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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how companies in the textile industry 
systematically are working with environmental issues, e.g. ISO14001. The most significant 
environmental aspects in the textile industry are water and chemical use. Environmental 
management systems are based on target management to be able to work with environmental 
issues in a standardized and structured way. Nevertheless, a certification do not tell if a 
company are sustainable or not, only that they are working with improvements. A survey was 
prepared and distributed by TEKO for the members within the environmental group. The 
same survey was also sent to a fashion store who after the survey was interviewed. The 14 
responses received from the survey were further analyzed. The result showed that 57% were 
certified with ISO14001, 64% considered ISO14001 as relevant to the industry, 79% 
considered work with product labels as not enough environmental work. OEKO-TEX were 
the most common product label to use. Consumers can be confused by the number of 
different product labels that exist on the market and therefore a label that applies to all textile 
are requested. One company collected textile waste, moreover, the result showed no trend 
whether the municipality or the producers should be responsible for the collecting. To sort 
textile waste separately gain environmental benefits and has also become a goal set by the 
EU. At the same time, the demands are increasing in production countries as a result of the 
population becoming more aware of pollution in air and water.  
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1 Inledning 
 
Miljöledningssystem bygger på målstyrning för att på ett enhetligt och strukturerat sätt 
kunna arbeta med miljöfrågor. Organisationen sätter själv målen för att uppnå en ständig 
förbättring inom dess miljöpåverkan. Hur kraftfullt systemet blir beror därför på 
organisationens ambitioner. Genom revisioner får sedan organisationen svar på om systemet 
är ändamålsenligt uppbyggt och efterlevs. Det finns olika typer av miljöledning där det 
internationella systemet ISO14001 är det som används i störst utsträckning 
(Naturvårdsverket 2003). Inom Europa finns även den frivilliga förordningen EMAS (EG nr 
761/2001). EMAS baseras på ISO14001 men kräver en offentlig miljöredovisning samt att 
kraven är hårdare ställda. Både ISO14001 och EMAS har tidigare kritiserats för att vara 
alltför byråkratiska, framförallt för små företag (Naturvårdsverket 2003). Många av dessa 
har därför valt att arbeta med det förenklade icke-standardiserade miljöledningssystemet 
miljödiplomering.  
 
Ett miljöledningssystem är en investering och utgör därmed en kostnad inledningsvis. Vilka 
fördelar ett miljöledningssystem sedan genererar kan delvis bero på bransch (Martín-Peña et 
al. 2014). Ledningens inställning till miljöfrågor har även stor betydelse för systemets 
effekter. Utöver de miljöförbättringar som organisationer åstadkommer med hjälp av 
systemet innebär ett miljöledningssystem generellt sett en hel del andra fördelar. En fördel är 
förbättrad kommunikation och motivation inom organisationen då ett miljöledningssystem 
med tillhörande målsättningar ska genomsyra hela organisationen (Martín-Peña et al. 2014). 
Andra fördelar är ökad kundnöjdhet, bättre relation med intressenter, gott rykte, förbättrad 
lagefterlevnad samt minskade produktionskostnader och ökad effektivitet. Tillsammans ger 
detta organisationen konkurrensfördelar. Utöver kostnaden som implementeringen innebär 
kan även andra svårigheter upplevas med miljöledning. Systemet kan verka komplext och 
fördelarna med det otydliga för organisationen (Martín-Peña et al. 2014). Det krävs även tid 
och engagemang vilket kan vara problematiskt att frigöra och skapa samt att viss kompetens 
inom miljö kan vara befogad. Det största hindret är kostnaden men trots vissa svårigheter 
överväger fördelarna för de flesta företag (Martín-Peña et al. 2014).  
 
Få studier har undersökt miljöledning inom mode- och textilindustrier trots att det är vanligt 
med miljöledningssystem inom andra tillverkande industrier (Lo et al. 2012). Antagandet av 
miljöledningssystem inom textilbranschen globalt sett är fortfarande i ett tidigt skede och 
antalet antagna miljöledningssystem är oklart. De senaste åren har dock den kinesiska 
befolkningen blivit mer medvetna om föroreningar i luft och vatten och många verksamheter 
har därför tvingats anta miljöledningssystem till följd av hårdare lagstiftning och krav inom 
den textila leverantörskedjan (Li och Wu 2017). Företag med produktion eller produkter som 
innebär en stor miljörisk, ofta inom kemikalieindustrin samt företag med intressenter som 
värderar miljöarbete högt är i stor utsträckning benägna att implementera 
miljöledningssystem, även om den största drivkraften för implementering är nationell 
lagstiftning (Alberti et al. 2000). 
 
