, 2013, s. 
137). Genomgående i denna studie har vi varit tydliga med vad vår studie ämnar att 
undersöka. Under intervjuprocessen har vi inte informerat respondenterna om något annat än 
vad studien faktiskt är då vi i största möjliga mån har eftersträvat att ge en komplett 
redogörelse kring syftet med vår studie.  
 
Bryman & Bell (2013, s. 144) menar även att det är oacceptabelt om en forskningsstudie 
innebär skada eller men för studiens deltagare. Sådana exempel kan vara sämre självkänsla, 
stress samt att deltagarna tvingas till oschyssta handlingar. I vår studie har vi eftersträvat att 
inte påverka respondenterna till något, inte stressa eller skada dem på något sätt. 
Respondenterna har getts möjlighet att svara på frågorna i den mån som de önskar.  
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5. Empiri 

Detta kapitel syftar till att presentera det empiriska materialet i denna studie. Kapitlet inleds 
med en tabell, vilken sammanfattar vilka företag och respondenter som har intervjuats, 
respondentens position på företaget, datum och intervjulängd. Vidare fortsätter kapitlet med 
en grundlig presentation av varje företag individuellt. I varje avsnitt med de intervjuade 
företagen bearbetas de tre olika huvudområden där samma struktur även återfinns i den 
teoretiska referensramen och vår intervjuguide. Avslutningsvis kommer en sammanfattande 
modell av det empiriska materialet att presenteras.  
__________________________________________________________________________ 
 
Då all information till denna studie behandlas konfidentiellt förblir alla respondenter och 
företagsnamn anonyma. Vidare kommer varje företag att benämnas med Företag A, B, C och 
så vidare. Det samma gäller varje respondent som kommer benämnas som Respondent A, B, 
C och så vidare. Respondent A arbetar på Företag A och så vidare.  
 

Tabell 1. Sammanfattning av respondenter och intervjuer i studien. 
 

5.1 Företag A  
Företag A etablerades år 1955 som en liten enmansfirma och har sedan den dagen expanderat 
kraftigt och är idag en av Skandinaviens ledande skokoncerner. År 2015 omsatte företaget 3 
miljarder kronor och har i dagsläget ungefär 330 butiker runt om i Skandinavien.  
 
Respondent A arbetar som CSR-koordinator på Företag A vilket innebär ett arbete med 
företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsfrågor kopplat till både produkter och 
tillverkning samt ett övergripande socialt ansvarstagande av verksamheten. 
 
Företaget säljer externa varumärken samt egna märkesvaror. De egna varorna tillverkas till 95 
procent i Asien och då i Kina. Enligt siffror från år 2016 använde sig företaget av sammanlagt 
71 olika leverantörer världen över. Tillverkning i Kina sker mestadels genom egna 
produktionskontor. Genom dessa kontor sker hanteringen av all kontakt med produktion och 
leverantörer till 88 procent av hela företagets egna märkesvaror. De 88 procenten av 
tillverkningen av företagets egna märkesvaror sker via 22 olika leverantörer av de 71 
leverantörer som de totalt använder sig av. Detta leder till att Företag A lägger störst fokus på 
dessa 22 leverantörer inom deras leverantörsnätverk.  
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“Vi säljer både egna varumärken och externa varumärken. Av de egna varumärkena så 
tillverkas ungefär 95 % i Kina.” 

5.1.1 Hållbar försörjningskedja 
Företag A har ett pågående arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi, vilken planeras vara 
färdigställd under år 2017. Arbetet att ta fram en hållbarhetsstrategi sker genom flertal 
workshops där företaget tar fram policys kring deras hållbarhetsansvar. I nuläget menar 
Respondent A att företagets hållbarhetsarbete är i full gång med att integreras inom 
verksamhetens alla delar. Det vill säga hela vägen från design och produktutveckling till 
slutkonsument.  
 
För att kunna arbeta hållbart genom verksamhetens alla delar arbetar företaget med att ställa 
hållbarhetskrav på sina leverantörer. Detta för att kunna säkerställa hållbarhet redan från 
produktens början. Företag A använder teknik ute i fabrikerna för att kunna kontrollera 
kvalitetskrav men har även personal i produktion som arbetar med att säkerställa kvalitet. 
Dessa personer som finns på plats i produktionen blir viktiga spelare och hjälper till med att 
skapa en nära relation med leverantörerna menar Respondent A. En bra och nära relation med 
leverantörerna ger även företaget möjlighet att lättare påverka arbetsförhållanden och villkor 
för de som arbetar i fabrikerna.     
 
“Vi arbetar väldigt mycket `hands on´ på plats ute i produktionen. Vi prioriterar det och 
försöker vara väldigt pragmatiska. Om vi ser till Kina som är ett väldigt centralt styrt land så 
arbetar vi väldigt mycket med utbildning på plats för att kunna coacha leverantörerna till 
ökad kunskap och bättre arbetsvillkor för sina arbetare.” 
 
Sedan år 2002 har Företag A arbetat med socialt arbete och socialt ansvarstagande där belyser 
Respondent A vikten att inte glömma bort det sociala ansvarstagandet företag måste ta. 
Respondent A menar också att företaget inte kan stå för produkter tillverkade i fabriker där 
arbetarna inte ens har tillgång till rent vatten. Vidare nämner också Respondent A att det 
miljömässiga ansvaret är viktigt och här arbetar företaget med miljöfaktorer i produktion när 
det kommer till användandet av kemikalier, materialval och utsläpp. I den miljömässiga 
aspekten inkluderas även företagets transporter från Asien. Dessa transporter sker via sjöfart 
vilket blir en stor miljömässig vinst jämfört med andra alternativ såsom lastbil och flyg. Inom 
den ekonomiska aspekten av hållbarhet arbetar företaget med att säkerställa och ta fram priser 
och produktutveckling för att veta vilka kostnader som krävs, men även vilken arbetstid som 
kommer krävas för att framställa produkterna. 

5.1.2 Returlogistik 
I dagsläget har Företag A ingen utarbetad returlogistik och hantering av produkterna efter 
konsumtion. Den enda typ av returlogistik som företaget använder sig av i nuläget är 
hantering av reklamationer. Respondent A berättar även om ett samarbete som företaget har 
med ett företag i Skåneregionen som samlar in reklamationer från företaget för återförsälja 
dem till fattiga länder. Att det enbart handlar om insamling från Skåneregionen beror på att 
samarbetspartnern är verksam i detta område. Samarbetet har utökats och även påbörjats i 
Växjö. Företag A tittar även på möjligheterna att etablera ett sådant samarbete i både 
Stockholms- och Göteborgsregionen. Dock är detta inte färdigställt utan under pågående 
arbete. Det strategiska målet för framtiden är att kunderna ska kunna lämna in produkter de 
inte längre vill ha så företaget kan dem återanvända igen säger Respondent A.  
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Företag A:s största drivkraft inom returlogistik är att deras produkter inte ska hamna på 
soptippen för förbränning, vilket tyvärr är fallet idag säger Respondent A. I och med detta blir 
företagets största drivkraft en miljömässig faktor. Utmaningen med detta är kraven på 
samarbetspartners som kan hjälpa dem med att hantera returlogistiken samt samla in varor 
efter konsumtion och ta hand om dem genom att exempelvis skicka dem till välgörande 
ändamål.   

5.1.3 Hållbar detaljhandel 
Dagens medvetna kunder påverkar Företag A:s materialval till stor del. Respondent A belyser 
kundernas ökade medvetenhet och att kunderna frågar mer om produktens bakgrund. 
Materialet Företag A använder sig mest av i sin tillverkning är syntetiskt skinn. Äkta skinn 
står enbart för 10-15 procent av materialen i produktion. Valet att använda mestadels 
syntetiskt skinn är ett medvetet val av företaget, vilket grundar sig i att kostnaden för äkta 
skinn är kunderna inte beredda att betala. Syntetiskt skinn är då ett bra alternativ som har bra 
hållbarhet. Det syntetiska skinnet är en typ av plast vilket resulterar i en påverkan på miljön, 
men jämfört med äkta skinn som inkluderar både en gravningsprocess och en 
färgningsprocess så är det svårt att säga vilket alternativ som är bättre ur ett miljömässigt 
perspektiv menar Respondent A.  
 
Den medvetna kunden och att allt fler företag arbetar med hållbarhet i sin produktion har 
enligt Respondent A bidragit till att det är enklare att arbeta hållbart. Kunden ifrågasätter 
produktens ursprung och vill veta mer om produkten vilket skapar en efterfrågan på hållbara 
produkter. Finns det en stor efterfrågan så är det enklare att tillfredsställa den och även 
enklare att påverka tillverkarna att arbeta hållbart i fabrikerna. Respondent A pratar även om 
långvariga relationer med leverantörer vilket också underlättar i hållbarhetsarbetet.  
 
Företag A använder sig av leverantörsavtal som alla deras leverantörer måste signera och 
efterfölja för att få tillverka deras produkter. I hållbarhetsavtalet ingår bland annat 
uppförandekoden, kvalitetskrav men även andra delar som ingår i hållbarhetsbegreppet. Dock 
har uppföljningen på att avtalet efterföljs inte kunnat göras fullt ut. Respondent A menar att 
genom företagets nya hållbarhetsstrategi kommer de att kunna börja arbeta med uppföljning i 
en större utsträckning. Exempelvis via ett tredjepartsföretag som kontrollerar fabrikerna så de 
följer alla krav för ställts. 

5.2 Företag B  
Företag B är en detaljhandelskedja som säljer kläder, skor samt accessoarer och är ett av 
Skandinaviens ledande modemärken. Företaget grundades år 1993 och har sitt huvudkontor i 
Stockholm. För närvarande är företaget verksamt på 30 marknader genom egen e-handel, 50 
butiker och ungefär 600 premiumåterförsäljare. Varje år släpps fyra kollektioner vilka 
omfattar dam-, herr- och sportkläder.  
 
Respondent B innehar rollen som logistikchef på Företag B. Arbetsrollen innebär ansvar för 
företagets flöden av varor in och ut. Logistikavdelningens övriga tre andra medarbetare 
arbetar på en operativ nivå med att dagligen hantera in- och utgående varor. Respondenten har 
det övergripande ansvaret men arbetar även operativt. Även fraktupphandlingar, tullfrågor 
och liknande ingår i logistikchefens arbetsuppgifter.  
 
Företag B tillverkar den största andelen av sina produkter i Europa och då främst i Portugal, 
Italien, Rumänien samt lite i både Turkiet och Baltikum. Vidare tillverkas även produkter i 



38 
 

Asien och då främst i Kina och Hong Kong. Totalt rör det sig om mellan 30 till 40 
leverantörer som finns i dessa länder.  
 

5.2.1 Hållbar försörjningskedja 
Respondent B menar att Företag B arbetar med hållbarhet samt hållbara försörjningskedjor i 
en väldigt stor utsträckning och har det integrerat i det dagliga arbetet. Det arbetet leds främst 
av företagets hållbarhetschef. Vidare menar Respondent B att hållbarhetsarbetet innefattar 
både det lilla formatet med allt från sopsortering men även det större formatet med hur 
produktion av hållbara textilier kan ske i framtiden. När det gäller logistik och transporter så 
arbetas det främst med frakter och vad som kan göras med förpackningar av olika slag. 
Företag B eftersträvar att enbart ha samarbetspartners som arbetar med dessa typer av frågor 
själva.   
 
“Idag finns nästan inget företag som inte arbetar med hållbarhetsfrågor egentligen. Företag 
måste arbeta med dem och det finns så mycket som kan göras.”  
 
Bland annat arbetar Företag B med en speditör i Portugal som har fått sina chaufförer att börja 
tanka bensin i Sverige då den är bättre än bensinen i Portugal. Detta menar Respondent B är 
ett tydligt exempel på vad som görs rent konkret. Företag B ställer krav på sina leverantörer 
vad gäller hållbarhet och eftersträvar att arbeta med hållbara material. Respondent B menar 
det är viktigt för företaget att ha leverantörer som arbetar på samma sätt som dem. Samtidigt 
poängterar Respondent B att det finns vissa svårigheter i att få till ett samarbete med 
leverantörer som också arbetar hållbart. Dessa svårigheter kan vara för att vi i Sverige är så 
medvetna om dessa typer av frågor medan europeiska länder inte har det lika högt upp på 
agendan. Därför är det viktigt att påtala detta för dem för att det ska bli viktigt för dem också. 
Det är så påverkan sker egentligen. Vidare säger Respondent B att Företag B kan välja bort en 
leverantör som inte uppfyller hållbarhetskraven då den inte passar företaget.  
 
Vad som prioriteras gällande ekonomisk vinning eller miljömässig vinning i samband med 
tillverkning av produkter menar Respondent B är en komplex fråga. Detta då alla företag ska 
tjäna pengar för att kunna överleva. Samtidigt säger Respondent B att Företag B tillverkar 
produkter som är både väldigt dyra och väldigt hållbara. Däremot menar Respondent B att 
priset inte alltid avgör utan istället försöker företaget att hitta en väg framåt där en win-win 
situation uppstår för alla parter.  
 
Respondent B berättar att Företag B arbetar med de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna på en mängd sätt. Företag B har en egen secondhand-butik där konsumenter kan 
lämna tillbaka sina begagnade kläder och därefter få rabatt på nästa köp. Dessutom arbetar 
företaget med end-of-life cycle. Detta arbete grundar sig främst i att det är en otrolig 
överproduktion av kläder där konsumenter förbrukar kläder och slänger dem när de har 
tröttnat på dem. Vidare berättar Respondent B att företaget arbetar med något som kallas 
Repack, vilket är en påse som varorna skickas ut i och som sedan kan användas för att 
returnera plaggen. Påsen är tillverkad i ett återvunnet material och kan liknas vid en rispåse. 
Den används om och om igen och om konsumenter använder den här påsen kan rabatt få hos 
fler företag som också använder Repack. Vad gäller den miljömässiga biten med utsläpp och 
kemikalier menar Respondent B att det handlar om att inte välja material som är så 
resurskrävande. Generellt sett arbetar Företag B med mer syntetmaterial och ullblandningar, 
vilka inte är lika resurskrävande som exempelvis bomull. Respondent B anser att det handlar 
om att hitta andra material som är minst lika bra och trevliga att ha på sig.  
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5.2.2 Returlogistik 
Gällande aktiviteter inom returlogistik berättar Respondent B att Företag B arbetar med flera 
olika aktiviteter. Som tidigare nämnt så har företaget en egen secondhand-butik där 
konsumenter kan lämna in sina begagnade klädesplagg i någon av butikerna och därefter få 
rabatt när nya klädesplagg inhandlas. Syftet är få konsumenter att återvinna klädesplaggen 
istället för att slänga dem. Företag B arbetar även med spill i produktionen där tygspill samlas 
ihop för att därefter användas vid tillverkning av nytt tyg. När säsongen är över returnerar 
butikerna säsongsplaggen, det vill säga utgående produkter, till lagret där de sedan 
distribueras till outletbutikerna och säljs nästkommande säsong. Outletbutikerna fungerar bra 
och det mesta blir sålt. Slutdestinationen för våra varor är vår outlet, förutom vår vanliga rea 
säger Respondent B.  
 
Företag B skiljer inte på arbetet med returlogistik ur ett strategiskt respektive operativt 
perspektiv. Företaget eftersträvar att få människor att returnera, lämna in och återvinna fler 
klädesplagg. Där är det viktigt att det ska vara enkelt att returnera så att det inte blir ett 
köphinder för konsumenten och där anser jag att vi fortfarande har en del att arbeta med hos 
oss säger Respondent B.  
 
Drivkrafterna med att fortsätta arbetet med returlogistik menar Respondent B är en 
miljömässig vinning samtidigt som att det gör företaget mer konkurrenskraftigt. Att få 
konsumenter att returnera och lämna in begagnade klädesplagg är en miljöfråga. Egentligen är 
det lite arbetsamt att arbeta med returlogistik då det innebär mycket hantering för vår del 
menar Respondent B. Samtidigt krävs det när man är verksam i modebranschen. Vidare säger 
Respondent B att egentligen har människor redan kläder och att hela tiden tillverka nya 
klädesplagg är onödigt. Genom detta måste modeföretag hitta en rättighet att finnas. Det är 
viktigt att se till hela försörjningskedjan och inkludera end-of-life cycle i sitt tänk. För annars 
tror jag att man försvinner inom några år säger Respondent B. Genom utvecklingen i att 
miljöfrågorna växer så tror jag det småningom kommer att bli lagstiftningar på olika sätt för 
att få fler företag att agera säger Respondent B. Vad gäller utmaningar med returlogistik 
menar Respondent B att kostnaderna är den största utmaningen. Hantering av varor är väldigt 
kostsamt så där ligger utmaningen i att minimera kostnaderna i returflödena. Från början 
handlar det även om hur varuförsörjning till butikerna sker i förhållande till försäljningen och 
hur de kan takta iväg med sina produkter. Det är också en risk med det för att det alltid ska 
finnas lagom med varor i butiken säger Respondent B.  
 
Vad gäller fördelar genom arbetet med returlogistik menar Respondent B att det är främst en 
miljömässig vinning. Att klädesplaggen blir återvunna för att kunna användas i tillverkning av 
nya kläder, vilket är en mindre miljöpåverkan. Vad gäller den ekonomiska aspekten så är 
returlogistik svårt att räkna hem menar Respondent B. Det är en del i flödet som kostar 
relativt mycket. Om man kan bidra till att det ändå återvinns på något sätt så är det en stor del 
rent miljömässigt också. Vidare menar Respondent B att när det blir kostsamt är det mer 
försvarbart när en miljömässig vinning uppnås. 
 
“Jag tror att det är omöjligt att hålla på med den här typen av verksamhet om man inte 
arbetar med returlogistik. Det är en del av hela kedjan som måste finnas.”  
 
För att skapa goda förhållanden när det kommer till sociala faktorer arbetar Företag B efter sin 
code of conduct. Där varje leverantör måste signera ett avtal som anger vilka krav som måste 
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uppfyllas. Genom medlemskap i en organisation, vilka arbetar med dessa typer av frågor, kan 
vi dra nytta av andra företag i branschen säger Respondent B. Många företag använder samma 
leverantör så om en leverantör har blivit godkänd av organisationen kan övriga medlemmar i 
organisationen dra nytta av det. Tack vare organisationen blir vi starkare tillsammans och det 
leder givetvis till bättre villkor för de människor som arbetar i fabriken säger Respondent B. 
Det handlar om arbetsvillkor, arbetstider, arbetsmiljö och liknande. Alla dessa delar ingår i 
vår code of conduct och där accepterar vi ingenting som är dåligt för fabriksarbetarna och 
dess villkor. Det ska vara enligt de regler som finns berättar Respondent B.  
 
Arbetet med att minimera påverkan på jordens resurser sker främst genom att använda så 
miljövänliga transporter som finns menar Respondent B. Att till exempel använda speditörer 
som har lastbilar med en hög miljöklass. Vi ser även över möjligheten att frakta gods med tåg, 
men det inte så utbrett och inte lika lättillgängligt. Vi försöker minimera andelen transporter 
med flyg och använda båt i en större utsträckning säger Respondent B. Båt och tåg är att 
föredra sett till ett miljöperspektiv. Lastbil är det mest förekommande transportmedlet när det 
gäller transporter från Europa, där transporter från Portugal är vanligast. Godset från Asien 
transporteras med båt. Vidare berättar Respondent B att Företag B mäter sina utsläpp för att se 
hur de ligger till. Vi försöker att ha koll på vad vi gör. Egentligen ska man inte frakta varor 
alls om man ska vara helt miljövänlig, men det går inte säger Respondent B.  

5.2.3 Hållbar detaljhandel  
 
“Det är väl lite som att ju mer man lär sig ju mindre tycker man att man vet.”  
 
Respondent B menar att hållbarhet är ett stort område där många kunder är väldigt medvetna, 
vilket såklart är jättebra. Det blir en fördel för oss som arbetar med dessa frågor. Vidare 
poängterar Respondent B att Företag B arbetar mer med hållbarhetsfrågor än vad som berättas 
utåt för kunderna. Det är inte så att man slår sig på bröstet och tycker att vi är jätteduktiga på 
det här med hållbarhet, men vi gör ändå väldigt mycket här på företaget säger Respondent B. 
Som anställd är det väldigt roligt att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor på ett seriöst sätt. 
Det blir man stolt över som anställd fortsätter Respondent B som även säger att Företag B 
med gott samvete kan säga att de arbetar med hållbarhet.  
 
Ullblandningar och viskosmaterial är de mest förekommande materialen som används hos 
Företag B. Vidare har företaget valt att konstruera en guideline med vilka material som är de 
bästa valen. De olika miljöaspekterna har beaktats för att kunna identifiera vad som är bättre 
eller sämre. Guidelinen används till största del av inköps- respektive designavdelningen. Vad 
gäller ansvar kring materialval med tanke på dess miljöpåverkan och begränsade naturresurser 
menar Respondent B att allt som man har kunskap om och får reda på tas hänsyn till. Så fort 
det tillkännages något nytt så agerar vi efter det säger Respondent B. Vi försöker att ha koll på 
att djur inte vanvårdas och så vidare.  
 