Textiltillverkning är en kemikalietung verksamhet och branschen har många och långa 
transporter. Branschen genererar även stora mängder avfall, den genomsnittliga 
textilkonsumtionen uppskattas till nära 9500 tusen ton/år eller 19,1 kg/EU-medborgare 
(Kemikalieinspektionen 2015). Utmaningarna inom textilindustrin relaterar även till två av 
Sveriges miljömål; begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö (Sveriges Miljömål 2019). Sett 
till FN:s globala hållbarhetsmål kan fler mål anses applicerbara på branschen (se figur 1). De 
mest relevanta är rent vatten och hållbar energi vid produktion, anständiga arbetsvillkor, 
hållbar industri, innovation och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion 
(Globala Målen 2019).  
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I och med detta finns det miljöaspekter* att arbeta med och en grund för att arbeta 
systematiskt med miljöfrågor med hjälp av miljöledningssystem. Trots det finns få företag 
inom textilbranschen certifierade mot ISO14001. I Sverige finns det i dagsläget enligt 
Certifiering.nu (2019) ca 52 företag inom textilindustrin certifierade mot ISO14001 och inga 
mot EMAS. För att fokusera på miljöarbetet inom textilbranschen har det bildats en teknisk 
kommitté, men det arbetet är för närvarande vilande då förankringen hos branschen måste 
stärkas. (Akhondi muntl.).  
 

 
Figur 1. FN:s globala hållbarhetsmål (Globala Målen 2019). Cirklarna representerar mål relevanta för 
textilbranschen. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur företag i textilbranschen arbetar med systematiskt 
miljöarbete, t.ex. ISO14001. 
 
1.1.1 Frågeställningar 

• Hur arbetar företag i textilbranschen med miljöfrågor (t.ex. systematiskt miljöarbete 
(ISO14001), produktmärkningar m.m.)? 

• Hur fungerar ISO14001 för företag i textilbranschen? 
• Vad skiljer behovet av ISO14001 textilbranschen från övriga? 
• Hur ser textilbranschen på användning av produktmärkningar istället för 

ledningssystemsstandarder? 
• Vilka produktmärkningar är det vanligast att företagen använder sig av? 
• Har företagets storlek betydelse för om de arbetar med systematiskt miljöarbete eller 

inte? 
• Hur ser företagen på ansvarsfrågan kring insamling av avfall (insamling av gamla 

textilier)? 
 
1.2 Avgränsning 
Studien omfattar systematiskt miljöarbete i textilbranschen och tar därmed inte arbetsmiljö- 
eller CSR- (Corporate Social Responsibility) frågor i beaktande.  
 
  
  
                                                             
* Med begreppet miljöaspekt avses ”delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som påverkar eller kan påverka miljön” (SIS 2015) 
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2 Bakgrund 
 
Att den textila produktionen och varuhandeln är så global gör att flertalet olika näringsgrenar 
involveras och påverkar miljön på olika sätt och i olika stor utsträckning (figur 2) 
(Upphandlingsmyndigheten 2016). Bomullsodling, djurskötsel, beredning och transporter, 
skogsbruk, kemikalieindustri samt olje- och naturgasutvinning är exempel på olika 
näringsgrenar med påverkan på miljö inom textilindustrin. Med avseende på kemikalier har 
återförsäljarna i Sverige sällan kunskap om vad produkten innehåller (Naturvårdsverket 
2015). Informationskedjan från producent till leverantör är mycket bristfällig på grund av att 
leverantörskedjan är lång, komplicerad och global. Transporterna utgår från producerande 
land, mer är 80 % av textilierna som konsumeras i EU importeras från länder utanför EU, 
framförallt från Kina (Naturvårdsverket 2015). Transporter sker även inrikes mellan butiker 
och lager samt till kund vid internethandel. De mest betydande miljöaspekterna inom 
textilindustrin är vattenanvändning och kemikalieanvändning, andra miljöaspekter är 
energiförbrukning, utsläpp till luft och uppkomst av avfall (Upphandlingsmyndigheten 
2016). 
 

 
Figur 2. Generell beskrivning av textiliers livscykel (Åses, Cele och Willers 1997). 
 
För att ytterligare konkretisera textilindustrins miljöaspekter kan det nämnas att det går åt 
mellan 2700–4100 liter vatten för att producera en t-shirt (UNESCO-IHE 2005, 
Naturvårdsverket 2010). Till detta hör även att textilproduktionen ofta är lokaliserad i länder 
med dålig tillgång på rent vatten (Upphandlingsmyndigheten 2016). Med avseende på 
kemikalieanvändningen används 25 % av världens förbrukning av insekts- och ogräsmedel 
till bomullsproduktion. Bomullsproduktionen i sig står dock enbart för ca 2,5 % av jordens 
åkerareal (Världsnaturfonden 2005). För att återgå till produktionen av t-shirten, utöver 
mängden vatten som går åt, behövs det ca 3 kg kemikalier för att producera 1 kg material till 
t-shirts, se tabell 1 (Swerea IVF 2009). Ska 1 kg viskoströjor istället produceras går det åt 5,51 
kg kemikalier. 
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Tabell 1. Kemikalieåtgång för olika plagg (Swerea IVF 2009). 

Plagg Mängd kemikalier per 
kg textil (kg) 

Mängd kemikalier per 
plagg (kg) 

Viskoströja 5,51 1,10 
T-shirt i bomull 3,04 0,76 
Fleece-tröja 2,76 0,83 
Jeans 2,40 1,92 
Arbetsbyxor 1,86 1,49 

 
2.1 ISO14001 
SIS (Swedish Standard Institute) utvecklar standarder tillsammans med industrin, näringsliv 
och samhälle för att skapa enhetliga och transparenta rutiner (SIS 2015). Genom ett 
standardiserat arbetssätt främjas handel över gränserna och företag får gemensamma 
lösningar på återkommande problem. Ett exempel på standard är ISO14001. ISO14001 är ett 
miljöledningssystem, ett systematiskt sätt att arbeta med miljöfrågor i organisationer och 
minska dess miljöpåverkan. Standarden är framtagen till följd a v samhällets förväntningar 
på hållbar utveckling och syftar till att bidra till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. 
Standarden beskriver ett arbetssätt och är generellt skriven då den tänkt att fungera för alla 
organisationer oavsett bransch. Arbetssättet i standarden bygger på den så kallade PDCA-
modellen (Plan, Do, Check, Act), se figur 3, med syftet att hela tiden uppnå ständig 
förbättring (SIS 2015). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Arbetssättet i ISO14001 bygger på PDCA-modellen (Plan, Do, Check, Act) (SIS 2015). 
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Att ett företag är certifierat enligt ISO14001 innebär däremot inte att företaget per automatik 
har en låg miljöbelastning (SIS 2015). Det innebär att de har antagit ett strukturerat 
arbetssätt för att hantera sina miljöfrågor genom att ständigt förbättra sig och minska sin 
miljöpåverkan. Alla oavsett bransch kan bli certifierade mot ISO14001 och miljöbelastningen 
i olika organisationer beror på ambitionen hos organisationen och på dess förutsättningar.  
 
I början av 2017 skapades en ny teknisk kommitté på SIS, TK 607, för ”Hållbar 
textilproduktion, konsumtion och avfall”. Målet med den nya kommittén var att samla alla 
aktörer kring bordet för att identifiera områden som är mogna att standardisera, och där 
standarder kan göra störst nytta (Akhondi muntl). TK 607 är dock tillsvidare vilande då 
förankringen hos branschen måste stärkas. Även om den tekniska kommittén i dagsläget inte 
är aktiv pågår arbetet i bakgrunden. SIS tillsammans med RISE (Swerea), TEKO och Swedish 
Fashion Council arbetar t.ex. med hur textilmaterial kan återvinnas med ekonomisk bäring i 
en cirkulär ekonomi. Inom projektets ramar pågår även ett arbete med att ta fram en svensk 
terminologistandard som beskriver definitioner på de termer som används i samband med 
återvinning av textila material. Arbetet är i ett mycket tidigt skede men när det finns en 
bättre överblick över de termer som används kan standarden tas vidare till europeisk eller 
internationell nivå. När det finns ett underlag som går att standardisera kommer även TK607 
att återupptas. Näringsliv och myndigheter som t.ex. Kemikalieinspektionen kommer då att 
få en förfrågan om de vill ingå i kommittén och medverka i framtagandet av standarden. 
Kommittén bör även innefatta återvinningsföretag och vara så bred som möjligt för att få en 
bättre och mer heltäckande standard. 
 