Vidare berättar Respondent B att Företag B arbetar med insamling av begagnade kläder vilken 
sker både via fysiska butiker och online. Dessutom har Företag B nyligen lanserat ett nytt 
projekt där uthyrning av kläder sker online. Tidigare har samma koncept funnits men då i 
fysiska butiker på de orter som Företag B är verksamma på. Detta koncept har nu utökats till 
att inkludera möjligheten till uthyrning online. Det finns ett tydligt miljötänk i och med detta, 
att konsumenter inte behöver köpa alla sina kläder menar Respondent B. Vidare berättar 
Respondent B att det har förts diskussioner kring prenumeration av kläder i framtiden, men i 
dagsläget är detta enbart en vision.  
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Avslutningsvis poängterar Respondent B än en gång svårigheten med att få ekonomi på 
returlogistik. En stor del av hanteringen med returlogistik är ofta väldigt kostsam. Ytterligare 
faktorer som Respondent B nämner som viktiga faktorer är kommunikation och samarbete. 
Dessa krävs i alla led i företaget för att lyckas med arbetet med returlogistik menar 
Respondent B.  

5.3 Företag C  
Företag C:s historia påbörjades år 1899 som ett postorderföretag och har idag vuxit till ett 
varuhus som erbjuder ett brett sortiment av produkter. Det breda sortimentet omfattar bland 
annat damkläder, herrkläder, barnkläder, skor och accessoarer. Idag återfinns ett 70-tal 
varuhus runt om i Sverige och Företag C omsätter omkring 5 miljarder kronor årligen.  
 
Som produktkvalitetsutvecklare på Företag C omfattar Respondent C:s arbetsuppgifter att 
skapa kravspecifikationer för alla produkter som hör till det egna varumärket. Vidare 
innefattar arbetsuppgifterna att arbeta med företagets kemikalierestriktioner, säkerhet, 
djurskyddsfrågor, spårbarhet samt miljöfrågor och hållbara material i produkterna.  
 
Företag C har sin tillverkning i Asien och Europa men även i Sverige. I Asien handlar det om 
Kina, Indien och Bangladesh. I Europa finns produktion till största del i Turkiet, de baltiska 
staterna samt Italien och Portugal. Företaget har ungefär 650 leverantörer i deras 
leverantörsnätverk, men Respondent C berättar även att leverantörsledet kan se lite olika ut 
beroende på vilken produkt det handlar om och om underleverantör används eller inte till just 
den produkten. Företag C har även produktionskontor i Asien som ansvarar för den löpande 
kontakten med leverantörerna och genomför kvalitetskontroller på fabrikerna.  

5.3.1 Hållbar försörjningskedja 
Arbetet med en hållbar försörjningskedja sker genom att Företag C har identifierat de 
råvarorna de anser vara störst risk med ur olika perspektiv och arbetar då med dessa råvaror 
speciellt för att skapa en hållbar försörjningskedja. Bomull är en råvara som Företag C har 
identifierat som riskfylld. Respondent C berättar att konventionell bomull är en stor miljöbov 
på grund av den stora användningen av bekämpningsmedel i bomullsodlingen. På grund av 
detta och att bomull är ett vanligt förekommande material hos Företag C så arbetar företaget 
efter mål som de har satt upp. Målet är att år 2020 endast köpa hållbart odlad bomull. 
Respondent C belyser att det finns en efterfrågan och engagemang, både hos kunder och 
anställda på företaget, att arbeta hållbart. Prisfrågan kan ibland sätta stopp för alla aktiva val 
som företaget önskar ta inom hållbarhet.      
 
“Det finns ett väldigt stort engagemang här på företaget och kunden efterfrågar också 
hållbara produkter.” 
 
Att leverantörerna har skäliga löner, säkra arbetsplatser och fabriker med minimal 
miljöpåverkan är en självklarhet för Företag C. Samtidigt som det är en självklarhet är det 
även en utmaning menar Respondent C. Varje leverantör måste uppfylla och signera 
företagets inköpsvillkor. Dessa villkor innefattar lagstadgade krav på både produkten och 
produktionsprocessen samt även specifika krav från Företag C avseende funktion, kvalitet, 
miljö och etik. Företag C ställer krav på sina leverantörer ur flera aspekter. Genom 
medlemskapet i Business Social Complience Initiative, BSCI, arbetar Företag C med den 
sociala hållbarhetsaspekten. BSCI är en gemensam uppförandekod som syftar till att förbättra 
arbetsvillkoren i leverantörskedjan. Medlemskapet i BSCI medför en samverkan mellan 
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medlemmarna avseende utbildning, revisioner, uppföljning, intressentdialoger och 
kommunikation. När det gäller den miljömässiga aspekten inom hållbarhet ställer Företag C 
krav genom att leverantörerna ska följa EU:s regler kring kemikalier och ansvar för utsläpp 
relaterade till produktion. Företag C tar även aktivt del av EU:s kemikalieförordning REACH. 
Respondent C berättar att Företag C har identifierat garverier som en stor miljörisk vilket har 
att medfört krav ställs på det ledet som utför själva garvningen, det vill säga garveriet som 
leverantören köper materialet från. Kravet som Företag C ställer är att garveriet ska vara 
LWG-certifierat. LWG står för Leather Working Group, vilket är ett globalt initiativ för att 
förbättra miljöaspekterna inom garveribranschen. Genom utbildning och kontroller syftar 
LWG till att minska miljöbelastningen lokalt av bland annat krom. 

5.3.2 Returlogistik 
Företag C arbetar med vad de kallar för cirkulärt flöde istället för returlogistik. Cirkulärt flöde 
och returlogistik innefattar samma saker och är enbart olika namn. De aktiviteter som Företag 
C ägnar sig åt kopplat till returlogistik är att källsortera alla förpackningsmaterial. De tar emot 
elektronik från kunder i varuhusen för att dessa ska kunna återvinnas, dock är detta inte 
vanligt förekommande då det mesta av elektroniken slängs i soporna. Företaget arbetar också 
mycket med två välgörenhetsorganisationer där kläder som inte blivit sålda skänks till. 
Detsamma gäller klädprover från deras huvudkontor som också skänks till någon av dessa 
organisationer som ser till att kläderna kommer till behövande människor. När det kommer till 
tygspill i produktionen så används detta exempelvis till mattor och företaget har som mål att 
arbeta mer med återvunna material såsom tygspill. Vidare säger Respondent C att Företag C 
har valt att engagera sig politiskt i återvinningsfrågan genom Regeringen och 
Naturvårdsverkets pågående utredning avseende producentansvar för textil. Implementering 
av ett sådant system är långt bort då utredningen kom i höstas.    
 
Företagets strategiska och långsiktiga målsättning med det cirkulära flödet är att bli det 
“ansvarsfulla varuhuset”. Respondent C menar att det är väldigt i tiden att arbeta cirkulärt 
inom organisationers flöden. Drivkraften att arbeta med cirkulära flöden menar Respondent C 
är att överleva i branschen. Kunderna ställer idag krav på att företag ska vara ansvarsfulla 
vilket leder till att företagen måste ta det ansvaret för att behålla och attrahera nya kunder. Att 
agera ansvarsfullt inom företagets alla områden är en utmaning då returlogistik utmanar de 
traditionella flödena. En annan utmaning är också att ändra konsumenternas beteenden kring 
konsumtion av kläder. Att erbjuda lagningstjänster istället för att kunden ska slänga trasiga 
produkter eller insamling av kunders begagnade kläder är en stor utmaning för att få det 
cirkulära flödet att fungera. Lönsamhet inom det cirkulära flödet är något Företag C har 
undersökt ordentligt och Respondent C menar att detta fortfarande är en stor utmaning.    
   
“Vi måste tänka nytt och våga testa.” 
 
Arbetet med returlogistik ger Företag C främst en miljömässig vinning men det är även en 
förutsättning inför framtiden. Respondent C menar att företaget måste ta vara på resurserna 
som finns vad gäller material och energibesparingar samt vara rustad för framtiden med 
förmodligen högre råvarupriser. När det kommer till sociala faktorer och att skapa goda 
förhållanden arbetar Företag C med BSCI. En gemensam uppförandekod gällande 
arbetsvillkor, vilken beskrivs mer djupgående i avsnitt 5.3.1 Hållbar försörjningskedja.  
För att minimera företagets påverkan på jordens resurser arbetar Företag C med 
energibesparingar i sina varuhus för att spara energi. Transporter är en stor miljöbov vilket 
företaget är medvetna om. Företagets produkter transporteras med båt från Asien och lastbil 
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från Europa. I krissituationer kan flyg användas som transportmedel för att få fram 
produkterna så fort som möjligt men detta är inget vanligt förekommande.  

5.3.3 Hållbar detaljhandel 
Enligt Respondent C blir det lättare att arbeta hållbart i och med dagens medvetna kund. Detta 
då dagens kund efterfrågar hållbarhet inom detaljhandeln vilket gör arbetet lättare. Det blir en 
drivkraft hos företaget att uppfylla kundens efterfrågan. Textilindustrin är en av de mest 
förorenade industrierna som använder mest kemikalieintensiva produkter. Just i textilindustrin 
så arbetar företag mycket tillsammans med andra företag i branschen med mål att bli hållbara. 
Respondent C berättar att det finns ett driv och en samverkan i Sverige där företag inte ser 
konkurrens inom hållbarhetsområdet utan det är något de gemensamt behöver arbeta med för 
att bli lika bra på för att ta hand om jorden och dess befolkning.    
 
“Enskilt är vi inte tillräckligt stora. Vi som är mindre behöver hjälpas åt för att lyckas. Där 
finns det verkligen synergieffekter.” 
 
De material som är vanligast i Företag C:s tillverkning av mode och textil är bomull och 
polyester. Företag C vill skapa värde och ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö i 
alla led i verksamheten. Allt från design och tillverkning till försäljning och hantering av 
uttjänta produkter. Företaget har för tillfället inte någon insamling av konsumentens 
begagnade kläder för att kunna återvinna eller återanvända dem. De har inte heller någon 
outlet där de säljer kläder från äldre säsonger, men företaget rear ut varor i sina varuhus som 
inte sålts till ordinarie pris.  

5.4 Företag D  
År 1957 etablerades Företag D och är idag en av Sveriges ledande varumärkeskedjor med 
huvudkontor i Göteborg. Företag D erbjuder kunden både dam- och herrkläder i en mix av 
egna samt externa varumärken. I dagsläget har Företag D 119 butiker i Sverige och även en 
egen e-handel. Under räkenskapsåret 2015/2016 omsatte företaget drygt 1,5 miljarder kronor.  
 
CSR & Environmental Manager är Respondent D:s yrkesroll på Företag D. Arbetsuppgifterna 
innebär att Respondent D tillsammans med en kollega arbetar med företagets övergripande 
hållbarhetsansvar. Det handlar om att ta fram hållbarhetsstrategier men också implementering 
samt att säkerställa uppföljning och rapportering av strategin. Ett praktiskt arbete vad som 
görs i produktionen och med produkterna. Respondent D:s huvudansvarsområde är mänskliga 
rättigheter i produktion där det är mycket arbete med leverantörer och hållbara 
inköpsmetoder. Ytterligare ett ansvarsområde är återvinning av kläder.  
 
Företag D tillverkar sina produkter främst i Kina, Indien, Bangladesh, Turkiet och Sverige. 
Företaget har ungefär 115 olika leverantörer. Genom inköpskontor i Kina, Bangladesh och 
Turkiet har företaget närvaro på de viktigaste inköpsmarknaderna.  
 
“Hållbart mode innebär hållbar produktion hela vägen från framställning av material till 
färdig produkt i butik.” 

5.4.1 Hållbar försörjningskedja 
Företag D ser hållbarhetsarbetet som en positiv och nödvändig kraft för att utveckla företaget 
och säkerställa ett attraktivt erbjudande. Genom fokus på god kvalitet i hela värdekedjan, från 
design och inköp till produktion, transporter, försäljning och kundens långvariga nytta av 
varje plagg, drivs hållbarhetsarbetet framåt för att utveckla företaget på ett hållbart sätt som 
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bidrar till hållbar utveckling. Vidare berättar Respondent D att företaget under det senaste året 
har arbetat fram en ny hållbarhetsstrategi som går under namnet Hållbarhetsstrategi 2020. 
Företaget eftersträvar att verka för långsiktig hållbarhet miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 
Den nya hållbarhetsstrategin baseras på kvalitet, vilket är ett signum för företagets varumärke. 
Genom detta har kvalitetsbegreppet kopplats samman med företagets hållbarhetsarbete då 
kvalitet och design blir utgångspunkt för alla relationer; konsument, producent, medarbetare 
och planeten. Respondent D berättar att företaget har ett antal hållbarhetsmål uppsatta där två 
av dem är; att skapa konkurrenskraftiga modeprodukter med hänsyn till människor, djur och 
miljö som håller form och kvalitet över tid samt proaktivt verka för en hållbar produktion i 
hela värdekedjan. Genom en tydlig hållbarhetsstrategi menar således Respondent D att ett 
integrerat hållbarhetsarbete finns i hela företaget.  
 
Vidare berättar Respondent D att Företag D ställer en mängd olika krav på sina leverantörer. 
Företaget har en uppförandekod, kvalitetskrav och miljökrav. Kvalitetskrav innebär att 
produkten ska hålla en viss kvalitet och när det gäller miljökrav så gäller det främst 
kemikalier. Först och främst är kravet att leverantören ska leva upp till lagkraven i respektive 
land. Detsamma gäller de kemikalielagstiftningar som finns i EU säger Respondent D. När det 
gäller miljödelen arbetar företaget mer projektbaserat för att minska miljöpåverkan i 
produktion. Vi har idag ingen miljökod i den bemärkelsen som vi har en uppförandekod 
berättar Respondent D. Företag D är medlemmar i organisationen Sweden Textile Water 
Initiative där företag tillsammans arbetar för att minska vattenförbrukningen i 
produktionskedjorna. Respondent D berättar att företaget även har arbetat fördjupande kring 
både kemikalier och mänskliga rättigheter. Innan vi tar in en ny leverantör görs alltid en 
inspektion att minimilön betalas ut, att barnarbete inte existerar, att fabriken är säker att 
producera på, att brand- respektive byggnadssäkerhet finns samt att hälsa och säkerhet i 
fabriken uppfylls. Detta är baskrav som vi ställer på leverantören innan ett samarbete inleds 
berättar Respondent D. Arbetstid, levnadslön och sådana delar har inte nått hela vägen fram. 
Det är dessa delar som vi arbetar med både utvecklings- och utbildningsmässigt. Jag upplever 
inte att det är särskilt svårt att hitta leverantörer som håller basnivån men utmaningarna ligger 
mer i de områden som handlar om arbetstider och kunskapsnivån gällande mänskliga 
rättigheter säger Respondent D.  
 
“Vi försöker arbeta väldigt långsiktigt med våra leverantörer. Många av våra leverantörer 
har vi arbetat med i många år.” 
 
Gällande om företaget väljer det ekonomiskt gynnsamma eller det hållbart gynnsamma 
alternativet vid tillverkning av produkter menar Respondent D att Företag D är ett börsnoterat 
bolag med krav på att leverera en vinst till aktieägarna. Genom detta styr marginalkraven 
väldigt hårt samtidigt som företaget vill skapa en mer hållbar produktion. Vidare berättar 
Respondent D att företaget satsar stort på något som heter Better Cotton. En hållbar bomull 
som inte kostar mer än den konventionella bomullen. Det har varit ett enkelt val att 
genomföra som ett första steg mot en minskad vatten- och kemikalieanvändning. Dessutom 
får bomullsodlarna det bättre ur ett socialt perspektiv. Det är lättare att genomföra dessa typer 
av beslut när marginalen inte påverkas säger Respondent D. Det gäller att hitta balansen i var 
hållbara material tillverkas, i vilken produktgrupp och hur vi kan få till det i övrigt samt hur vi 
gör designen. Det är en utmaning som kräver ett bra planeringsarbete. I dagsläget har vi inte 
någon jättestor andel hållbara material i våra produkter berättar Respondent D. Det är något 
som ligger i vår strategi framåt. Att öka den andelen och få ihop det med vår 
affärsverksamhet. Det handlar om att samverka och hitta sätt för att få det att fungera och där 
finns många olika lösningar menar Respondent D. 
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“Som sagt styr marginalen hårt men vi vill och måste kunna erbjuda våra kunder hållbara 
material.”  
 
Vidare berättar Respondent D att företaget har ett verktyg för inköparna gällande hållbara 
material. Där tittar företaget inte enbart på den ekologiska parametern utan även på plaggets 
kvalitet. Kvalitet är väldigt viktigt och centralt för oss i vår strategi. Där vill vi designa och 
producera plagg som konsumenter kan ha en längre tid. Väljs ekologisk bomull men 
produktion av en t-shirt för 99kr görs där t-shirten inte håller mer än ett antal tvättar så blir det 
inte så hållbart menar Respondent D. Det är inte enbart materialvalet som är viktigt utan även 
hur konsumenten kan bära plagget. Ett hållbart material kan vara ett material som håller över 
en lång tid och som är lätt att sköta. Exempelvis är ull inte alltid klassat som ett hållbart 
material då det kräver stora landytor att producera men om ulltröjan kan användas under en 
längre period än till exempel en akryltröja blir plagget mer hållbart i längden säger 
Respondent D. Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på en parameter inom 
hållbarhetsaspekten. Materialet är en del men hållbarheten på det materialet samt infärgningen 
och efterbehandlingen av plagget är också en väldigt stor del av själva plagget menar 
Respondent D. 

5.4.2 Returlogistik 
Returlogistik är ett område som vi inte har kommit särskilt långt inom, men det ligger i 
strategin framåt. För oss handlar det mer om att skapa en hållbar produktionsprocess säger 
Respondent D. Med en god kvalitet förlängs användningen av varje plagg, vilket avsevärt 
minskar miljöpåverkan. Aktiviteter i företaget som ändå kan kopplas till returlogistik är att 
vid reklamation erbjuds kunden lagning av plagget istället för en ny produkt. Det finns 
skräddare kopplad till varje butik och målsättningen är att utöka skräddartjänsten för att kunna 
förlänga plaggens livslängd. Vad gäller till exempel spillmaterial i produktionen är det inget 
som företaget arbetar med idag utan istället är det något som de tittar framåt på. 
Leverantörerna arbetar däremot aktivt med det då spill är en stor kostnad för dem. För att 
bidra till ökad återvinning och återanvändning av kläder arbetar företaget med en 
välgörenhetsorganisation. Den största delen av välgörenhetsorganisationens insamlade kläder 
återanvänds, en mindre del återvinns och det som blir över förbränns. Trots att företaget inte 
arbetar med returlogistik i den bemärkelsen i dagsläget menar Respondent D att företaget har 
ett strategiskt perspektiv på det. Vi vill göra något i frågan framåt, även om det inte hamnar på 
vår prioriteringslista just nu så finns ambitionen där helt klart säger Respondent D.  
 
Respondent D menar att den främsta drivkraften med returlogistik är att förlänga livslängden 
på plaggen. Det är den delen som vårt fokus ligger på och det är där vi vill lägga våra krafter. 
Vad vi vill börja med är att se hur vi kan bidra till att våra kunder använder plaggen längre då 
det är den allra största miljövinsten menar Respondent D. Då handlar det om kvalitetsfokuset 
som vi har sedan tidigare och säkerställa att vi har gjort det i alla led. Det handlar även om att 
uppdatera informationen på vår hemsida med tips och råd så att kunderna kan hänvisas dit. I 
år arbetar vi med en materialutbildning för butikspersonalen så att de i sin tur kan utbilda 
kunderna i klädvård berättar Respondent D. En utbildning som alla butiksanställda ska 
genomgå där de lär sig mer om varje material och hur de ska skötas på bästa sätt. Detta i syfte 
att förmedla kunskapen vidare till kunderna så att de kan ta bättre hand om sina klädesplagg. 
Vad gäller utmaningar med returlogistik menar Respondent D att tekniken för återvinning av 
textilier inte finns där.  
 
“Att tekniken inte finns är en jättestor utmaning när det handlar om återvinning av kläder.”  
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Det är svårt att i någon större skala “close the loop” och få in plaggen i produktion igen säger 
Respondent D. Nu blir det mer “down cycling”, det vill säga att det används till annat istället. 
Att det blir fyllnadsmaterial i bilar till exempel istället för ett nytt klädesplagg. Det är en 
jättestor utmaning men det är dit vi i branschen vill. Att man ska kunna få fram ny råvara så 
att ett cirkulärt flöde skapas. Dock finns ingen storskalighet i det idag menar Respondent D. 
En annan utmaning som Respondent D diskuterar är alla blandmaterial som finns och hur de 
ska kunna separeras. Vidare är hela logistiken med dess flöden och hur det ska ske också en 
utmaning. Först ska kläderna samlas in och sen ska insamlingssystem finnas på ett antal 
ställen. Om kommunerna fortfarande ska äga frågan, vilket de ändå gör på något sätt idag då 
de äger avfall, måste bättre möjligheter för återvinning av textilier finnas på 
återvinningsstationerna menar Respondent D. Det finns en utmaning i att göra återvinning av 
kläder mer tillgängligt för konsumenterna. Kunskapsnivån hos oss handlar om att förmedla till 
konsumenter att det är möjligt att lämna in textilier för återvinning då det går att göra något 
mer än att bara bränna textilier. Kläder och textilier hamnar i väldigt många fall i soporna 
säger Respondent D. Det handlar om att öka insamlingen av begagnade kläder och där finns 
utmaningen i att genomföra det och när det väl är insamlat finns inte tekniken för det och var 
det ska göras. Om återvinning ska ske här i Sverige och därefter skickas tillbaka till 
produktion i andra länder och sen tillbaka till Sverige igen så kan tyckas att poängen tappas. 
Alla kemikalier som finns i kläderna samt klädernas ålder är också en stor utmaning. Det 
handlar om att hitta teknik som även bryter ner kemikalierna menar Respondent D.  
 
Vad gäller den sociala aspekten inom hållbarhet berättar Respondent D att Företag D är 
medlemmar i Business Social Compliance Initiative, BSCI som är ett affärsdrivet initiativ 
med syfte att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI är en 
uppförandekod som omfattar följande; lagar och förordningar, förbud mot barnarbete, förbud 
mot tvångsarbete, förbud mot diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, 
arbetstid, övertid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vidare berättar Respondent D att 
företaget samarbetar med QuizRR, ett digitalt utbildningsverktyg och kunskapsplattform för 
fabriksarbetare. Utbildningen syftar till att höja fabriksarbetarnas kunskap kring vilka 
rättigheter och skyldigheter de har inom olika delar såsom hälsa och säkerhet, lön, 
föräldraledighet och arbetsmiljö.  
 
När det gäller den miljömässiga aspekten inom hållbarhet arbetar Företag D med 
kemikalieanvändning, vattenanvändning, minimera utsläpp och energiförbrukning. 
Tillsammans med andra företag i modebranschen bildade Företag D organisationen Sweden 
Textile Water Initiative, SWTI, i syfte att med gemensamma riktlinjer skapa en hållbar vatten-
, energi- och kemikaliehantering i produktionen. Den skadliga påverkan på vattenmiljön i 
produktionsländerna ska minska och arbetsmiljön hos underleverantörer förbättras. Företag D 
tar ansvar för att säkerställa att produkterna inte innehåller förbjudna, ohälsosamma eller 
miljöskadliga kemikalier. Restriktionerna baseras på EU-lagstiftning och Textilimportörernas 
kemikalielista berättar Respondent D. Val av transportslag är avgörande för att minimera 
negativ belastning på miljön. Företag D använder båt och lastbil som främsta transportmedel. 
Flygfrakt används endast i undantagsfall. Sedan 2015/2016 har tågtransport från Asien 
används framgångsrikt som alternativ till flygfrakt vid produktionsförsening.  

5.4.3 Hållbar detaljhandel 
Respondent D upplever att företag i modebranschen är bra på att samarbeta. Hållbarhet blir 
mer och mer en konkurrensfaktor genom att det används i allt större utsträckning i 
marknadsföring och liknande. Dock har jag än så länge inte märkt att det har påverkat viljan 
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att samarbeta säger Respondent D. Det kan hända att företag inte är lika öppna med sina 
projekt längre innan de har blivit publika, men därefter skulle jag säga att företag är väldigt 
öppna med att dela med sig av resultatet säger Respondent D. Gällande exempelvis mänskliga 
rättigheter har Företag D samarbetat med andra företag i branschen under många år. Sweden 
Textile Water Initiative och Better Cotton Initiative är två andra exempel på goda samarbeten 
i branschen menar Respondent D. Samarbete inom branschen existerar fortfarande men sen är 
kanske inte alla företag helt transparenta. Samtidigt anser jag att vi är väldigt öppna med 
varandra gällande både lösningar och utmaningar säger Respondent D.  
 
Vad gäller dagens alltmer medvetna kunder menar Respondent D att det inte är någon 
utmaning att bemöta en högre efterfrågan på hållbara produkter. Detta då branschen i många 
fall ligger före vad kunderna efterfrågar. Respondent D tror att om en kundundersökning 
genomförs så säger majoriteten av kunderna att de väljer det ekologiska alternativet. När 
kunden sedan köper en produkt ser vi att priset trots allt är den avgörande faktorn säger 
Respondent D. Vidare menar Respondent D att det är mycket viktigare med design och pris 
än miljöaspekten. Jag tror att helt plötsligt kommer det att ske en förändring i konsumenters 
köpbeteenden, men den är svår att förutspå när den kommer inträffa säger Respondent D. 
Som sagt menar Respondent D att saker och ting kan ändra sig väldigt fort och då måste man 
vara med på banan. Detta speciellt när det är flera företag som starkt marknadsför sitt 
hållbarhetsarbete. Då gäller det att ha ett stort utbud och vara mer tydlig i sin kommunikation 
med det än vad vi är idag säger Respondent D.  
 
Vidare berättar Respondent D att de mest förekommande materialen som används i 
produktionen är återvunnen bomull, lyocell och återvunnen polyester. Företag D har en 
målsättning att öka andelen plagg av hållbara material. Målsättningen innefattar att öka 
inköpen av hållbar bomull för att nå 100 procent år 2020. Företag D håller på att skapa ett 
verktyg för att kunna arbeta mot en större andel hållbara material samt kartlägga och mäta 
materialanvändningen. Verktyget kommer att utgå från miljöaspekter baserade på 
livscykelanalyser, spårbarhet och kvalitet.  
 
“Vi har ett ansvar för den belastning som orsakas och det avfall som skapas vid framställning 
av produkter.”  
 
Vad gäller insamling av begagnade kläder berättar Respondent D att det är inget som Företag 
D har idag. Företaget följer aktivt Regeringens och Naturvårdsverkets arbete kring 
producentansvar, vilket ses som ett verktyg för att uppnå miljömålen. Det handlar om att 
motivera producenterna att framställa resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och 
inte innehåller miljöfarliga ämnen. Företag D är positivt inställda till producentansvar men 
kanske inte att det nödvändigtvis måste innebära insamling i butik säger Respondent D. 
Istället förespråkar Företag D att det ska bli enklare för gemene man att återvinna sina kläder. 
Vi är för en ökad återvinning och återanvändning av kläder och textilier säger Respondent D.  
 
“Det som vi känner att vi kan bidra med är kampanjer och en ökad medvetenhet hos 
konsumenter kring vad som kan göras med plaggen när de inte längre kan användas. Att inte 
slänga plagget i soporna utan återvinna det istället.”  
 
Företag D använder outletbutiker och dit skickas endast rea-plagg som finns kvar på 
företagets lager. Det som blir över i vanliga butiker sparas till framtida reatillfällen. 
Avslutningsvis poängterar Respondent D att klädesplaggens kvalitet är viktigt och att plaggen 
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först och främst ska kunna användas länge. För att ha minimal påverkan på miljön ska plagget 
användas under en lång tid.  
 
“Att erbjuda produkter av hög kvalitet, som kunderna kan och vill använda under lång tid, är 
kärnan i kunderbjudandet. Krav på och val av material, design, passform och leverantör 
sätter kvalitetsnivån.”  
 
Jag kan uppleva att företag idag tar emot uttjänta plagg och att när konsumenten lämnar in 
sina plagg fås en rabattkod att köpa nya klädesplagg för och frågan är då hur hållbart det är 
säger Respondent D. Det är givetvis bra om ett cirkulärt flöde kan uppnås för att kunna 
producera nya klädesplagg av gamla, men när den lösningen inte finns och tekniken att 
återvinna kläder inte finns i den utsträckningen så handlar det om att designa produkter med 
lång livslängd. Vidare menar Respondent D att det måste till en större tydlighet från 
lagstiftarens sida gentemot konsumenterna kring vad som gäller med kläder för att kunna 
uppnå en ökad återvinning och återanvändning. Att det även blir ett system där kommunerna 
är med och bidrar till detta. Det handlar om att det ska vara enkelt för konsumenten. Det hade 
till exempel varit smidigt om kläder kunde skickas med sopbilen såsom batterier görs idag. 
Att få till de hushållsnära och enkla tjänsterna är viktigt för att öka återvinningen av textilier 
avslutar Respondent D.  

5.5 Företag E  
Företag E är ett svenskt klädmärke som grundades år 1996 i Stockholm med visionen att 
utmana etableringen av mode- och golfindustrin. I företagets sortiment inkluderas mode- och 
sportkläder för både dam och herr. Huvudkontoret finns i Stockholm och distributionen av 
företagets produkter täcks av mer än 35 länder.  
 
Yrkesrollen som Respondent E har på Företag E är Quality & CSR Manager. Huvuduppgiften 
är att fastställa strategin och riktningen framåt för företagets CSR- och kvalitetsarbete. Vidare 
handlar yrkesrollen om att rent operativt skapa en arbetsmetodik för att kunna implementera 
den uppsatta strategin.  
 
Hälften av Företag E:s tillverkning sker i Asien och den andra hälften sker i Europa. Inom 
dessa två världsdelar är de största tillverkningsländerna Italien, Portugal, Turkiet, Kina och 
Vietnam. I Asien tillverkas huvudsakligen företagets sportartiklar. I Europa tillverkas 
företagets modeartiklar. Företag E har ungefär 65 leverantörer för att tillverka sina produkter.  

5.5.1 Hållbar försörjningskedja 
Arbetet med företagets hållbara försörjningskedja baseras främst på en hållbarhetsstrategi som 
Företag E har tagit fram, vilken sträcker sig fram till år 2020. Hållbarhetsstrategin omfattas av 
tre olika fokusområden. Varje fokusområde innefattar ett flertal mindre områden. De tre 
fokusområdena är leverantörskedjan, klimat samt jämställdhet och mångfald. Vad gäller till 
exempel leverantörskedjan så innefattar den delar såsom arbetsförhållanden, användandet av 
kemikalier, djurvälfärd, transparens och spårbarhet. Den ekonomiska aspekten inom 
hållbarhet finns med i alla delar vi arbetar med menar Respondent E. Har vi inte en bra affär 
och tjänar pengar på de vi gör har vi inte heller några förutsättningar att åstadkomma något 
gällande de sociala och miljömässiga aspekterna som till exempel arbetsförhållandena och 
utsläpp. Respondent E menar att arbetet med hållbarhetsstrategin och dess tre fokusområden 
är integrerat i det dagliga arbetet. Vad gäller exempelvis leverantörskedjan är det en 
förutsättning att våra inköpare följer strategin och själva driver frågan framåt utifrån de 
uppsatta målen och fokusområdena med dess riktlinjer säger Respondent E.  
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Vad gäller hållbarhetskrav på leverantörerna menar Respondent E att Företag E både ställer 
krav på leverantörerna och samlar in information från dem. Företag E ställer krav på 
leverantörerna vad gäller arbetsvillkor och kemikaliehantering. Respondent E berättar att 
företaget samlar in information om hur leverantörerna bland annat arbetar med energi och 
energiförsörjning. Detta görs i syfte att kunna vara transparenta. Samlas ingen information in 
kan inte heller den aktuella situationen varken förändras eller förbättras. Så det är viktigt att 
inleda med insamling av korrekt information innan arbetet kan fortlöpa menar Respondent E.  
 
“Vi arbetar i en extremt konkurrensutsatt värld och jag tror ingen skulle säga att det är lätt 
att arbeta med hållbarhet, men det blir lättare och lättare.”  
 
Respondent E menar att hållbarhet är inget lätt arbete. Medvetenheten hos alla parter blir 
högre och högre oavsett var man befinner sig i leverantörskedjan. Jag upplever att många 
leverantörer inser och förstår vilken möjlighet det är för dem att få fler affärer och tjäna mer 
pengar säger Respondent E. Många av oss företag i branschen ställer likvärdiga krav på 
leverantörerna vilket är viktigt eftersom det driver på utvecklingen i snabbare takt.  
 
Gällande om Företag E väljer det ekonomiskt gynnsamma alternativet eller det hållbara 
alternativet i samband med tillverkning av produkter så beror det på produktgrupp och vilken 
risk företaget vill ta. Det beror på var företaget känner att det finns extra ansvar kring. Det 
finns alltid en kommersiell verklighet att ta hänsyn till belyser Respondent E. Det finns en 
mängd saker som kan göras och som inte omfattar någon större kostnad. Till exempel att 
spåra dunet. Vi köper allt dun från samma leverantör med full spårbarhet, vilket gör att vi vet 
precis var dunet kommer ifrån och att det är en etiskt godtagbar källa säger Respondent E. Det 
är lite dyrare men absolut värt det. Att nå samma transparens och spårbarhet i alla råmaterial 
är ett långsiktigt mål avslutar Respondent E.  
 
För att konkretisera Företag E:s hållbarhetsarbete med ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna berättar Respondent E att företaget har en uppförandekod som alla leverantörer ska 
signera och efterfölja. Det förs en ständig dialog kring förutsättningar och nulägesstatus samt 
vad som kan förbättras. I uppförandekoden ingår bland annat följande delar; lagstiftad 
minimilön för fabriksarbetarna, att lönen faktiskt betalas ut på rätt sätt, att övertid 
kompenseras och rapporteras samt hälsa och säkerhet för fabriksarbetarna. Dessutom görs 
regelbundna besök och olika rapporter tas in under året för att analysera och förbättra arbetet. 
Vidare vad gäller den sociala aspekten berättar Respondent E att just nu fokuserar företaget på 
att det ska finnas en antidiskrimineringspolicy hos alla leverantörer. En stor andel av de 
anställda hos våra leverantörer är kvinnor i länder som inte har samma förutsättningar och 
villkor som här i Sverige. Då är det viktigt att hjälpa dem och se över vad vi kan åstadkomma. 
När det gäller den miljömässiga aspekten eftersträvar Företag E att tillverka produkter i 
hållbara material där de anser att det passar produkten. Företaget arbetar även med energi och 
energianvändning. Det handlar om att stötta leverantörerna att minska energianvändningen 
och att välja en hållbar källa. Vi klimatkompenserar våra tjänsteresor och vi ska kartlägga all 
energiåtgång i vår direkta omvärld för att se hur och var vi ytterligare kan minska vår 
påverkan. Plaster och minimering av plast i vår produktion och omvärld är också prioriterat. 
Även om vi har en plan för arbetet med de miljömässiga bitarna fram till år 2020 så är det 
svårt att förutse hur världen kommer att se ut tre år framöver. Utvecklingen går fort och vi 
måste vara flexibla för nya lösningar säger Respondent E. Sen finns naturligtvis transporter i 
åtanke när den gäller den miljömässiga aspekten. Idag sker 60 procent av våra transporter med 
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båt. Målsättningen är att 80 procent av företagets transporter ska ske med båt eller tåg och på 
så sätt ersätta flygfrakten fram till år 2020 säger Respondent E.  
 

5.5.2 Returlogistik 
I vilken utsträckning ett arbete med returlogistik sker anser Respondent E bero på vad för 
varumärke eller företag som det handlar om, vilka förutsättningar och risker som finns. Idag 
kan jag se att andra fast fashion-företag äger frågan om returlogistiken säger Respondent E. 
Det bygger på att det finns väldigt mycket resurser och naturresurser tillhanda för att sådana 
företag ska kunna producera sina produkter. För dem är det viktigt och även en stor risk för 
dess affärsverksamhet. För oss på Företag E är det inte riktigt samma sak då vi inte alls har 
samma volymer som ett fast fashion-företag. Vi tillverkar produkter som ska hålla i flera år. 
Det är handplockade material av bästa kvalitet och tillverkat av de bästa leverantörerna. Vi 
existerar i en annan värld än budgetvarumärkena då det för oss handlar om kvalitet för att 
säkerställa att våra kläder håller säger Respondent E. Det värsta som kan hända för Företag E 
är att deras klädesplagg inte håller för vad de är avsatta att göra eller att det blir fel i 
produktion. Den absolut största miljöpåverkan är om klädesplagget inte används. 
Klädesplaggen ska användas minst 200 gånger, allra helst tills de är utslitna säger Respondent 
E.  
 
“Returlogistik är något vi behöver förhålla oss till men det absolut mest prioriterade för oss 
är kvalitet.”  

5.5.3 Hållbar detaljhandel 
Sedan jag började arbeta med CSR-frågor för ungefär 10 år sedan har det hänt väldigt mycket 
säger Respondent E. Numera är det ett helt annat fokus jämfört med då när det knappt 
pratades om hållbarhet. Jag tycker att kunderna är mer medvetna, men när kunden ställs inför 
valet av att köpa en dyrare mer hållbar produkt jämfört med en icke hållbart profilerad 
produkt så ser vi fortfarande att kunderna väljer de ekonomiskt gynnsamma. Dock går det åt 
rätt håll genom att människor blir mer medvetna, men vi är inte riktigt framme än menar 
Respondent E.  
 
Vad gäller samarbete i branschen menar Respondent E att det finns väldigt mycket samarbete 
och ingen direkt konkurrens. Samarbete återfinns i frågor gällande bland annat 
vattenanvändning och arbetsvillkor. Även om man inte arbetar tillsammans så är företag 
öppna mot varandra och kan också lära sig av varandra. Det finns mycket att lära av de stora 
modeföretagen som har hållbarhet som ett kärnvärde genom att de även publicerar all 
information. Vi lär av varandra och målet är detsamma för alla säger Respondent E. Vidare 
poängterar Respondent E att det är viktigt att utgå från en riskbedömning gällande de tre 
aspekterna inom hållbarhet då det är skillnad var företaget har positionerat sig. Det kan bli 
annorlunda beroende på var i segmentet företaget befinner sig och vilken ekonomisk strategi 
företaget har samt vilken affärsmässig strategi som finns.  
 
Företag E har ett pågående arbete som innefattar en kartläggning över vilka material som 
används i produktionen. De huvudsakliga materialen som används är polyester och bomull, 
men även dun då företaget tillverkar mycket utomhuskläder. Om vi ser att det materialet som 
passar bäst för en produkt är ersättningsbart med ett hållbart alternativ där vi inte behöver 
kompromissa vad gäller kvalitet då är det ett givet val för oss säger Respondent E.  
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“Vi ser förstås att vi har ett ansvar att välja rätt material så att de material som vi väljer gör 
att produkten lever så länge som möjligt och kan användas så länge som möjligt samt håller 
för de påfrestningar som finns.”   
 
I dagsläget har Företag E ingen insamling av begagnade kläder. Istället uppmuntras kunden 
till en andrahandsmarknad där de själva kan sälja begagnade kläder. Vi har fantastiska 
produkter som är till för att användas säger Respondent E. Företag E har egna outletbutikerna 
där plagg från tidigare säsonger säljs. Vad gäller osålda varor så skänks dessa till välgörenhet 
säger Respondent E.  
 
Avslutningsvis berättar Respondent E att sedan december 2016 finns en lagstiftning som 
innebär att företag måste genomföra en hållbarhetsrapportering i samband med 
årsredovisningen. Hållbarhetsrapporteringen gäller företag som uppfyller mer än ett av 
följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren; medelantalet anställda 
har överstigit 250 personer, balansomslutningen har uppgått till mer än 175 miljoner kronor 
eller att nettoomsättningen har överstigit 250 miljoner kronor. Respondent E menar att 
lagstiftningen är banbrytande samt kommer bidra med mycket information och insyn i 
företags hållbarhetsarbete.  

5.6 Företag F  
År 1949 grundades Företag F. Deras signaturplagg var att tillverka komfortabla preppy 
skjortor, något som fortfarande lever kvar i företaget där strategin framåt är att bli 
världsledande inom skjortor. Företaget grundades i USA med en slogan om när det kommer 
till Företag F:s produkter är ingenting annat än det bästa godtagbart. Signaturplagget, skjortan, 
ligger till grund för företagets framgång och har en speciell del i företagets sortiment. 
Företagets huvudkontor ligger i Stockholm och där arbetar omkring 250 personer både mot 
den globala och svenska marknaden med logistik, inköp, design och försäljning.  
 
Respondent F arbetar som Global Logistic Manager för företagets globala marknad. Som 
global logistikchef arbetar Respondent F med allt efter att inköpsavdelningen har gjort sina 
inköp. Respondent F förklarar det som att logistikavdelningen tar över produktens väg mot att 
säljas, vilket innefattar leveransbevakning, ställa krav vid förseningar gällande exempelvis 
rabatterade priser, säkerställa att leverantörerna levererar enligt bestämd tid samt bestämma 
transportmedel det vill säga om transporterna ska gå med sjö-, flyg- eller tågtransport. Den 
globala logistikchefen arbetar även med upphandling av alla transporter till centrallagret i 
Hamburg, kommunikation gentemot partners och som en mellanhand mellan leverantörer och 
partners. I dagsläget ansvarar Respondent F inte för några leveranser direkt från leverantör till 
butik, utan det handlar om bulk-sändningar till centrallagret där partners sedan tar över, 
exempelvis den svenska marknaden, och levererar från centrallagret till butiker i Sverige.  
 
Företag F använder sig av 50 olika leverantörer. Dessa leverantörer har en jämn fördelning på 
hälften mellan Asien och Europa. I Asien handlar det om två länder; Kina och Indien. I 
Europa finns de flesta leverantörerna i Turkiet, Portugal, Italien och Rumänien.   

5.6.1 Hållbar försörjningskedja 
Arbetet med en hållbar försörjningskedja sker genom Företag F:s hållbarhetsstrategi och 
policys. Företaget arbetar med hållbarhet ur ett övergripande perspektiv. På kontoret sker 
källsortering, återvinning av papper och energibesparing med lågenergilampor. Deras arbete 
med hållbarhet sett mot deras leverantörer sköts genom policys som satts upp och som 
leverantörerna signerat att de ska följa. Dessa policyer innefattar bland annat en 
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transportpolicy som handlar om samkörningar för att minimera andelen utsläpp och att inte 
använda flyg som transportmedel. Respondent F förklarar att de använder flyg till ungefär 
fem procent av sina transporter och att det är en acceptabel andel av antalet totala transporter. 
Företaget försöker att inte använda flyg som transportmedel och undersöker möjligheten att 
använda tåg som alternativ till flyg. Dessutom mäter företaget sina CO2-utsläpp för att kunna 
jämföra utsläppen mellan 2016 och 2017 för att sedan sätta upp en strategi för att minska 
företagets utsläpp.  
 
“Vi följer företagets värderingar om att vara äkta och respektfulla mot varandra, våra 
konsumenter och miljön. Vi är ansvariga och tar personligt ansvar.”    
 
Transportpolicyn innebär att Företag F ska visa respekt för miljön och att detta ska vara en 
naturlig del av affärsprocessen och integrerat i verksamheten. De eftersträvar att minimera 
eventuella negativa effekter på miljön där alla företagets speditörer ska följa lokala samt 
internationella lagar och förordningar för att bidra till att uppfylla miljömålen i samhället. 
Företag F arbetar också med att optimera transporter och säkerställa fulla lastbilar så de inte 
transporterar luft. En annan policy som Företag F använder sig av är en djurskyddspolicy som 
innebär att djur ska behandlas i enlighet med internationellt vedertagna etiska normer för 
uppfödning och hållande av djur. En sådan standard ska innehålla djurens förmåga att röra sig 
samt tillgång till mat och vatten och att djuren inte ska behandlas hårt eller grymt. I och med 
att företaget även tillverkar och säljer barnkläder har de en separat policy för leverantörerna 
som tillverkar barnkläderna. Den policyn innefattar direktiv för att tillverka säkra barnkläder 
och barnprodukter, vilken måste följas för att få sälja barnkläder. Företag F har en CSR-
konsult som arbetar med att hjälpa dem att ta fram policys och strategier för 
hållbarhetsarbetet.  
 
För att säkerställa hållbarhet inom försörjningskedjan har Företag F hållbarhetskrav på sina 
leverantörer. Företaget använder BSCI och liknande kravspecifikationer samt en code of 
conduct och en miljöpolicy som alla leverantörer måste signera för att få arbeta med företaget. 
BSCI är en gemensam uppförandekod med syfte att förbättra arbetsvillkoren i 
leverantörskedjan. Företagets code of conduct är i enlighet med ILO:s konventioner, FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter 
och avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, FN:s Global Compact och 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt andra relevanta internationellt erkända 
avtal. Genom att signera företagets code of conduct måste leverantörerna även se till att deras 
underleverantörer också följer alla punkter i avtalet. Både den sociala och miljömässiga 
hållbarhetsaspekten ingår i företagets code of conduct. Den socialt hållbara delen av 
företagets code of conduct omfattar att det inte är för mycket övertid för fabriksarbetarna i 
produktion, inget barnarbete, rättvisa löner, nödutgångar och arbetsmiljön i fabrikerna, vettiga 
arbetstider, ingen diskriminering och förbud mot tvångsarbete. 

5.6.2 Returlogistik 
Returlogistik är inte någonting Företag F ägnar sig åt i dagsläget. Det som företaget gör 
relaterat till returlogistik är att enbart arbeta med partners som har en tydlig miljöpolicy 
speciellt när det kommer till speditörerna företaget använder sig av vid transporter. 
Respondent F belyser att företaget inte kontrollerar speditörerna i dagsläget utan att det är 
speditörernas ansvar att arbeta med miljöfrågor, samlastning och returtransporter. Dock har 
Företag F under den senaste tiden tittat på alternativa miljöaktiviteter för att kompensera för 
sina utsläpp såsom att plantera träd men det är bara i en undersökningsfas än så länge.  
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Drivkraften för Företag F att arbeta med hållbarhetsfrågor är en kostnadsorsak. Respondent F 
beskriver det som att det som är bra för miljön innebär ofta också en kostnadsbesparing. 
Exempelvis med samkörningar, att köra fulla bilar istället för halvfulla samt att minska antalet 
hanteringspunkter i flödeskedjan. Detta leder också till att Företag F anser att deras 
hållbarhetsarbete främst bidrar till en ekonomisk vinning. Utmaningen med returlogistik är 
enligt Företag F kontrollen av hela flödet speciellt då de inte äger transporterna.  
 
“Om jag säger såhär, det som är bra för miljön är ofta också en kostnadsbesparing.” 
 
Sociala faktorer såsom arbetsförhållandena på fabrikerna är inkluderat i Företag F:s code of 
conduct, detta gäller även för miljöfaktorer såsom utsläpp. Det finns tydliga direktiv kring hur 
vi vill att leverantörerna arbetar med vatten och återvinning säger Respondent F. I nuläget 
utför Företag F själva inte några aktiviteter kopplat till returlogistik utan lägger det ansvaret 
på leverantörerna genom sin miljöpolicy och code of conduct.  

5.6.3 Hållbar detaljhandel 
Företag F ser ett ökat intresse och krav från kunder men även från medarbetare att arbeta med 
hållbarhet inom verksamhetens alla områden. Hållbara produkter är krävande och svåra för 
företagen att tillverka men Respondent F menar att det med tiden blir enklare att arbeta med 
hållbarhet. Företag F har bomull som det vanligaste förekommande materialet i sina 
produkter. De försöker alltid fastställa att bomullen producerats på ett hållbart och 
miljövänligt sätt. Till företagets hemartiklar såsom påslakan och handdukar används extra fin 
egyptisk bomull. Företaget har en policy kring vilka material som inte får användas i 
produkterna. Dessa är angora vilket är en extra fin kaninull, djurpäls eller dun och fjädrar 
plockade från levande djur. Om dun eller fjädrar förekommer i någon produkt kräver Företag 
F ett intyg från sina leverantörer att de har köpt in dunet eller fjädrarna på ett korrekt och 
ansvarsfullt sätt.  
 
“Vi kräver intyg från våra leverantörer angående inköp och ursprung av dun och fjädrar.” 
 
Företag F har tre outletbutiker där de säljer produkter från tidigare säsonger men företaget har 
ingen insamling av konsumenternas begagnade kläder för att kunna återvinna materialet. 
Däremot arbetar företaget med en organisation som de skänker produkter som antingen inte 
har blivit sålda på outlet eller reklamationer som inte går att använda. Avslutningsvis berättar 
Respondent F att organisationen de arbetar med skänker kläderna vidare till utvecklingsländer 
eller använder materialet som exempelvis stoppning i möbler och liknande. Detta i syfte att 
återanvända det som inte går att använda som kläder.  

5.7 Företag G  
Företag G är ett litet svenskt nischmärke som sedan starten år 2010 har expanderat snabbt och 
finns i dagsläget på världsmarknaden. Företagets grundare såg ett behov av att känna sig 
snygg trots regn och rusk. Därigenom startades företaget och dess grundare arbetade ensam 
under de första åren. I och med den snabba expansionen anställdes fler medarbetare till 
företaget. Huvudkontoret återfinns i Stockholm. Företaget driver den största delen av 
försäljningen via sin webbshop och har även ett fåtal butiker på de största marknaderna.  
 
Respondent G arbetar som Supply Chain Manager vilket innebär ett ansvar av produkten från 
produktion ut till slutkonsument. Några av de dagliga arbetsuppgifterna innefattar hantering 
av frakt, lager, logistik, orderhantering, order och tull.  
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Polen, Turkiet och Portugal är länderna där Företag G har sin tillverkning. Företaget använder 
sig av en leverantör från varje land men leverantören i Polen står för 70 procent av all 
tillverkning. Respondent G nämner också att vid vissa tillfällen har använt sig av en 
leverantör i Indien men att 98 procent av deras tillverkning sker i Europa.   

5.7.1 Hållbar försörjningskedja 
Produkterna som Företag G tillverkar är av högsta kvalitet vilket Respondent G belyser. 
Företaget arbetar inte utefter en hållbarhetsstrategi utan förlitar sig på produktens kvalitet 
vilket bidrar till en lång levnadstid för produkterna som är tidlösa i både stil och modell. 
 
“Vi tillverkar en ikonisk stilprodukt som kunden använder under många år, detta är vår typ 
av hållbarhetsstrategi.” 
 
Vidare förklarar Respondent G att Företag G är ett ungt bolag vilket medfört att de inte har 
arbetat fram en hållbarhetsstrategi. De vill först bygga upp bolaget med försäljning och 
omsättning för att därefter kunna använda vinsten till att bygga företaget vidare med 
exempelvis hållbarhetsaktiviteter. Respondent G är medveten om att ett hållbarhetsarbete blir 
mer och mer någonting som företag måste arbeta med. Detta till skillnad från tidigare då det 
har varit ett plus i kanten för företagets image. Framtagande av en hållbarhetsstrategi är under 
pågående process. Respondent G belyser komplexiteten i att arbeta hållbart och att det finns 
flertalet parametrar att ta hänsyn till. I och med detta ställer sig Respondent G frågor såsom; 
Hur djupt företaget ska gå? Ska de titta på leverantörens energikälla? Använder 
leverantörerna energi från kol? Produktens alla komponenter? Eller är det mänskliga 
rättigheter som vi ska fokusera vårt hållbarhetsarbete på avslutar Respondent G.  
 
Respondent G berättar vidare att det saknas en bra och tydlig märkning ut mot kund när det 
kommer till hur företag arbetar med hållbarhet. Produkterna som Företag G tillverkar följer 
EU:s regelverk REACH när det kommer till produktens tillverkningsprocesser och 
komponenter. EU-lagstiftningarna är hårt kontrollerade och strikta jämfört med om 
tillverkningen hade skett i Asien där lagstiftningar för att kontrollera leverantörernas 
tillverkningsprocesser inte är lika hårda.   
 
Företag G har ett pågående arbete med att se över val av material till produkterna för att se om 
det finns något mer miljövänligt alternativ på marknaden. Respondent G menar att det är svårt 
att avgöra vilket alternativ som i slutändan är det bättre materialet utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Det kan handla om två alternativ där det ena är sämre men det andra är 
inte heller bra. I hållbarhetsperspektivet skiljer Respondent G på företag inom fast- respektive 
slow-fashion. Ett företag inom slow-fashion tillverkar produkter som ska hålla under många 
år vilket i sig är hållbart. Detta eftersom det bidrar till mindre konsumtion och att plaggen inte 
används enbart vid ett tillfälle för att sedan slängas utan istället används klädesplaggen under 
flera år. Företag G är ett slow-fashionföretag och har kvalitet som fokus när det kommer till 
deras nuvarande hållbarhetsarbete.      

5.7.2 Returlogistik 
I dagsläget använder sig Företag G sig inte av någon returpolicy eller returlogistik. Dock 
arbetar företaget med tillverkning efter order vilket bidrar till att företaget inte har produkter 
på lager som inte går att sälja. 90 procent av de produkter som tillverkas är sålda innan 
tillverkningen påbörjas. Företaget bygger upp mindre lager av basprodukterna för att kunna 
erbjuda kunden en snabb leverans av basprodukten, men resterande produkter tillverkas efter 
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order. Detta bidrar även till att företaget slipper över- eller underproduktion av en artikel 
vilket också kan leda till produkter som bara ligger på lager.  
 
Den främsta drivkraften för Företag G att arbeta med hållbarhet och se över deras returlogistik 
är krav från marknaden. Respondent G menar att alla modevarumärken oavsett storlek och tid 
på marknaden har krav på sig att vara ett hållbart företag. Kravet beror på att kunden förväntar 
sig det, vilket gör att företagen måste arbeta med det för att bibehålla och attrahera nya 
kunder. Vidare berättar även Respondent G att det finns ett egenintresse inom företaget att 
arbeta mer med hållbarhet och hitta nya lösningar för verksamheten. De som arbetar på 
Företag G vill känna sig stolta över produkterna de producerar.    
 
“Du kommer inte att överleva som varumärke i framtiden om du inte arbetar med 
hållbarhet.” 
 
Utmaningarna med att arbeta med hållbarhet och skapa en returlogistik är enligt Respondent 
G svårigheterna med att veta vad som är bättre och sämre när det kommer till påverkan på 
miljö kopplat till produktion av företagets produkter. Det är svårt att jämföra och utvärdera 
om det är bättre att leverantörerna som tillverkar tyg som behandlas och innehåller mycket 
kemikalier eller om leverantören i produktionen använder kol som drivmedel i fabriken 
fortsätter Respondent G. Frågor som Respondent G ställer sig är vad som har störst 
miljöpåverkan och vilka val ska företaget göra för att minimera miljöpåverkan. Respondenten 
berättar vidare att företaget har en nära relation med de leverantörer som producerar deras 
produkter. Detta dels för att företaget enbart använder sig av tre leverantörer som alla 
återfinns i Europa vilket medför möjligheten att besöka fabrikerna regelbundet och att det är 
färre antal leverantörer att ha en nära relationen med. Företag G känner leverantörerna, vet till 
exempel vad fabriksarbetarna heter och att de får en skälig lön. De vet också att de har 
semester och andra väsentliga delar kopplat till arbetsmiljö och förhållandena på fabrikerna. 
Respondent G säger att företaget är väldigt stolta över denna kontakt med leverantörerna och 
kan därigenom försäkra kunden om att produkterna är tillverkade på ett socialt hållbart sätt. 
     
 
Företag G är en globalt verksam aktör och har två lager för basprodukterna. Dessa lager är 
belägna i New York och Borås. Lagret i New York tillhandahåller produkter för den 
amerikanska samt kanadensiska marknaden och lagret i Borås för de övriga marknaderna. 
Transporterna sker med olika transportmedel beroende på krav på ledtid. Respondent G menar 
att om det finns krav på en kort ledtid så använder företaget flyg som transportmedel. Om det 
handlar om stora bulk-volymer så används båt men mestadels används lastbil som 
transportmedel. Respondenten nämner även att val av transportmedel påverkas också av till 
vilken plats i världen produkterna ska transporteras till.   

5.7.3 Hållbar detaljhandel 
Företag G märker av den medvetna kunden. Kunder frågar ofta via företagets webbsida 
angående produkten och dess material. Respondent G beskriver ingen ökning av 
hållbarhetskrav från slutkonsument sedan företaget startades år 2010. Istället belyser 
Respondent G att den medvetna kunden alltid funnits hos dem och ifrågasätter samt vill veta 
mer om produktens bakgrund. Produkterna som företaget producerar är mestadels tillverkade 
av gummi och plast. Företaget tillverkar även produkter i bomull med största delen består av 
gummi- eller plastrockar. Plasterna som företaget använder kallas för PVC och PU-mix. 
Dessa material är inte miljövänliga men Respondent G menar att detta är de alternativ som 
finns tillgängliga för produkterna då de ska tåla regn och rusk. Respondent G förklarar att 
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plaster av PU-mix är lite bättre ur ett miljöperspektiv men ändå inte ett miljövänligt material. 
Företaget säljer som ovan nämnt även produkter i bomull vilka Respondent G hänvisar till 
som ett miljövänligare alternativ i deras sortiment. Vad som är viktigt att komma ihåg är att 
då tillkommer även infärgningen vilket enligt respondenten försvårar valet om att beskriva 
vilken produkt som är bättre ur ett miljöperspektiv.  
 
“Vi har inte märkt av någon direkt ökning men det har alltid funnits en efterfrågan på 
hållbarhet så länge vi har funnits.”  
 
En aktivitet som företaget ägnar sig åt kopplat till en hållbar detaljhandel är att arrangera två 
sample-sales varje år där klädprover säljs till ett rabatterat pris. Ytterligare en aktivitet är att 
företaget säljer sina produkter till ett flertal outletbutiker i både Sverige och USA.  

5.8 Sammanfattning av det empiriska materialet 
Tabell 2 visar en sammanfattning kring det insamlade empiriska materialet. Tabellen baseras 
på studiens tre huvudområden; hållbar försörjningskedja, returlogistik och hållbar 
detaljhandel samt de olika intervjufrågorna. 
  

Tabell 2. Sammanfattning av det empiriska materialet. 

 
En jämförelse mellan de olika företagen i vår studie har genomförts baserat på Tabell 2. 
Sammanfattning av det empiriska materialet som avslutade föregående kapitel. Jämförelsen 
baseras på studiens tre huvudområden; hållbar försörjningskedja, returlogistik och hållbar 
detaljhandel. Inom hållbar försörjningskedja visar resultatet att samtliga respondenter arbetar 
med inom både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, hållbarhetskrav på 
leverantörer samt integration av hållbarhetsarbete. Det enda som avviker från mängden är att 
en av respondenterna inte har uttalade hållbarhetskrav på leverantörerna. Vad gäller resultatet 
inom området returlogistik visar resultatet att samtliga respondenter har en strategisk 
respektive operativ syn på arbetet med returlogistik. Återvinning och återanvändning är två 
delar inom returlogistiken där vi ser att det finns brister då endast två av sju respondenter har 
återvinning som en aktivitet och tre av sju respondenter har återanvändning som en aktivitet. 
Två företag har både återvinning och återanvändning som aktiviteter inom returlogistik. Inom 
hållbar detaljhandel ser vi att samtliga respondenter gör aktiva val vad gäller material, men 
däremot uttalar endast fyra av sju respondenter att de inser vilket ansvar de har. Endast en 
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respondent har produktinsamling där konsumenter kan lämna in uttjänta klädesplagg i butik. 
Detta resultat visar att det är viktigt att alla företag inser sitt ansvar i att välja hållbara material 
och att fler företag borde se över möjligheten att konsumenter kan lämna in uttjänta 
klädesplagg i fysisk butik eller online. En slutlig jämförelse av resultatet från vår studie visar 
att endast ett företag arbetar med samtliga delar inom hållbar försörjningskedja, returlogistik 
och hållbar detaljhandel. Detta tyder på att de andra företagen kan lära av detta företag. 
Samtidigt är det viktigt att detta företag inte slår sig till ro och nöjer sig utan att de fortsätter 
med det pågående arbetet för att lyckas åstadkomma ännu bättre resultat. 
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6. Analys 

Detta kapitel kommer att analysera den teoretiska referensramen och den insamlade empirin. 
Kapitlet har samma struktur som den teoretiska referensramen, empirin och även 
intervjuguiden, vilken karakteriseras av tre huvudområden; hållbar försörjningskedja, 
returlogistik och hållbar detaljhandel. Dessa tre huvudområden analyseras till en början 
individuellt innan kapitlet avslutas med en sammanfattning av de tre huvudområdena samt en 
jämförelse mellan de olika företagen.  
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Hållbar försörjningskedja och returlogistik är två begrepp som är nära relaterade till varandra 
då det ena inte utesluter det andra. Då modebranschen är en sådan resurskrävande bransch är 
det en förutsättning att företag agerar hållbart genom att de innehar makt att förändra vilken 
bör utnyttjas till sin fulla grad. Aktiviteter inom returlogistik kan genomföras som ett led i att 
arbeta mer hållbart. I dagens föränderliga värld där hållbarhet får allt större uppmärksamhet 
av både konsumenter, intressenter och konkurrenter är arbetet med att eftersträva en hållbar 
detaljhandel nödvändigt för att överleva i branschen.  
 
Intervjuerna i vår studie resulterade i en stor mängd information där resultatet av det 
empiriska materialet visar hur företag väljer att arbeta med dessa begrepp varierar beroende 
på företagets storlek, vilket ansvar företaget ser att de har samt deras egenintresse. Samtidigt 
visar resultatet även att hållbarhet i stort väcker många frågor och även mycket 
uppmärksamhet beroende på hur företag väljer att angripa området. Hållbarhetsarbete är inget 
lätt arbete då det kräver att hänsyn tas till en mängd olika parametrar. Om företag arbetar med 
både hållbar försörjningskedja och returlogistik i en större omfattning kan världen bli en lite 
bättre plats.  

6.1 Hållbar försörjningskedja 
Samtliga respondenter i vår studie beskriver att de arbetar med hållbarhet och hållbara 
försörjningskedjor i någon form. Beroende på företag varierar arbetets utsträckning där alla 
respondenter menar att hållbarhetsarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten. Ett av 
företagens hållbarhetsstrategi baseras på tre fokusområden som företaget har identifierat 
medan ett annat företag har ett antal hållbarhetsmål uppsatta som företaget arbetar utefter. 
Alla företag utom ett har en utpräglad hållbarhetsstrategi eller policy. Företaget som inte har 
en utarbetad hållbarhetsstrategi menar att deras fokus istället ligger på produktens kvalitet för 
att plaggets livslängd ska kunna förlängas. Detta företag har dock en pågående arbetsprocess 
med att ta fram en hållbarhetsstrategi, vilket innebär att samtliga respondenter i vår studie har 
valt att arbeta utifrån en hållbarhetsstrategi eller policy. Vilka aktiviteter som inkluderas i 
arbetet med hållbar försörjningskedja skiftar mellan respondenterna med allt från källsortering 
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till hur produktion av hållbara textilier kan ske i framtiden. Liknande observationer har även 
gjorts av Linton et al., (2007, s. 1075) som uttrycker att det finns ett ökat intresse bland 
företag att arbeta med hållbarhet. Detta oavsett om det drivs av allmänhetens intresse, 
lagstiftningar eller konkurrensmöjligheter. Även Dubey et al., (2017), Kumar & Putnam 
(2008) samt Walker & Jones (2012) belyser detta. Samtliga respondenter medgav att ett ökat 
intresse för hållbarhet återfanns på företagen, vilket har resulterat i ett arbete med hållbara 
försörjningskedjor. Endast en respondent belyste lagstiftning som drivande faktor när det 
gäller hållbarhetsarbete. Respondenten syftade till den lagstiftning som innebär att företag 
med ett visst antal anställda med en viss balansomslutning eller nettoomsättning är tvungna att 
redovisa sin hållbarhetsrapportering från och med år 2017. Vidare menar Turker & Altuntas 
(2012, s. 848) att det finns stor förbättringspotential i modeföretags försörjningskedjor samt 
att hållbarhet behöver upprättas som en kärna i verksamheten och även koppla det till 
aktiviteter inom både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet från vår 
studie styrker Turker & Altuntas (2012) diskussion där flertalet respondenter uttryckligen 
medgav att det finns förbättringsmöjligheter inom verksamheten. Det finns dock vissa 
motsägelser mellan teorin och empirin. Enligt teorin är lagstiftning en av de främsta 
drivkrafter för företag att arbeta mer hållbart. Dock visar resultatet från vår studie att enbart 
en respondent belyste detta som betydelsefullt under intervjun. Vad som bör poängteras är att 
troligen är samtliga respondenter medvetna om lagstiftningen då majoriteten av dem uppfyller 
villkoren som tvingar dem att genomföra hållbarhetsrapportering. Genom att vi inte ställde 
någon specifik intervjufråga om lagstiftningen så uppstod inte något givet samtal kring den, 
vilket också bör beaktas i detta resonemang. Lagstiftning är en tänkbar lösning till att få 
företag att agera och arbeta mer hållbart genom hela försörjningskedjan, men även att få dem 
att faktiskt tydligt redogöra för hållbarhetsarbetet. Dagens lagstiftning omfattar dock inte 
mindre bolag vilket är en brist då alla företag i modebranschen borde ingå i lagstiftningen.  

6.1.1 Hållbarhetskrav på leverantörer 
Vad gäller hållbarhetskrav på leverantörer är detta något som sex av sju respondenter 
uttrycker att de har. Dessa krav varierar bland företagen där vissa har mer detaljerade krav 
medan andra ställer krav av mer övergripande karaktär. Endast ett företag ställer inga 
hållbarhetskrav på sina leverantörer vilket förklaras med att företaget inte är så stort och 
enbart har tre leverantörer. En respondent belyser vikten av att vara pragmatisk när det 
kommer till att ställa hållbarhetskrav på leverantörer. Majoriteten av respondenterna uttrycker 
att de har en nära relation och ett gott samarbete med sina leverantörer där även flertalet 
påtalar att de även har en långvarig relation med sina leverantörer. Genom ett gott samarbete 
upplever företagen att det blir lättare att ställa krav på sina leverantörer. En respondent 
uttrycker att det är relativt enkelt att ställa baskrav på leverantörerna men utmaningen ligger i 
exempelvis arbetstider samt mänskliga rättigheter, där finns det förbättrings- och 
utvecklingspotential. En annan respondent menar att det finns svårigheter att få till ett hållbart 
samarbete då Sverige har kommit längre vad gäller hållbarhet än exempelvis vissa europeiska 
länder. I likhet med resultatet från vår studie argumenterar Walker & Jones (2012, s. 16) för 
att det är betydelsefullt att ha ett nära samarbete med leverantörerna för att uppnå en hållbar 
försörjningskedja. Även Dubey et al., (2017, s. 1121) belyser att ett nära och strategiskt 
samarbete med leverantörerna är nödvändigt för att åstadkomma ett hållbart arbete. Turker & 
Altuntas (2014, s. 847) belyser att företag i modebranschen har börjat arbeta med 
hållbarhetsaktiviteter och därigenom skapat uppförandekoder för hållbarhetsarbetet. Vår 
studies resultat bekräftar Turker & Altuntas (2014) resonemang då samtliga respondenter 
beskriver att de har uppförandekoder eller liknande villkor, vilka används för att ställa krav på 
leverantörerna. Resultatet från vår studie visar tydligt att ett nära samarbete och en långvarig 
relation med leverantörerna lönar sig i längden, vilket bekräftar och stärker befintlig forskning 
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inom området. God kommunikativ förmåga och tydlighet är två framgångsfaktorer för ett 
långvarigt och gott samarbete. Det handlar även om att alla parter är öppna och strävar åt 
samma håll för att ett lyckat resultat ska uppnås. Sammantaget visar våra intervjuer att 
hållbarhetskrav på leverantörer är en nödvändighet för att företag ska kunna vara hållbara 
genom hela försörjningskedjan. Det är viktigt att företag verkligen vågar ställa tuffa krav på 
sina leverantörer för att säkerställa hållbarhet genom hela försörjningskedjan.   

6.1.2 Innehållet av hållbarhetskrav  
Arbetsvillkor, kemikaliehantering, minimilön och att fabriken är säker att producera på är 
gemensamma nämnare som inkluderas i hållbarhetskraven som företagen i vår studie ställer 
på sina leverantörer. Merparten av företagen i studien har en egen uppförandekod vilken ofta 
innefattar både den sociala och miljömässiga aspekten. Samtliga företag använder sig av ett 
avtal som leverantören måste signera för att ingå samarbete med företaget. Tre av 
respondenterna berättar att de är medlemmar i BSCI, Business Social Compliance Initiative, 
en gemensam uppförandekod som avser att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan. Detta 
medlemskap är en del av det sociala ansvarstagandet. Ett exempel på det miljömässiga 
ansvarstagandet är att ett av företagen är medlemmar i Sweden Textile Water Initiative där 
flera företag tillsammans arbetar för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna. 
Flertalet företaget belyser att de efterföljer EU:s regelverk kring kemikalier, vilket också är en 
del av det miljömässiga ansvarstagandet. Detta kan likställas med Linton et al., (2007, s. 
1075) diskussion kring det ökande intresset hos företag att arbeta med hållbarhet bland annat 
drivs av lagstiftningar. Genom resultatet i vår studie råder det ingen tvekan om vilken 
betydelse lagstiftningen har när det gäller att ställa krav på leverantörerna. Samtidigt som det 
är viktigt att ställa krav på leverantörerna menar en respondent att det är betydelsefullt att 
även samla in information från leverantörerna. Detta för att i slutändan kunna vara 
transparenta samt kunna förändra och förbättra aktuell situation. I enlighet med vår studies 
resultat menar Ashby et al., (2012, s. 497) att idag krävs att företag uppvisar transparens 
avseende miljömässiga och etiska beteenden samt även att företag tar ett större ansvar. Även 
Seuring et al., (2008, s. 1545) belyser att transparens är viktigt och menar att branscher med 
betydande miljömässig påverkan samt hög synlighet hos allmänheten har en större press på 
frågor som miljömässig hållbarhet. Detta kan likställas med vad vår respondent diskuterade i 
samband med att de samlar in information från leverantörerna i syfte att kunna vara 
transparenta. Transparens är nödvändigt för att kunna ge en tillförlitlig och äkta bild av 
företagets hållbarhetsarbete. Kombinationen av att ställa hållbarhetskrav på leverantörerna 
och samla in information från dem är ett utmärkt arbetssätt då det ger en ökad förståelse 
mellan parterna och i slutändan även en större insyn för både konsumenter och intressenter.  

6.1.3 Uppföljning och kontroll 
Företagens krav på sina leverantörer kan relateras till arbetet med ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhetsaspekter där kraven kan beskrivas som aktiviteter inom de olika 
hållbarhetsaspekterna. Arbetet med de olika aspekterna inom företags hållbara 
försörjningskedjor varierar i stor utsträckning där företag väljer att arbeta på olika sätt och 
med olika aktiviteter. Förutom ovan nämnda hållbarhetskrav på leverantörer innefattas bland 
annat följande aktiviteter; att genomföra regelbundna besök hos leverantörerna, att välja icke 
resurskrävande material, att säkerställa priser och veta kostnaderna för framställning av 
produkterna, att minimera miljöpåverkan genom att använda miljövänliga transporter samt att 
driva second-hand butik. Flertalet respondenter menar att det är viktigt att kunna stå för 
produkterna som tillverkas. Som en respondent uttrycker det; “Vi kan inte stå för produkter 
som är tillverkade i fabriker där arbetarna inte ens har tillgång till rent vatten”. En 
respondent menar att om företaget inte har en bra och lönsam affär finns inte heller några 
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förutsättningar att åstadkomma något gällande de sociala och miljömässiga aspekterna som 
exempelvis arbetsförhållanden och utsläpp. De drivkrafter som Dubey et al., (2017, s. 1121-
1122) belyser som betydelsefulla i arbetet med hållbar försörjningskedja är bland annat viljan 
att bevara miljöresurser, logistikoptimera, sociala och etiska värderingar samt att designa 
produkten med hållbarhet i åtanke redan i produktutvecklingsfasen. Dessa drivkrafter 
återfinns bland företagen i vår studie som aktiviteter som företaget arbetar med ur 
ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Bland annat värdesätter ett antal 
företag plaggets kvalitet högt där hållbarhetstänket då finns redan i designfasen.  
 
Vad gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter menar Sridhar & Jones 
(2013, s. 98) att triple bottom line, där ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhetsaspekter omfattas, inte är flexibelt och att det finns svårigheter i att få de tre 
hållbarhetsaspekterna att fungera tillsammans. En respondent i vår studie menar att den 
ekonomiska aspekten är en förutsättning för att lyckas åstadkomma något inom den sociala 
respektive miljömässiga aspekten. Detta resonemang medför motsägelser mot befintlig 
forskning då denne respondent menar att det är en förutsättning att arbeta med samtliga 
aspekter för att agera hållbart. Att döma av våra respondenter kan alla företag kan utföra 
någon aktivitet oavsett om det handlar om att sopsortera eller minska koldioxidutsläpp genom 
miljövänligare transporter. Inställning och attityd spelar stor roll till hur företag väljer att 
angripa och arbeta med hållbarhet. Vad gäller resonemanget kring huruvida det är möjligt att 
arbeta med alla tre hållbarhetsaspekter samtidigt så ligger det väldigt mycket i det som vår 
respondent säger. Idag lever vi en snabb och föränderlig värld där hållbarhet har blivit alltmer 
aktuellt de senaste åren, vilket ställer krav på att företag att vara flexibla och arbeta med alla 
tre hållbarhetsaspekter samtidigt. Detta resonemang är motsatsen till vad Sridhar & Jones 
(2013) diskuterar i sin studie angående att de tre aspekterna är svåra att arbeta med 
tillsammans.  

6.1.4 Avgörande för beslutet inom försörjningskedjan 
Vad som prioriteras gällande ekonomisk vinning eller miljömässig vinning i samband med 
tillverkning av produkter diskuterar flera respondenter som en komplex fråga då alla företag 
ska tjäna pengar för att kunna överleva på marknaden samtidigt som företagen vill bidra till 
att minska miljöpåverkan. En respondent påpekar att som ett börsnoterat bolag med krav på 
att leverera vinst till aktieägarna är det givet att marginalkraven styr väldigt hårt samtidigt 
som företaget vill och måste ha en mer hållbar produktion. Detta ger upphov till ett dilemma 
och en komplexitet som samtliga företag i modebranschen måste ta hänsyn till och agera efter. 
Andra respondenter menar att vad företaget väljer beror på vilken typ av produkt det handlar 
om, vilken risk företaget är villig att ta samt vad företaget ser att de har extra ansvar kring. 
Samma respondent menar att prisfrågan ibland kan sätta stopp för alla aktiva val som 
företaget önskar ta inom hållbarhet. En annan respondent menar att priset inte alltid styr utan 
företaget eftersträvar att hitta en win-win situation för alla parter. Två exempel på hållbara val 
som inte behöver kostar mer för företaget är att använda ekologisk bomull istället för 
konventionell bomull samt att på ett enkelt sätt spåra dunet, om dun används i produktion, för 
att kunna säkerställa dunets kvalitet och ursprung. I likhet med studiens resultat belyser 
Abbasi & Nilsson (2013, s. 525-526) kostnader och komplexitet som två utmaningar som 
företag ställs inför med arbetet av en hållbar försörjningskedja. Caniato et al., (2012, s. 659) 
menar att då miljömässig hållbarhet har fått en allt större uppmärksamhet i modebranschen 
finns också en utmaning att uppnå balans mellan företagets behov och miljön. Abbasi & 
Nilsson (2013, s. 525-526) argumenterar för att den största utmaningen är dilemmat mellan att 
minska miljöeffekterna från verksamheten och en ökad finansiell kostnad. Samtliga 
respondenter i vår studie uttrycker att arbetet med hållbarhet och hållbara försörjningskedjor 
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är komplext då företag vill minska sin miljöpåverkan samtidigt som inte alla företag är 
beredda att investera vad som krävs för att uppnå det då kostnaderna anses vara för höga. 
Detta gör att resultatet från vår studie bekräftar befintlig forskning. Trots komplexiteten som 
existerar inom hållbarhetsområdet borde inte priset avgöra om ett företag väljer att agera 
hållbart eller inte. En hållbar investering kan innebära en hög kostnad men förhoppningsvis 
kommer investeringen att betala sig i andra saker än pengar som till exempel att andelen 
koldioxidutsläpp minskas och att resultatet då blir en mer välmående jord. Därmed är det 
viktigt att se till fler parametrar än enbart den ekonomiska aspekten.   

6.2 Returlogistik 
Resultatet av vår studie visar att arbete med returlogistik inom modebranschen inte är särskilt 
vanligt. Företag arbetar med aktiviteter kopplat till returlogistik, men andelen företag som har 
en utarbetad plan för arbetet med returlogistik är liten. Returlogistik är ett relativt nytt 
fenomen och inom modebranschen finns det lite forskning inom området (Dowlatshahi, 2005, 
s. 3457-3458). Detta styrks med vår studie där endast två av sju respondenter svarade att de 
arbetar med returlogistik i dagsläget. Resterande respondenter svarade att de inte har en 
utarbetad returlogistik eller att returlogistik är ett område de inte har kommit särskilt långt 
inom då det är ett nytt område företaget har börjat arbeta med.     

6.2.1 Aktiviteterna inom returlogistik 
Aktiviteterna inom returlogistik som modeföretag ägnar sig åt varierar mellan företagen. De 
olika aktiviteterna inom returlogistik som företagen arbetar med är bland annat att sälja 
överblivna eller äldre säsonger av klädesplagg via outletbutiker samt att källsortera och titta 
på energibesparingslösningar. Tre av respondenterna belyser att de arbetar enbart med bästa 
kvalitet för att säkerställa plaggets livslängd. Företagen är även medvetna om transporters 
miljöpåverkan och väljer i största möjliga mån transport via lastbil eller tåg samt undviker 
flygtransporter då flyg har en större miljöpåverkan än lastbil och tåg. I Kumar & Putnams 
(2008, s. 314) studie har författarna skapat en modell kring returlogistikens flöde där vi kan 
följa produktens väg från råmaterial genom försörjningskedjan och vidare genom olika 
aktiviteter inom returlogistik. Aktiviteterna som ingår inom returlogistik är; återanvända, 
återskapa och återvinna. I modellen av Kumar & Putnams (2008, s. 314) inkluderas även 
secondary markets vilket i denna studie översätts till sekundära kanaler. Sekundära kanaler 
innebär att produkter som inte blivit sålda i butiken säljs till ett billigare pris i en outletbutik. 
Vår studie visar att de flesta företagen inom modebranschen använder sig av outletbutiker 
som en del i arbetet med returlogistik. Företag som arbetar med produkter tillverkade av bästa 
kvalitet arbetar med returlogistik genom att redan i designstadiet tänka på hur produkten ska 
få en lång livslängd och inte slängas efter enbart några få användningstillfällen. Dessa 
aktiviteter kan likställas med aktiviteterna i Kumar & Putnams (2008) modell.  

6.2.2 Samarbete inom returlogistik 
Alla deltagande respondenter i denna studie nämner samarbete och nära relationer som viktiga 
delar när det kommer till arbetet med returlogistik. Flera av företagen har nära relationer med 
välgörenhetsorganisationer vilka de skänker kläder till. Välgörenhetsorganisationerna tar 
sedan hand om kläderna vidare genom att sälja dem till låga priser, skänka till fattiga länder 
eller återanvända materialet som exempelvis stoppning i möbler eller liknande. I enlighet med 
Khodaverdi & Hashemis (2015, s. 40) resonemang kring att det har blivit allt vanligare att 
företag väljer att outsourca aktiviteter inom returlogistik visar resultatet i vår studie att företag 
väljer att låta välgörenhetsorganisationer samla in kläder från företagen. Genom detta blir 
valet av tredjepartslogistikleverantör avgörande för om företagets returlogistik blir effektiv 
eller inte. Viktigt att poängtera är att om en tredjepartslogistiker är involverad bör 
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aktiviteterna i returlogistik drivas av en rimlig vinst (Das & Chowdhury, 2012, s. 209). 
Samarbete och förtroende mellan alla inblandade parter i flödet krävs för att skapa effektivitet 
och en bra returlogistik (Lacerda, 2002 refererat i Vaz et al., 2013, s. 476). Vår studie stödjer 
argumentet om att företag outsourcar aktiviteter kopplat till returlogistik då de har 
välgörenhetsorganisationer som samarbetspartners. Samarbetspartnerna säljer eller skänker 
kläder som inte blivit sålda hos företaget samt hanterar produkterna i återvinningsprocesser 
för att återanvända så mycket som möjligt av plaggen. Aktiviteterna hos tredjeparten drivs då 
av en rimlig vinst genom att de kan sälja produkter de fått gratis vidare till ett lågt pris, vilket 
styrker Das & Chowdhurys (2012, s. 209) argument om att aktiviteterna inom returlogistik 
hos en tredjepart bör resultera i en vinst. Valet av välgörenhetsorganisation som företaget 
väljer att samarbeta med har en stor påverkan på om returlogistiken blir givande eller inte för 
företaget. Inför valet av en välgörenhetsorganisation behövs en noggrann utvärdering där 
valet behöver vara genomtänkt och studerat ur olika perspektiv. Fel val av samarbetspartner 
kan skada företagets image. Exempelvis om välgörenhetsorganisationen utnyttjar situationen 
och inte gör vad de har lovat, det vill säga till exempel inte skänka kläderna till fattiga länder 
där det finns människor som är i behov av produkterna.   

6.2.3 Drivkrafter och utmaningar med returlogistik 
Drivkrafterna med returlogistik är enligt respondenterna främst miljömässiga men även 
kraven från kunderna att arbeta hållbart. Företagen arbetar med returlogistik i syfte att försöka 
bidra till en bättre miljö och att produkterna inte bara ska hamna på soptippen efter några 
gångers användande. Kunderna kräver allt mer information om produkternas bakgrund men 
även möjligheten att återvinna produkter efter användning vilket bidrar till motivation hos 
företagen. Andra drivkrafter är konkurrenskraft, kostnadsbesparingar och egenintresse hos 
företagen. I enlighet med detta menar Vaz et al., (2013, s. 473) att arbete med returlogistik 
bidrar med konkurrensfördelar och förbättrad företagsimage. Vaz et al., (2013, s. 468; s. 474) 
menar även att returlogistik attraherar kunder som vill agera hållbart samt att returlogistik 
medför en förbättrad miljö och kostnadsbesparingar. Detta visar att argumenten av Vaz et al., 
(2013) styrks i denna studie då företagen och respondenterna har angett liknande drivkrafter 
inom returlogistik. Även om samtliga respondenter anger att den största drivkraften är 
miljömässig är konstigt att fler företag inte arbetar hårdare för att vara mer miljömässiga. 
Samtidigt måste man ha i åtanke att hållbarhetsarbete kräver mycket tid och pengar. Frågan 
som vi ställer oss är hur stor den miljömässiga drivkraften egentligen är? Svaret på den frågan 
är att den miljömässiga drivkraften kanske inte är så stor som respondenterna vill säga att den 
är. Det är lätt att företag förskönar verkligheten för att framstå som bättre i konsumenternas 
ögon. Dock är detta inte något lyckat koncept för framtiden då det alltid är bäst att hålla sig 
till sanningen.  
 
Enligt respondenterna är en av utmaningarna med returlogistik att tekniken inte finns. Detta 
innefattar tekniken för att kunna återvinna kläder och bryta ner blandmaterial till råmaterial 
som sedan kan användas för att skapa nya produkter. Det som även försvårar denna 
nedbrytning av materialen är kemikalieanvändning samt att hela logistiken med insamling av 
kläder ska ske för att sedan transporteras dit tekniken för återvinning finns. Respondenterna 
belyser även att utmaningarna med returlogistik är att förändra konsumentens beteende när 
det kommer till hanteringen av kläder konsumenterna inte önskar ha längre. Att 
konsumenterna inte ska slänga produkterna i soporna är en utmaning för att skapa en 
fungerande returlogistik inom modebranschen. Detta medför även utmaningar i kontrollen av 
flödet och hos vem ansvaret ligger. En respondent menar att ansvaret av insamling av kläder 
bör ligga hos kommunen att ha insamling av textilier på återvinningsstationer. Returlogistik 
utmanar de traditionella flödena inom modebranschen vilket ställer stora krav på företagen. 
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Flertalet företag ser även kostnaden för returlogistik som en utmaning. I likhet med vår 
studies resultat belyser Beh et al., (2016, s. 260) att tekniken för att återanvända klädesplagg 
är underutvecklad. Vad gäller respondenternas åsikt om att kostnader inom returlogistik är en 
utmaning menar Rahimifard et al., (2009, s. 83-84) att returlogistik är en kostnadsintensiv 
investering för företag, vilket även är en barriär för företag att implementera returlogistik. 
Vidare uppmärksammar Das & Chowdhury (2012, s. 209) ytterligare en utmaning med 
returlogistik, att kunna planera för insamling av returnerade produkter och själva 
återvinningsprocessen av produkterna. I vår studie har vi identifierat tekniken för att återvinna 
kläder och textilier som den största utmaningen för företag inom modebranschen. Finns inte 
tekniken för att kunna återvinna varför ska företagen då arbeta med returlogistik? Att döma av 
våra respondenter kan företag arbeta med returlogistik trots att tekniken för återvinning inte 
ännu finns tillgänglig. De kan skänka produkter till utvecklingsländer, sälja produkter via 
outletbutiker, återanvända materialet som stoppning i möbler samt arbeta tillsammans i 
branschen för att utveckla tekniken och hanteringen av använda produkter i syfte att 
gemensamt hitta nya lösningar för returlogistik i modebranschen. En annan utmaning som har 
identifierats i denna studie är skillnaderna mellan företag verksamma inom fast fashion 
jämfört med slow fashion. Företag inom fast fashion säljer billiga produkter med en kort 
livslängd där konsumenterna använder produkterna några få gånger för att sedan slänga och 
köpa nya klädesplagg. Här har företagen ett större ansvar att arbeta med returlogistik och 
hållbara lösningar än företag inom slow fashion som tillverkar produkter av bästa kvalitet vars 
livslängd ofta sträcker sig över flera år. Det är svårt att veta vad inom hållbarhet som är bättre 
än det andra, men att minska den totala konsumtionen av kläder och att tillverka kläder som 
kan hålla under flera år är ett av de bättre alternativen för modebranschen. Vidare måste 
tekniken utvecklas för att återvinning av kläder ska bli någonting som alla företag inom 
modebranschen ägnar sig åt.    

6.3 Hållbar detaljhandel  
Alla respondenter i vår studie uttrycker att dagens kunder har blivit alltmer medvetna där 
flertalet respondenter menar att det har blivit lättare att arbeta hållbart då efterfrågan har ökat. 
Nyfikenheten hos konsumenterna belyses också hos flertalet respondenter då företag får allt 
fler frågor kring produktens ursprung och material. En respondent uttrycker att det inte är 
några problem att möta konsumenters efterfrågan på hållbara produkter då företag i många 
fall ligger före vad konsumenterna efterfrågar. Två respondenter menar att trots att 
konsumenter är mer medvetna idag så väljer konsumenter det ekonomiskt fördelaktiga 
alternativet vilket gör att pris och design är de styrande faktorerna. En av respondenterna 
säger; “Det går åt rätt håll genom att människor blir mer medvetna, men vi är inte riktigt 
framme än”. Vad gäller samarbete mellan företag i modebranschen uttrycker samtliga 
respondenter att det finns ett gott samarbete där företag hjälper och lär av varandra. Bland 
annat återfinns samarbete i frågor som rör arbetsvillkor och vattenanvändning. En respondent 
menar att mindre företag måste samarbeta för att lyckas och för att uppnå synergieffekter. I 
likhet med vår studies resultat menar Turker & Altuntas (2014, s. 848) att samarbete är 
nyckeln till att skapa hållbara lösningar och arbeta mer hållbart. Både Walker & Jones (2012) 
samt Dubey et al., (2017) menar också att ett nära samarbete med leverantörerna är 
nödvändigt för att åstadkomma en hållbar försörjningskedja. Turker & Altuntas (2014, s. 848) 
diskuterar även att en ökad efterfrågan på hållbara aktiviteter från leverantörer involverar 
konsumenterna i försörjningskedjan i en större utsträckning. de Brito (2008, s. 534) menar att 
konsumenters medvetenhet kring etiska aspekten i produktionen har ökat. Resultatet från vår 
studie bekräftar befintlig forskning genom att samtliga respondenter uttrycker att dagens 
konsumenter är medvetna kring hållbarhet och hållbara produkter. Samtidigt visar också 
resultatet att alla respondenter betonar hur viktigt det är med samarbete både med vad gäller 
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leverantörer och konkurrenter. Det är viktigt för företag i modebranschen att förhålla sig till 
en förändrad efterfrågan och en mer medveten kund. Hållbarhet kräver ett ständigt pågående 
arbete där det är betydelsefullt att vara beredd på snabba förändringar. Samarbete är 
nyckelfaktorn till ett lyckat resultat då ensam inte alltid är stark. Det är viktigt att våga hjälpa 
varandra samt lära av varandras misstag och dra nytta av varandras lärdomar. Det är 
skrämmande att många konsumenter medger att de skulle välja de hållbara alternativet men 
trots detta ändå väljer de det ekonomiskt gynnsamma alternativet i köpsituationen. Det finns 
mycket att arbeta med vad gäller konsumenters attityd och kunskap inom området. Därigenom 
har företagen ett ansvar att upplysa och informera kunderna om fördelarna med det hållbara 
alternativet.   

6.3.1 Materialval 
Enligt resultatet av vår studie varierar materialvalen bland företagen. Detta främst beroende 
på vilken typ av produkt som företaget säljer. Ett av företagen är verksamma i skobranschen 
vilket gör att det vanligaste materialet för dem är syntetisk skinn. Företagets respondent 
belyser att det är ett medvetet val att välja syntetiskt skinn istället för äkta skinn. Valet 
grundar sig främst i att kunderna inte är beredda att betala det som krävs för ett par skor i äkta 
skinn. Ett annat företag producerar och säljer regnkappor där det vanligaste materialet är plast 
och gummi. Plasten som företaget använder är PVC-plast och PU-mix, vilka är de alternativ 
som finns tillgängliga då produkterna ska tåla regn och rusk. Övriga företag i vår studie är 
verksamma i klädbranschen och bland dessa företag förekommer material såsom 
ullblandningar, viskosmaterial, bomull, polyester, återvunnen bomull och polyester, lyocell 
samt polyester. Samtliga respondenter belyser att de är medvetna kring de olika materialens 
påverkan på miljön och att de försöker göra aktiva val för att välja hållbara material i den 
utsträckning som är möjligt. En respondent uttrycker att om materialet som passar bäst för 
produkten är ersättningsbart med ett hållbart alternativ där ingen kompromiss vad gäller 
kvalitet behöver göras är det ett givet val. Två av respondenterna berättar att de arbetar utifrån 
ett verktyg kring vilka material som är de bästa valen. I konstruktionen av verktygen har 
företagen tagit hänsyn till de olika miljöaspekterna för att kunna identifiera vad som är bättre 
respektive sämre. I enlighet med resultatet i vår studie menar Claudio (2007, s. 450) att de 
mest förekommande materialen som används inom modebranschen är polyester och bomull. 
Sanches et al., (2015, s. 696) diskuterar lyocell som ett vanligt förekommande material i 
modebranschen. Dessa tre typer av material återfinns som material bland respondenterna i vår 
studie, vilket visar att forskningen inom området styrks av empirin.  
 
Det är avgörande att företag inser sin egen påverkan på miljön vad gäller material. 
Materialvalet har en oerhörd betydelse. Det råder inga tvivel på vilken avgörande faktor priset 
trots allt är när det gäller att hållbara materialval. Många företag resonerar att material ska 
vara fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv samtidigt som det inte ska ha någon större 
påverkan på miljön. Detta är försvarbart då företag är vinstdrivande organisationer som ska 
leverera ett så bra resultat som möjligt till sina intressenter. Samtidigt bör inte 
hållbarhetsaspekterna glömmas bort i detta resonemang då det är avgörande att agera hållbart 
genom att jordens resurser inte finns att tillgå i all oändlighet. 

6.3.2 Ansvar avseende materialval  
Fyra av sju respondenter uttrycker tydligt att de ser att de har ett ansvar gällande materialval 
med tanke på dess miljöpåverkan och begränsade naturresurser. För ett av företagen innebär 
det att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö i alla delar i hela verksamheten, det 
vill säga från design till hantering av uttjänta produkter. För ett annat av företagen innebär det 
att ta ansvar för den belastning som företaget orsakar och det avfall som skapas vid 
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framställning av produkter. Ansvaret för ett tredje företag handlar om att välja rätt material så 
att produkten lever och kan användas så länge som möjligt samt håller för de påfrestningar 
som finns. I enlighet med detta argumenterar Caniato et al., (2012, s. 659) för att företag är 
ansvariga för sociala och miljömässiga problem orsakade av dem själva men även av deras 
leverantörer. Företag måste ta ansvar och göra vad de kan för att minska de skadliga 
effekterna på miljön. Detta främst på grund av att modebranschen är en väldigt resursintensiv 
bransch. Det handlar även om att ha god kunskap om de olika materialen och att våga ställa 
krav på leverantörerna, men också att välja hållbara material även om det är en större kostnad 
än ett konventionellt alternativ.  

6.3.3 Produktinsamling   
Endast ett av sju företag i vår studie erbjuder sina kunder insamling av begagnade kläder. 
Företaget har insamling i fysiska butiker men även online. Samma företag arbetar också med 
uthyrning av kläder i både butik och online. Två av respondenterna uttrycker att istället för att 
ha insamling av begagnade kläder så tar företagen del av Regeringen och Naturvårdsverkets 
arbete kring producentansvar där det handlar om att motivera producenterna att tillverka 
resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. 
En annan respondent menar att företaget tillverkar produkter av fantastisk kvalitet som är till 
för att användas. Detta företag uppmuntrar kunderna till en andrahandsmarknad där kunderna 
själva kan sälja sina begagnade klädesplagg. Flertalet respondenter menar att det handlar om 
att förändra konsumenternas attityd till hållbarhet och att klädesplagg kan återvinnas istället 
för att slängas i soporna. I likhet med ovanstående resultat argumenterar Zamami et al., (2015, 
s. 677) för att företag visar ett svagt intresse för att återanvända och återvinna textilavfall. 
Detta stämmer delvis in på resultatet från vår studie där enbart ett företag har insamling av 
begagnade kläder. Däremot försöker flertalet respondenter uppmuntra konsumenterna att 
återvinna och återanvända klädesplagg istället för att slänga dem i soporna. Das & 
Chowdhury (2012, s. 209-210) menar att effektiv produktåtervinning och insamling av 
returnerade produkter är nödvändigt för att uppnå ett lyckosamt resultat med returlogistik. 
Företag bör erbjuda insamling av begagnade produkter för att kunna förändra konsumenternas 
attityd. Det handlar om att visa vilka konkreta alternativ som finns till att slänga 
klädesplaggen i soptunnan. Det är av betydande karaktär att företag gör konsumenterna 
medvetna kring vilka val som finns för begagnade kläder. Om fler företag skulle erbjuda 
insamling av begagnade produkter skulle också fler konsumenter lämna in sina klädesplagg. 
Det handlar om att insamlingen ska vara smidig och lättillgänglig för konsumenterna.  
 
Vidare uttrycker en respondent följande; “Jag kan uppleva att företag idag tar emot uttjänta 
klädesplagg och att när konsumenten lämnar in sina plagg fås en rabattkod att köpa nya 
klädesplagg för. Frågan är då hur hållbart det är”. Respondenten belyser att det är 
fördelaktigt om ett cirkulärt flöde kan uppnås för att kunna producera nya klädesplagg av 
gamla. Då lösningen och tekniken inte finns i den utsträckningen förespråkar respondenten att 
det handlar om att designa produkter med lång livslängd. I motsats till detta resonemang 
väljer ett annat företag i vår studie att faktiskt arbeta utefter konceptet att kunden får en 
rabattkod när uttjänta klädesplagg lämnas in i butiken. Detta ger upphov till intressanta 
funderingar då vissa motsägelser kan sägas uppstå. Vad som bör poängteras är att företaget 
som använder rabattkod profilerar sig som ett företag som förespråkar god kvalitet, vilket ger 
upphov till än mer funderingar. Detta resonemang anser vi vara tänkvärt, vilket även bör 
beaktas då det väcker en mängd olika frågor. Det ska inte behövas en rabattkod för att få 
konsumenter att lämna in sina klädesplagg istället för att slänga dem. Än en gång handlar det 
om att förändra konsumenternas attityd och att en belöning inte behöver fås för att inlämning 
ska ske. Samtidigt är det motsägelsefullt att ett företag som är verksamma inom slow fashion 
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uppmuntrar kunder till en ökad konsumtion genom att ge en rabattkod vid inlämning av 
begagnade kläder som kunden kan använda för att köpa nya produkter.  

6.3.4 Outletbutik och andrahandsmarknad 
Resultatet av vår studie visar att sex av sju respondenter säljer produkter från tidigare 
säsonger i någon form av outletbutik eller på en andrahandsmarknad. En respondent berättar 
att företaget inte använder outletbutiker utan istället reas produkter från tidigare säsonger ut i 
de egna varuhusen. Tre respondenter belyser att osålda produkter skänks till välgörenhet. En 
av dessa respondenter berättar att materialet från de osålda produkterna även används som 
exempelvis stoppning i möbler och liknande i syfte att återanvända det som inte går att 
använda som kläder. Att nya kunder nås och att produkterna säljs vidare istället för att slängas 
diskuterar Beh et al., (2016, s. 260) som fördelaktigt med outletbutiker. Beh et al., (2016, s. 
260) menar även att outletbutiker minimerar och eliminerar de skadliga effekterna på miljön. 
Då beslutet att använda outletbutik grundar sig i ett hållbarhetstänk finns en tydlig koppling 
mellan vår studies resultat och forskningen. Outletbutiker är ett bra alternativ till att sälja 
produkter från tidigare säsonger. Detta är naturligtvis att föredra framför att klädesplaggen 
slängs på soptippen. Att slänga fullt fungerande klädesplagg på soptippen är en fasansfull 
tanke. Ett annat bra alternativ till soptippen är att skänka klädesplaggen till välgörenhet.  

6.4 Analys av orsakssamband   

6.4.1 Orsakssamband i den hållbara försörjningskedjan 
Som ovan nämnt är hållbarhetsarbete väl utbrett bland respondenterna i vår studie. I likhet 
med Dissanayake & Sinhas (2015, s. 94) resonemang menar respondenterna att ohållbara 
konsumtionsmetoder och snabba produktcyklar kännetecknar modebranschen. Dissanayake & 
Sinha (2015, s. 94) menar att detta ger upphov till motsägelser mellan hållbarhetsarbete och 
modebranschen genom att hållbarhetsarbete strävar efter resurshushållning och inget avfall 
samtidigt som modebranschen förbrukar naturresurser och genererar avfall. Detta resonemang 
är intressant då det tydligt medför en utmaning som företag i modebranschen brottas med.  
 
Trots att samtliga företag i vår studie arbetar med hållbarhet i någon form belyser flertalet 
respondenter att hållbarhet inte är någon lätt fråga att arbeta med då den är komplex i sin 
natur. Abbasi & Nilsson (2013, s. 525-526) belyser komplexiteten som en stor utmaning som 
företag ställs inför. Komplexiteten uppstår då det är svårt att avgöra vad som är bra och dåligt 
när det gäller hållbarhetsfrågor. Försörjningskedjan är lång och det finns således många 
faktorer att ta hänsyn till. Även om hållbarhet skapar komplexitet är det viktigt att arbeta med 
och att fortsätta arbetet även om motgångar uppstår. Att arbeta efter devisen att ingen kan 
göra allt men alla kan göra något skulle hjälpa företag på traven. Att samtliga respondenter 
säger att de, trots komplexa samband, arbetar med en hållbar försörjningskedja beror på att 
konsumenter och andra intressenter i samhället förväntar sig detta av företagen. Det handlar 
även om företagsimage och att hållbarhetsarbete är nödvändigt för att överleva på marknaden. 
Att genomföra hållbarhetsarbete var och är ett sätt för företag att kunna differentiera sig från 
konkurrenterna, men genom att alla företag arbetar med hållbarhet har detta lett till en ny 
standard på marknaden vilken alla företag numera måste förhålla sig till. 
 
Som tidigare diskuterats i denna studie definierar och arbetar företag hållbarhet på en mängd 
olika sätt beroende på vilken typ av företag man är och vilka typer av produkter som säljs. 
Vissa ser hållbarhet som att välja hållbara och ekologiska material till produkterna medan 
andra förespråkar att välja material med lång livslängd för att undvika slit-och-släng-
konsumtionen. Detta visar på att det finns olika perspektiv på hållbarhet där det ena inte är 
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mer rätt än det andra. Att olika definitioner uppkommer kan knytas samman med 
komplexiteten och att det inte finns några givna svar kring hållbarhet. Vad gäller det varierade 
arbetssättet kring hållbarhet baseras det på att företag inte kan prioritera alla aktiviteter på 
samma gång. Ett bättre arbete uppnås om företag väljer att fokusera sitt hållbarhetsarbete på 
ett antal aktiviteter. Detta fokus grundar sig i ett egenintresse i företaget. Dock kan det vara 
svårt för företag att välja var de ska lägga sitt fokus. Det är komplicerat att veta vad som är 
bäst att göra då det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till, vilka även kan skilja sig 
beroende på vilken aspekt man ser till.  
 
Linton et al., (2007, s. 1075) menar att företags ökande intresse att arbeta med hållbarhet drivs 
av bland annat lagstiftningar. Dessa lagstiftningar har en betydande roll när företag ställer 
krav på sina leverantörer. Anledningen till att vår studies resultat visar skillnader i vilka krav 
företag ställer på sina leverantörer anser vi uppkommer på grund av att det saknas generella 
standardkrav i modebranschen. Företagens olika åsikter samt värderingar leder till olika krav 
och fokus inom hållbarhetsarbetet. Även om alla företag är verksamma i samma bransch sker 
hållbarhetsarbetet på olika sätt där det finns en skillnad mellan fast fashion och slow fashion. 
Slow fashion-företag värdesätter klädesplaggets kvalitet och att tillverka plagg som har en 
lång livslängd. Därigenom har dessa företag ett mer långsiktigt perspektiv på klädesplaggen. 
Företag inom fast fashion har ett kortare perspektiv och arbetar med kortare livscyklar, har 
billigare materialval och säljer sina produkter inom ett lägre prissegment än företag inom slow 
fashion. Svårigheter med det geografiska avståndet är en tänkbar anledning till att uppföljning 
och kontroll av hållbarhetskraven sker i en liten utsträckning. Det är ännu svårare att 
genomföra fysiska besök när produktionen finns i Asien jämfört med exempelvis Europa. 
Även kulturella skillnader kan spela en roll i detta sammanhang. Företagen delegerar och 
lägger över ansvaret på leverantörerna, vilka har signerat ett avtal där de ska följa kraven 
enligt lag. Detta leder till bristande faktisk kontroll över hur verkligheten ser ut på fabrikerna. 
Det kan vara lättare att kontrollera de leverantörer som producerar företagets egna 
varumärken jämfört med leverantörer till externa varumärken som företag köper produkter 
från. Detta genom att arbetet kring de egna varumärkena sker mer integrerat, vilket resulterar i 
en närmare relation med en bättre kommunikation.  
 
Genom att miljömässig hållbarhet har ökat i uppmärksamhet inom modebranschen diskuterar 
Caniato et al., (2012, s. 659) att detta leder till en utmaning i den bemärkelsen att hitta 
balansen mellan miljön och företagets behov. Denna utmaning kan likställas med om 
kostnadsaspekten eller miljöaspekten avgör i tillverkningsprocessen av produkter. Varför 
kostnadsfrågan prioriteras före miljöfrågan när det gäller tillverkning av produkter grundar sig 
främst i att företag är vinstdrivande organisationer som har krav på sig att leverera ett positivt 
resultat till sina ägare. Företag fokuserar mycket på kostnadsfrågan och sätter därigenom 
miljöaspekten i andra hand. Alla beslut i ett företag grundas i en ekonomisk orsak, vilket tyder 
på att kostnader är en avgörande faktor. Det är lätt för företag att sätta miljön i andra hand, 
men miljöaspekten är för viktig för att glömmas av.  

6.4.2 Orsakssamband inom returlogistiken  
Resultatet från vår studie visar att svenska modeföretag arbetar med olika aktiviteter inom 
returlogistik. Dock arbetar få företag med hela flödet till att återvinna produkterna för att 
kunna skapa nya produkter av befintligt material. Två av sju företag belyser att de arbetar med 
returlogistik medan resterande företag berättar att de inte arbetar aktivt med returlogistik i 
dagsläget. I likhet med detta menar Rogers & Tibben-Lembke (2001, s. 143-144) att företag 
inte prioriterar returlogistik i sin verksamhet. Detta kan vara en orsak till att returlogistik inte 
är etablerat i den bemärkelsen inom modebranschen. Dock har alla företag utom ett en 
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outletbutik eller säljer sina produkter på en andrahandsmarknad. Även om samtliga 
respondenter i vår studie arbetar med någon aktivitet inom returlogistik visar detta på stor 
förbättringspotential för företag inom modebranschen att utveckla arbetet med returlogistik 
genom hela flödet. 
 

 
Figur 9. Identifierat problemområde inom returlogistik. 

 
Genom denna studie har ett problemområde inom arbetet med returlogistik i modebranschen 
identifierats. Problemområdet återfinns som en stjärna i Figur 9. Vid denna punkt uppstår en 
flaskhals för företagen där många företag fastnar och inte arbetar med returlogistik hela vägen 
till att återskapa produkter av befintligt material. Företagen är duktiga på att arbeta med 
hållbarhetsaktiviteter fram tills problemområdet men därefter är det få som tar sitt ansvar. 
Företagen satsar inte på returlogistik fullt ut genom hela flödet. I problemområdet finns ingen 
tydlig mall eller standard som företag kan följa för att veta hur de ska arbeta vidare med 
returlogistik. Punkten bli ett stopp vilket beror på okunskap och outvecklad teknik för att 
fortsätta returlogistikarbetet på ett smidigt och effektivt sätt. När företagen kommer till 
problemområdet är det få som vet hur de ska ta sig igenom området för att kunna återskapa 
produkter av befintligt material och sluta cirkeln för ett hållbart flöde. Stjärnan representerar 
den punkt i försörjningskedjan som de flesta företag inom modebranschen arbetar mot och 
efter den punkten glöms produkterna bort och de hamnar på soptippen istället för att 
återvinnas.   
 
Resultatet av denna studie tyder på svårigheter för företag att arbeta med returlogistik genom 
hela flödet. Det saknas kunskap och teknik för att kunna arbeta med att skapa ett cirkulärt 
flöde. Detta resultat är i enlighet med Dowlatshahis (2005, s. 3457-3458) argumentation där 
författaren menar returlogistik är ett relativt nytt begrepp där det saknas forskning kring 
begreppet inom modebranschen. Att returlogistik är ett förhållandevis nytt begrepp kan vara 
en förklaring till att det finns bristande kunskap inom området. Dock utför företag vissa 
aktiviteter kopplat till returlogistik men få satsar på alla aktiviteter för att skapa en effektiv 
returlogistik. Samarbetet belyste de flesta respondenterna i vår studie som viktigt där 
samarbetet blir en avgörande faktor till ett framgångsrikt resultat inom returlogistik. Detta kan 
likställas med att Larcerda (2002, refererat i Vaz et al., 2013, s. 476) menar att samarbete är 
nödvändigt för att skapa effektivitet och en välfungerande returlogistik. Utan samarbete 
arbetar företagen inom modebranschen åt olika håll. För att skapa en effektiv returlogistik 
krävs ett nära samarbete för att lyckas. Genom att samarbeta skapas synergieffekter och 
företagen kan tillsammans bli bättre på returlogistik inom modebranschen.      
 
Det finns vissa motsägelser mellan en hållbar försörjningskedja och returlogistik vad gäller 
kostnader. Enligt tidigare forskning medför en hållbar försörjningskedja ökade kostnader 
(Abbasi & Nilsson, 2013, s. 525-526) och returlogistik medför kostnadsbesparingar (Nikolaou 
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et al., 2013, s. 173). Att döma av våra respondenter är kostnaden en viktig post då företag 
arbetar för att uppnå en vinst. Detta tyder på att returlogistik är en fråga om lönsamhet. Denna 
motsägelse bör leda till att fler företag arbetar med returlogistik på grund av 
kostnadsbesparingar. Dock visar resultatet av vår studie att få företag inom modebranschen 
arbetar med returlogistik. Denna diskussion om vilket av alternativen som faktiskt stämmer i 
praktiken, om en hållbar försörjningskedja medför kostnader eller om returlogistik medför 
kostnadsbesparingar är intressant då vår studie visar att företag inom modebranschen arbetar 
mer med en hållbar försörjningskedja än returlogistik trots att de är kostnadsdrivna. Orsaken 
ligger i att returlogistik kan leda till en stor startkostnad som under arbetets gång bidrar med 
kostnadsbesparingar. Dock har företagen ett kortsiktigt perspektiv och ser då enbart den stora 
kostnaden för att få igång returlogistikarbete. En annan orsak är att inom den tidigare 
forskningen finns otydliga svar kring hur modeföretag ska arbeta med returlogistik. Det finns 
även få exempelföretag som gör ett utmärkt jobb inom returlogistik som andra kan ha som 
guide för att lyckas.  
 
Vår studie tyder på att olika företag drivs av olika saker precis som det är för oss människor. I 
enlighet med detta menar Vaz et al., (2013), Khodaverdi & Hashemi (2015) samt Nikolaou et 
al., (2013) att det finns en mängd olika drivkrafter inom arbetet med returlogistik. Därigenom 
är svårt att nämna endast en drivkraft som driver företag att arbeta med returlogistik. Dock 
visar sammantaget av våra intervjuer att alla företag drivs av pengar. Motiveringen till att 
arbeta med något som egentligen inte hör till kärnverksamheten behöver ge en ekonomisk 
vinning för att företag inom modebranschen ska arbeta med det. Returlogistikens otydliga 
ekonomiska vinning gör att företag i modebranschen inte arbetar med returlogistik fullt ut 
eftersom de inte ser den ekonomiska vinningen det medför på lång sikt. De olika motiverande 
faktorerna hos företagen leder även till att de arbetar på olika sätt när det kommer till arbetet 
med returlogistik. Deras drivkrafter påverkar vilka aktiviteter företag utför vilket leder till att 
företagen arbetar på olika sätt och gör olika saker när det kommer till returlogistik.  

6.4.3 Orsakssamband inom hållbar detaljhandel  
Det främsta skälet till att företag väljer ett specifikt material till sina produkter baseras till stor 
del på produkten och vilken design den har. Vidare spelar även priset en avgörande roll i valet 
av material till en produkt. Vilket fokus företaget har och vilken typ av företag det är har 
också betydelse i denna process. Sammantaget menar Claudio (2007, s. 453) att företag 
uppvisar ett större intresse i att tillverka produkter som kräver mindre bekämpningsmedel och 
mindre vattenresurser. Det finns dock skillnader mellan företag inom fast fashion och slow 
fashion då slow fashion värdesätter kvalitet högt vilket avspeglas i materialvalet där endast 
det bästa är tillräckligt. Företag inom fast fashion värderar istället ett material som har ett 
fördelaktigt pris. Om företaget profilerar sig som ett ekologiskt företag lär detta företag 
värdera ekologiska och hållbara material som viktigt. När materialvalet väl är genomfört kan 
det vara svårare att byta material om allt fungerar bra. Detta då ett byte kräver resurser både 
vad gäller tid, pengar och arbetskraft.  
 
Vad gäller vilket ansvar företag ser att de har kring val av material diskuteras endast några 
respondenter i vår studie. Detta grundar sig i självinsikt där företag inte ser hela produktflödet 
och vilken betydelse aktiva materialval har. Aktiva materialval i den bemärkelsen att företag 
väljer material som är mindre resurskrävande och snällare mot miljön. Företag har ett 
kortsiktigt tänk avseende kostnader där de inte ser besluten i ett större perspektiv. Många 
gånger lägger företag över ansvaret på leverantörerna, vilket medför att företaget anser att de 
har tagit sitt ansvar men i själva verket har delegerat ansvaret till en annan part.  
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Att endast ett av företagen i vår studie har produktinsamling som en aktivitet inom sitt 
hållbarhetsarbete har sin orsak i att produktinsamling är en relativ ny aktivitet där många 
företag tycker det är både krångligt och tidskrävande. I likhet med vår studies resultat menar 
Zamani et al., (2015, s. 677) att företag uppvisar ett dåligt intresse i att återanvända och 
återvinna textilavfall. I processen med produktinsamling är det värdefullt att företag hjälper 
varandra och även att nya företag lär sig av andra företag som redan har etablerat 
produktinsamling. För att produktinsamlingen ska etableras som en aktivitet av fler företag 
ska det vara enkelt för både konsument och företag. Det handlar om att inte krångla till det. I 
motsats till vår studies resultat kring produktinsamling väljer samtliga respondenter att 
använda outletbutik eller andrahandsmarknad i någon form. Detta baseras på att via en outlet 
är det lättare att tjäna pengar, vilket bekräftar tidigare diskussion kring att företag drivs av 
pengar. Andra fördelar med en outletbutik eller andrahandsmarknad är att det är bättre för 
miljön jämfört med att klädesplaggen slängs på soptippen samt att klädesplaggens livslängd 
förlängs och får ett nytt liv. Dessa fördelar kan uppnås även med produktinsamling. Företag 
vet nog inte riktigt vad de ska göra med produkterna vid en insamling, vilket kanske leder till 
att produkterna bara samlas och läggs på ett lager där kläderna då ligger och skräpar. Det 
borde vara enklare och billigare att ha en produktinsamling i befintlig butik än att ha en 
outletbutik då en outletbutik troligen blir belägen på en annan geografisk plats vilket kräver 
en ny butikslokal med nya medarbetare och även fler transporter. Dock anser vi att företag ska 
använda både produktinsamling samt outletbutik då dessa aktiviteter båda är gynnsamma ur 
en miljömässig hållbarhetsaspekt. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Kapitlet inleds med en presentation 
kring studiens syfte och problemformulering för att tydliggöra vilka slutsatser som kan dras 
baserat på dessa. Vidare kommer praktiska rekommendationer samt praktiskt och teoretiskt 
bidrag att inkluderas. Kapitlet kommer att avslutas med en redogörelse kring studiens 
begränsningar och framtida forskning.  
___________________________________________________________________________ 
 
Som nämnts tidigare har denna studie följande problemformulering; Hur används 
returlogistik inom den svenska modebranschen relaterat till ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhetsaspekter? Detta med syftet att undersöka och kartlägga returlogistik 
inom modebranschen på den svenska marknaden. Vidare är syftet att studera om och hur 
arbetet med returlogistik bidrar med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter inom ett 
modeföretags hållbara försörjningskedja samt hur returlogistik integreras i den hållbara 
försörjningskedjan.  

7.1 Studiens slutsatser 
Utifrån den teori, empiri och analys som denna studie består av ser vi att vår studies 
problemformulering har besvarats då vi genom studien kan dra slutsatsen att företag arbetar 
med hållbarhet och hållbara försörjningskedjor i stor utsträckning. Vi kan även konstatera att 
företag är duktiga på att arbeta med ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhetsaspekter. Arbetet med returlogistik sker däremot inte i samma omfattning och är 
inte särskilt vanligt bland företag inom modebranschen på den svenska marknaden. Detta då 
begreppet returlogistik inte är så välkänt i branschen och att det finns en okunskap kring 
returlogistik. Slutsatsen vi kan dra av detta är att informationsspridningen om returlogistik 
måste öka för att etableringen av begreppet ska ske.  
 
Vidare kan vi konstatera att hållbarhetskrav på leverantörer krävs för att företag ska kunna 
agera hållbart genom hela försörjningskedjan. Genom avtal med leverantörerna kan företagen 
säkerställa hållbarhet i en större omfattning. Vi kan konstatera att ett gott samarbete är en 
nyckelfaktor till att lyckas arbeta hållbart genom hela försörjningskedjan. Samarbete och nära 
relationer med leverantörerna är även en nödvändig del inom returlogistiken. En annan 
slutsats som vi kan dra är att företag måste arbeta med ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhetsaspekter för att kunna vara hållbara ur flera dimensioner. Företag arbetar med 
hållbarhet och hållbara försörjningskedjor på olika sätt vilket gör att vi kan dra slutsatsen att 
det saknas ett specifikt sätt att arbeta med hållbarhet inom modebranschen. Vi ser att en 
standard skulle behövas för att underlätta för företag att arbeta mer hållbart. Vidare kan 
liknande slutsats dras inom returlogistiken då det varierar vilka aktiviteter företag väljer att 
arbeta med. Genom detta ser vi att det saknas en standard kring hur företag ska arbeta med 
returlogistik och vilka aktiviteter som ska inkluderas. En standard som företagen kan arbeta 
efter ser vi vara nödvändig för att öka andelen företag som arbetar med returlogistik.  
 
Vidare drar vi slutsatsen att företag drivs av en miljömässig faktor när det handlar om arbetet 
med returlogistik. Vi kan fastställa att företagens syfte med returlogistik är att försöka bidra 
till en bättre miljö där produkterna inte slängs på soptippen. Slutsatsen som kan dras utifrån 
ett perspektiv när det gäller återvinning är tekniken måste utvecklas. En utveckling av 
tekniken krävs för att kunna återvinna klädesplagg i en större utsträckning där återvinning kan 
ske oavsett vilka kemikalier och material som klädesplaggen innehåller. En mer utvecklad 
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teknik ser vi skulle innebära att fler företag väljer att återvinna, vilket vi ser vara en 
nödvändig del för företag att uppnå en cirkulär försörjningskedja.  
 
Vi kan konstatera att kostnader har en betydande del i arbetet både vad gäller hållbar 
försörjningskedja och returlogistik. Baserat på detta kan slutsatsen dras att kostnader är den 
avgörande faktorn i samtliga beslut som ett företag tar. Detta då företag ska leverera en vinst 
till dess ägare och intressenter. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att kostnader kommer i 
första hand medan miljöaspekten ofta får stå åt sidan. Även om företag vill att miljöaspekten 
ska avgöra så är det trots allt kostnaderna som styr. Vidare kan slutsatsen dras att företag 
möter utmaningar och komplexitet där kostnader och hållbarhet ställs mot varandra.  
 
Sammantaget visar våra intervjuer att företagen upplever att trots att dagens kunder blir 
alltmer medvetna vad gäller hållbara produkter väljer majoriteten av kunderna det ekonomiskt 
fördelaktiga alternativet framför de hållbara alternativet. För att skapa en förändring i detta 
konstaterar vi att det krävs att företag tar sitt ansvar i syfte att förändra konsumenternas 
köpbeteende och attityd. Genom detta kan slutsatsen dras att pris och design är bestämmande 
faktorer i kundens köpbeslut. Detta betyder att företag har ett tydligt ansvar redan i 
produktutvecklingsfasen för att få kunderna att köpa klädesplagg som är prisvärda och 
hållbara med en snygg design. Som analysen i avsnitt 6.3.1 Materialval visat är företag inom 
modebranschen på den svenska marknaden medvetna kring materialens påverkan med tanke 
på dess begränsade naturresurser. Medvetenheten har resulterat i att företag gör aktiva 
materialval i en större omfattning. Däremot konstaterar vi att företag kan bli bättre på att ta 
sitt ansvar gällande material. Detta tyder på förbättringsmöjligheter vad gäller ansvarsbiten då 
företag bör välja hållbara material till samtliga produkter i sitt sortiment även om det skulle 
innebära en högre kostnad.   
 
Slutsatsen vad gäller outletbutiker och andrahandsmarknader är att det är ett välfungerande 
koncept. Detta framgångsrecept tyder på att samtliga företag inom modebranschen borde ha 
outletbutiker och andrahandsmarknader som en del i arbetet med att uppnå en cirkulär 
försörjningskedja.  
 
Som analysen i avsnitt 6.5.2 Orsakssamband inom returlogistiken visat har ett 
problemområde identifierats. Genom detta problemområde kan vi dra slutsatsen att en 
flaskhals uppstår då hållbarhetsarbetet inte sker genom hela flödet i företag. Detta kan ha sin 
orsak i okunskap och kostnader. Därigenom kan vi dra slutsatsen att problemområdet måste 
lösas för att en cirkulär försörjningskedja ska uppnås. En lösning på det identifierade 
problemet skulle kunna vara att företag ökar samarbetet och kommunikationen i branschen i 
syfte att utbyta erfarenheter med varandra.  
 
Sammantaget kan vi dra slutsatsen att arbetet med returlogistik inte är särskilt utbrett i 
modebranschen, trots att returlogistik kan ses ingå i arbetet med hållbar försörjningskedja. 
Detta visar att det finns en stor förbättringspotential bland företag inom modebranschen på 
den svenska marknaden. Därigenom kan vi även dra slutsatsen att returlogistik inte integreras 
i särskilt stor omfattning i den hållbara försörjningskedjan. Företagen är däremot duktigare på 
att arbeta med ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Dock betyder detta 
inte att det inte finns förbättringsmöjligheter gällande de olika hållbarhetsaspekterna utan 
snarare kan företagen lära av varandra för att utveckla och förbättra aktiviteterna inom den 
hållbara försörjningskedjan. Vi kan även dra slutsatsen att returlogistik bidrar med 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i den hållbara försörjningskedjan genom 
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aktiviteter som produktinsamling, outletbutiker, gåvor till välgörande ändamål, återvinning 
och återanvändning.  

7.2 Praktiska rekommendationer  
Då vår studies resultat har visat att företag inte arbetar med returlogistik i någon större 
omfattning är vår förhoppning att denna studie kan fungera som ett hjälpande verktyg till 
företag som vill utveckla och implementera aktiviteterna inom returlogistik i sin verksamhet. 
Rekommendationen till företag verksamma inom modebranschen på den svenska marknaden 
är att tillsammans arbeta för att utveckla returlogistiken i stort. Detta så att returlogistik 
etableras och blir en naturlig aktivitet för företag. Denna utveckling bör även inkludera 
utveckling av tekniken för återvinna begagnade plagg. Det är betydelsefullt att företag inom 
modebranschen arbetar tillsammans för att förbättra världen. Vår praktiska rekommendation 
innebär att företag ska bli ännu bättre på att kommunicera och utbyta erfarenheter med 
varandra, vilket till exempel skulle kunna ske genom nationella workshops inom olika nätverk 
där olika ämnen inom hållbarhetsområdet diskuteras.  
 
Resultatet från vår studie visar att företag låter priset styra de beslut som tas. Detta resultat har 
visat sig inom arbetet med både returlogistik och den hållbara försörjningskedjan. Genom 
detta är vår rekommendation att företag ska våga att prioritera miljöaspekten före prisaspekten 
då det är nödvändigt genom att det bara finns en jord att tillgå och den kommer inte finnas i 
all oändlighet. Förhoppningen med detta är att om ett företag förändrar sitt arbetssätt och 
prioriterar miljöaspekten först, kommer fler och fler företag att göra detsamma. Detta kommer 
i sin tur till exempel förhoppningsvis att leda till en lägre prisnivå även på hållbara produkter.  
 
Vår studies resultat har visat att företag gör aktiva val vad gäller hållbara material, dock är 
företag sämre på att se sitt ansvar gällande materialvalen. Därigenom är vår praktiska 
rekommendation till företagen att se över vilka material som används i tillverkningsprocessen 
av sina produkter. Denna översyn tror vi skulle resultera i att företag kan göra än mer aktiva 
val samt välja material som har en mindre miljöpåverkan och kräver mindre naturresurser.  

7.3 Teoretiskt bidrag 
Vår studie undersöker ett område där forskningen inte kommit så långt ännu. Denna studies 
resultat har därför ett viktigt teoretiskt bidrag. Vi har i denna studie identifierat ett 
problemområde när det kommer till arbetet med returlogistik inom modebranschen. Området 
vi har identifierat är en flaskhals där företagen har svårt att arbeta med returlogistik och 
hållbarhet genom hela flödet för att skapa en cirkulär försörjningskedja. En flaskhals är ett 
område där företagen i modebranschen inte arbetar effektiv och bromsar upp processen att 
återvinna produkter efter konsumtion. Flaskhalsen och problemområdet uppstår efter att 
konsumenterna har köpt produkterna och inte längre önskar ha dem. Det finns i dagsläget 
ingen strategi inom modebranschen för hur arbetet med produkter efter konsumtion bör gå 
tillväga för att minimera miljöpåverkan och kunna ta hand om produkterna på ett hållbart sätt. 
Detta betyder att företagen behöver arbeta med ett långsiktigt perspektiv för att hitta lösningar 
i syfte att öka effektiviteten och hanteringen av produkterna vid denna punkt i 
försörjningskedjan för att skapa en helhet med full kapacitet genom hela flödet.    
 
Det teoretiska bidraget är denna identifiering som i vidare forskning bör studeras för att hitta 
de bästa lösningarna för företagen. Det första steget med att identifiera problemet är 
genomfört och vi har i denna studie skapat en tydlig modell som visar problemområdet i 
returlogistikflödet inom ett modeföretag. Se Figur 9 där det identifierade problemområdet 
representeras av en stjärna. Vid denna punkt i flödet finns svårigheterna med returlogistik 



75 
 

inom modebranschen. Det är vid denna punkt som lösningar behöver hittas för att hjälpa 
företagen att ta sig genom området på ett smidigt och effektivt sätt och på så sätt kunna arbeta 
hållbart genom hela flödet och återskapa produkter av befintligt material.   

7.4 Begränsningar och framtida forskning 
Denna studie har begränsningar som kan ha påverkat resultatet av studien. Den främsta 
begränsningen är att studien är utförd i Sverige vilket leder till svårigheter att kunna applicera 
resultatet på andra länder. Sverige är ett rikt och välställt land, vilket kan påverka 
möjligheterna att arbeta med hållbarhet. Att studien är utförd enbart i Sverige kan även ha 
påverkat företagens syn på sina konsumenter. Svenska konsumenter är väl informerade och 
det pratas mycket om hållbarhet i Sverige vilket kan påverka den svenska kundens vilja att 
köpa hållbara produkter. I och med detta är studiens resultat begränsat och svårt att applicera i 
ett större perspektiv bortom Sverige. En annan begränsning som finns i denna studie är att den 
enbart undersöker modebranschen och är därför inte generaliserbar till andra branscher 
eftersom karaktärsdragen som finns i modebranschen är väldigt specifika för branschen.   
 
Denna studie undersöker hållbara försörjningskedjor, returlogistik och en hållbar detaljhandel 
samt hur företag arbetar med det i dagsläget. Vår studie har lett till fortsatta funderingar som 
skulle kunna studeras vidare i framtiden.  
 

• Vår studie har en kvalitativ ansats med intervjuer hos företag verksamma i 
modebranschen. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan 
modebranschen och en bransch där returlogistik är något som de flesta företag arbetar 
med. Detta för att se skillnader och likheter samt kunna dra slutsatser om vad 
branscherna gör bra respektive mindre bra och vad de kan lära sig av varandra. 
Alternativet kan vara att genomföra en kvantitativ enkätundersökning bland ett stort 
antal företag inom olika branscher för att kunna dra slutsatser bortom en viss bransch. 

 
• Denna studie har ett företagsperspektiv och intervjuar företag. Vidare studier skulle 

kunna göras utifrån kundperspektivet där kunden intervjuas kring åsikter, motiverande 
faktorer till att agera hållbart, vad kunden gör för att förbättra miljön samt om de 
värdesätter företag som arbetar med hållbarhetsaktiviteter.  

 
• Begränsningen i denna studie är inom den svenska modebranschen. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka andra länder som liknar Sverige eller länder som är 
väldigt olika Sverige när det kommer till konsumentvanor och hållbarhetstänk.  

 
• Resultatet i denna studie visar att få företag inom modebranschen på den svenska 

marknaden arbetar med returlogistik i nuläget. Det skulle därför vara intressant att 
göra en liknande studie om några år för att se utvecklingen. Att undersöka om fler 
företag arbetar med returlogistik eller om något nytt fenomen inom hållbarhet präglar 
branschen och dess ansvar för miljön och människorna omkring. 

 
• Vår studie identifierar ett problemområde inom returlogistik för företag inom 

modebranschen. Detta problemområde är intressant att studera vidare för att hitta 
lösningar och möjligheter att ta sig igenom området och skapa en effektiv returlogistik 
inom modebranschen.   
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8. Etisk diskussion  

I nedanstående kapitel återfinns en etisk diskussion som belyser risker med vår studie, vilka 
bör tas i beaktning. Vår studie handlar om hållbarhet vilket kan anses vara ett känsligt ämne 
och därför förs denna etiska diskussion kring studiens innehåll.  
___________________________________________________________________________ 
 
Hållbarhet är ett ämne som ur ett kundperspektiv är givande för företag att arbeta med. Ett 
företag som arbetar med hållbarhet kan marknadsföra detta för att locka kunder till sitt 
företag. Detta blir en etisk fråga om företag utnyttjar detta och marknadsför sig som ett 
hållbart företag men i praktiken inte är så hållbara som de vill att kunderna ska tro. Medvetna 
kunder ställer allt högre krav på företag att vara hållbara och att tillverka hållbara produkter. 
Det som blir problematiskt är för kunden att se vad som är äkta och vad som bara är en fasad 
för företaget image. 
 
Vår studie handlar om företags hållbara försörjningskedjor, returlogistik och hållbarhet inom 
detaljhandeln. Det är därför viktigt att vi i denna studie har haft etiska aspekter i åtanke då 
studiens område kan anses vara känsligt. När vi har intervjuat företag om vilka 
hållbarhetsaktiviteter de arbetar med kan det ha funnits respondenter som har förskönat 
verkligheten för att verka bättre än vad sanningen egentligen visar. Det har under år 2017 
stiftas en lag kring att företag måste redovisa deras hållbarhetsarbete. Detta ser vi är en positiv 
lagstiftning för att få företag att vara transparenta och visa sanningen samt att arbeta med att 
bli ännu bättre när det kommer till hållbarhetsaktiviteter.  
 
Resultatet av vår studie visar bland annat att företag drivs främst av pengar och att välja det 
kostnadseffektivaste alternativet. Detta blir en motsägelse när det kommer till 
hållbarhetsansvar. Företag kan ställas inför val mellan ett miljövänligt alternativ mot ett 
ekonomiskt gynnsamt alternativ och då välja det ekonomiskt gynnsamma istället för det 
miljövänliga alternativet. Det etiska bör i denna situation vara att välja det som är bäst ur ett 
hållbarhetsperspektiv och inte välja det som ger företaget den största ekonomiska vinningen.  
 
Vidare bör det diskuteras huruvida denna studies intervjufrågor kan ha påverkat respondenten 
vid svarandet av frågan till ett svar som inte är helt sanningsenligt. Frågor kan bli ställda på 
sätt som antyder eller riktas mot ett visst svar. Detta har vi dock haft i åtanke när vi skapade 
intervjuguiden och även under intervjutillfällena. Dock kan vi inte garantera att våra frågor 
eller följdfrågor påverkat respondentens svar i någon bemärkelse. Detta är viktigt att nämna i 
denna etiska diskussion men vi har försökt minimera våra egna åsikter och vår eventuella 
påverkan på respondenterna enligt största förmåga.  
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9. Sanningskriterier 

I detta avslutande kapitel av vår studie sker en genomgång av de viktigaste kriterierna vid 
bedömning av kvalitativ forskning. Dessa kriterier är trovärdighet och äkthet, vilka består av 
delkriterier som måste uppfyllas i en kvalitativ forskningsstudie. Orsaken till att dessa 
sanningskriterier gås igenom handlar om att försäkra läsaren att studien har genomförts på 
ett tillförlitligt sätt.  
___________________________________________________________________________ 
 
Genom att vi har använt en kvalitativ forskningsmetod i vår studie innebär det att vår studie 
bör granskas utifrån sanningskriterier som är avsedda för kvalitativa studier. Med 
utgångspunkt i detta har vi använt oss av Guba & Lincolns kriterier (refererad i Bryman & 
Bell, 2013, s. 403-406). Dessa sanningskriterier är trovärdighet och äkthet, vilka består av ett 
antal delkriterier. Nedan följer en granskning av vår studie baserat på dessa sanningskriterier.  

9.1 Trovärdighet 
Sanningskriteriet trovärdighet består av fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Tillförlitlighet innebär ett 
säkerställande att studien har genomförts enligt de regler som finns samt även att studiens 
resultat rapporteras till de personer i den sociala verklighet som har studerats så att dessa 
personer kan bekräfta att forskarna har en korrekt uppfattning (Bryman & Bell, 2013, s. 403). 
Genom att vi har gett samtliga respondenter möjlighet att granska studiens resultat har vi 
säkerställt att studiens har genomförts på ett tillförlitligt sätt. Respondenterna fick möjlighet 
att korrigera eventuella felbedömningar, detta innan publiceringen av studien genomfördes. 
Vidare har vi även tydligt informerat respondenterna om att intervjuerna har spelats in och 
transkriberats samt att enbart vi författare har tagit del av detta material. Då vi har redogjort 
för hur studiens praktiska datainsamling har skett har vi även följt de regler och praxis som 
rekommenderas inom vetenskaplig forskning.  
 
Att studiens resultat ska vara genomförbart i en annan kontext eller situation och vid en annan 
tidpunkt omfattas i det andra delkriteriet, överförbarhet (Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). 
För att skapa de optimala utgångspunkterna för överförbarhet har vi eftersträvat att tydligt 
redogöra för studiens olika forskningsprocesser. Detta genom att överförbarhetskriteriet kan 
vara besvärligt att uppfylla vid en kvalitativ forskning. Genom att vi i vår studie har undersökt 
företag i modebranschen blir studiens resultat svårt att överföra till någon annan bransch med 
tanke på modebranschens specifika egenskaper. Dock kan studiens resultat överföras till 
andra företag i modebranschen.  
 
Det tredje delkriteriet, pålitlighet, innebär att samtliga delar av forskningsprocessen ska 
innehålla en fullständig redogörelse. Forskaren måste även anta ett kritiskt granskande synsätt 
i sin studie (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Detta kriterium är uppfyllt genom att samtliga 
delar i forskningsprocessen har en tydlig redogörelse kring dess tillvägagångssätt. Vidare 
uppfylls detta kriterium då vi har kritiskt granskat den valda teorin för att kunna säkerställa att 
vi har använt oss av trovärdiga källor. Detta har inneburit att vi har läst och använt oss av 
fackligt granskade artiklar i den teoretiska referensramen för att fördjupa oss i det valda 
ämnet.  
 
Konfirmering är det fjärde delkriteriet inom trovärdighet. Det innebär att forskaren försöker 
säkerställa att denne har agerat i god tro, vilket innebär att forskarens personliga värderingar 
eller tidigare förförståelse för ämnet inte har påverkat forskningen. Detta baserat på 
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förståelsen att det inte går att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman & 
Bell, 2013, s. 405). Under hela forskningsprocessen anser vi att vi har haft en objektiv syn där 
vi har försökt att inte påverka respondenterna med våra egna uppfattningar. Även om det är 
svårt att undvika subjektiva värderingar anser vi att vi under hela forskningsprocessen har 
undanhållit våra egna personliga uppfattningar. Därigenom har vi enbart analyserat materialet 
baserat på den valda teorin och den insamlade empirin. Genom detta anser vi att kriteriet om 
konfirmering är uppfyllt i denna studie.  

9.2 Äkthet 
Inom sanningskriteriet äkthet återfinns fem olika delkriterier; rättvis bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & 
Bell, 2013, s. 405). En rättvis bild handlar om att studien ger en tillräckligt rättvis bild av de 
medverkande deltagarnas åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Gällande 
redogörelsen kring respondenternas svar har detta genomförts med aktsamhet. Detta för att 
inte framställa svaren på något annat sätt än vad som har framkommit i intervjuerna. 
Dessutom har respondenterna getts möjlighet att kritiskt granska resultatet. Vissa 
respondenters svar är mer utförliga och innehållsrika än andra, vilket har resulterat i att dessa 
företag har förekommit som exempel fler gånger. Trots detta anser vi att forskningsprocessen 
återges genom en rättvis bild. Då vi har valt att redovisa en del av respondenternas svar via 
citat anser vi att detta har resulterat i att respondenternas åsikter och inget annat har 
framkommit. Därigenom anser vi att kriteriet om att skapa en rättvis bild har uppfyllts.   
 
Ontologisk autenticitet är det andra kriteriet och omfattar om studien hjälper de medverkande 
deltagarna att skapa en bättre förståelse kring sin sociala situation och den sociala miljö som 
de lever i (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Då syftet med vår studie var att undersöka och 
kartlägga returlogistik inom den svenska modebranschen anser vi att detta kriterium har 
uppfyllts. Vi tror även att vår studie kan utgöra ett verktyg för företag som inte arbetar med 
aktiviteter inom returlogistik för att se hur implementering kan ske. Det tredje kriteriet inom 
äkthet är pedagogisk autenticitet vilket innebär om studien har bidragit till att de medverkande 
personerna har fått en tydligare bild av hur saker och ting upplevs av andra personer i miljön 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vår studie skapar en djupare förståelse hos de medverkande 
respondenterna kring hur andra företag inom den svenska modebranschen arbetar med 
returlogistik. Genom detta ser vi att företag kan lära av varandra och även utbyta erfarenheter 
med varandra, vilket gör att kriteriet uppfylls. Katalytisk autenticitet, det fjärde kriteriet, 
handlar om huruvida studien har gjort att de medverkande personerna kan förändra sin 
situation och på vilket sätt förändringen kan ske (Bryman & Bell, 2013, s. 405). De slutsatser 
som vi har dragit av studiens resultat kan användas som ett hjälpmedel kring vad företagen 
kan förbättra i sin verksamhet. De praktiska rekommendationerna utgör också ett hjälpmedel 
till de företag som vill utveckla arbetet med returlogistik. Således anser vi kriteriet om 
katalytisk autenticitet vara uppfyllt. Det femte och sista kriteriet, taktisk autenticitet, omfattar 
om de medverkande personerna genom studien har fått bättre möjligheter att utföra de 
åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Genom vår studie har vi gett företag 
verktyg för att genomföra förbättringar i verksamheten. Dock är det upp till varje företag att ta 
beslut kring hur detta ska ske. 
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Appendix 

Appendix 1 - Intervjuguide 
 

Intervjufråga Rubrik i 
teorikapitel Litteraturkoppling 

Inledande frågor 

1. Vilken är din position på företaget och 
vilka är dina arbetsuppgifter? - - 

2.  Var sker tillverkningen av era produkter? 3.3.3 Utmaningar 
inom hållbar 
detaljhandel 

Caniato et al., (2012) 
Nagurney & Yu, (2011) 3. Hur många leverantörer använder ni er av 

i er produktion? 
Hållbar försörjningskedja 

4. Hur arbetar ni med hållbar 
försörjningskedja? 3.1 Hållbar 

försörjningskedja 
Ashby et al., (2012)  
Linton et al., (2007) 5. Har ni ett integrerat hållbarhetsarbete i ert 

dagliga arbete? 

6. 
Ställer ni hållbarhetskrav på era 
leverantörer inom produktionen? Om ja, 
vilka krav ställer ni? Om nej, varför inte? 

3.1.1 Drivkrafter 
med hållbar 
försörjningskedja 

Dubey et al., (2017) 

7. 

Om tillverkning av hållbara produkter (ur 
både social och miljömässig aspekt) 
kostar mer än att tillverka icke hållbara 
produkter. Väljer ni då det ekonomiskt 
gynnsamma alternativet eller det hållbara 
alternativet? 

3.1.2 Utmaningar 
med hållbar 
försörjningskedja 

Abbasi & Nilsson (2012) 

8. 
Hur arbetar ni med ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekter inom er 
försörjningskedja? 

3.1.3 Ekonomiska, 
sociala och 
miljömässiga 
aspekter inom 
hållbarhet 

Wilson (2015)  
Nikolaou el al., (2013)  
Sridhar (2011)  
Sridhar & Jones (2013)  
Gimenez et al., (2012) 

Returlogistik 

9. Vilka aktiviteter inom returlogistik 
arbetar ni med? 

3.2.1 
Returlogistikens 
aktiviteter 

Kumar & Putnam (2008)  
Thierry et al., (1995)  
Beh et al., (2016)  
Das & Chowdhury (2012) 

10. 
Hur arbetar ni med returlogistik ur ett 
strategiskt respektive operativt 
perspektiv? 

3.2.2 
Implementering av 
returlogistik 
3.2.1 
Returlogistikens 
aktiviteter 

Dowlatshahi (2005) 
Kumar & Putnam (2008) 

11. Vilka är era drivkrafter att arbeta och 
implementera returlogistik? 

3.2.3 Drivkrafter 
med returlogistik 

Vaz et al., (2013)  
Lacerda 2002 refererat i Vaz et al., (2013)  
Khodaverdi & Hashemi (2015)  
Nikolaou et al., (2013) 

12. Vilka utmaningar har ni inom ert arbete 
med returlogistik? 

3.2.4 Utmaningar 
med returlogistik 

Roger & Tibben-Lembke (2001)  
Das & Chowdhury (2012)  
Vaz et al., (2013)  
Rahimifard et al., (2009) 
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13. 

Ger ert arbete med returlogistik fördelar i 
form av ekonomisk, social eller 
miljömässig vinning var och en för sig 
eller som en kombination av dem? 

3.1.3 Ekonomiska, 
sociala och 
miljömässiga 
aspekter inom 
hållbarhet 
3.2.3 Drivkrafter 
med returlogistik 

Wilson (2015)  
Nikolaou el al., (2013)  
Sridhar (2011)  
Sridhar & Jones (2013)  
Gimenez et al., (2012) 
Vaz et al., (2013)  
Lacerda 2002 refererat i Vaz et al., (2013)  
Khodaverdi & Hashemi (2015)  
Nikolaou et al., (2013) 

14. 

Arbetsvillkor på fabriker och välfärd i 
samhället är sociala faktorer. Hur arbetar 
ni för att skapa goda förhållanden när det 
kommer till sociala faktorer? 

3.1.3 Ekonomiska, 
sociala och 
miljömässiga 
aspekter inom 
hållbarhet 

Gimenez et al., (2012) 

15. 

Utsläpp och förbrukning av naturresurser 
är miljömässiga faktorer. Hur arbetar ni 
för att minimera påverkan på jordens 
resurser? 

Hållbar detaljhandel  

16. 
Hur upplever ni hållbarhetsarbete sett till 
dagens medvetna kunder och 
modebranschens hårda konkurrens? 

3.3.3 Utmaningar 
inom hållbar 
detaljhandel  
3.1 Hållbar 
försörjningskedja 

de Brito et al., (2008) 
Linton et al., (2007) 

17. Vilka material är mest förekommande i 
era produkter? Varför just dessa material? 

3.3.1 Material inom 
modebranschen 

Claudio (2007)  
Dissanayake & Sinha (2015)  
Sanches et al., (2015)  
Zamani et al., (2015)  
Beh et al., (2016) 

18. 

Vilket ansvar ser ni att ni har gällande 
materialval med tanke på dess 
miljöpåverkan och begränsade 
naturresurser? 

3.3 Hållbarhet inom 
detaljhandeln 

Dissanayake & Sinha (2015)  
Turker & Altuntas (2014) 

19. 
Har ni någon insamling av använda 
kläder från era konsumenter? Om ja, vad 
gör med de insamlade produkterna? 

3.2.1 
Returlogistikens 
aktiviteter 

Kumar & Putnam (2008)  
Beh et al., (2016)  
Das & Chowdhury (2012) 

20. Säljs era kläder från tidigare säsonger till 
ett lägre pris i outletbutiker? 

Avslutande fråga 

21. 

Slutligen, är det något du tycker vi har 
glömt att fråga men som du anser vara 
viktigt när det handlar om returlogistik i 
modebranschen? 

- - 

 
 
 
 
 
 
 