2.1.1 Certifierade företag inom textilindustrin 
Trots miljöaspekterna och möjligheterna att arbeta med ISO14001 i textilbranschen finns få 
företag certifierade, se figur 4 tillsammans med tabell 2. Certifiering.nu (2019) är en 
söktjänst som drivs i samarbete med ackrediterade certifieringsorgan och som dagligen 
uppdateras. I söktjänsten kan antal certifierade företag inom vald standard och bransch 
baserat på SNI-koder sorteras fram. En SNI-kod är en femsiffrig kod som anges när ett 
företag registreras och beskriver den verksamhet företaget ägnar sig åt (Statistiska 
centralbyrån 2019). Koderna används sedan för t.ex. all ekonomisk statistik.  
 
Figur 4 visar att av totalt 52 certifierade företag med SNI-koderna i tabell 2, fanns flest 
certifierade företag, 24 st. (46 %) inom specialiserad butikshandel med herr-, dam-, och 
barnkläder, blandat (SNI-kod 47.711). De flesta av de 24 certifierade företagen med SNI-kod 
47.711 var verksamma inom byggbranschen och sålde arbetskläder eller var företag som sålde 
profilkläder. Inget av företagen var en typisk klädbutik med vardagsklädsel riktad till 
konsument. För varje certifierat företag går det att via certifiering.nu läsa omfattningen för 
erhållna certifieringar. Dessa dominerades av försäljning. Ett företag kan dock ha flera SNI-
koder vilket gör att det även kan ingå annat i både verksamheten och i omfattningen för 
erhållna certifieringar. T.ex. ”Inköp och försäljning av verktyg, maskiner, bygg- och 
industriförnödenheter”. Därmed behöver nödvändigtvis ett företag med SNI-kod 47.711 och 
som är certifierat mot ISO14001 inte ha tagit miljöpåverkan från textil i beaktning.  
 
Av de tillverkande företagen, vars SNI-kod börjar med 13 eller 14 var flest företag med SNI-
kod 13.910 (tillverkning av trikåväv) och SNI-kod 14.190 (tillverkning av andra 
beklädnadsvaror och tillbehör) certifierade, 4 stycken (0,08%) för respektive kod. 
Majoriteten av dessa företag ägnade sig åt tillverkning av teknisk trikå och arbetskläder. 
Enbart ett företag tillverkade vardagsklädsel riktade till konsument.   
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Figur 4. Diagram över antal certifierade företag per SNI-kod med textilrelevans, april 2019 (Certifiering.nu 
2019). 
 
Tabell 2. Beskrivning av SNI-koder (Statistiska centralbyrån 2019).  

SNI-
kod 

Beskrivning 

13.100 Garntillverkning 
13.200 Vävnadstillverkning 
13.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
13.910 Tillverkning av trikåväv 
13.921 Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror 
14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
14.190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
14.310 Tillverkning av strumpor 
14.390 Tillverkning av andra trikåvaror 
47.510 Specialiserad butikshandel med textilier 
47.532 Specialiserad butikshandel med inredningstextilier 
47.641 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom 

cyklar och båtar 
47.711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, 

blandat 
47.712 Specialiserad butikshandel med herrkläder 
47.713 Specialiserad butikshandel med damkläder 
47.714 Specialiserad butikshandel med barnkläder 
47.715 Specialiserad butikshandel med pälsar 

 
2.2 Lagstiftning 
Textilindustrin berörs av flera olika typer av miljöaspekter och regleras därför av olika 
områden inom lagstiftningen. Ett av kraven i ISO14001 är att följa de bindande krav som 
ställs på organisationen, bl.a. legala krav. Företag inom textilbranschen i Sverige behöver 
följa generell lagstiftning som berör alla verksamheter, t.ex. miljöbalken (SFS 1998:808) och 
lagstiftning kring avfall och producentansvar bl.a. avfallsförordningen (SFS 2011:927). Som 
tidigare nämnt är uppkomst av avfall och kemikalieanvändning två stora miljöaspekter inom 
textilindustrin där det för kemikalieområdet finns specifik lagstiftning inom EU genom 
REACH.  
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2.2.1 Avfall 
Frågan om textiliers miljöpåverkan har vuxit och med det även frågan om hur 
textilavfall ska tas omhand. I dagsläget klassas textil som hushållsavfall då merparten 
av avfallet uppkommer i hushållen (Naturvårdsverket 2016). Kommunen ansvarar 
enligt miljöbalken (SFS 1998:808) för hushållsavfall och andra aktörer får endast 
hantera avfallet om det sker på uppdrag av kommunen. Samtidigt har det blivit allt 
vanligare att såväl butikskedjor som second hand-aktörer samlar in textilavfall. I vissa 
fall sker inte hanteringen på uppdrag av kommunen vilket innebär att befintlig 
lagstiftning inte efterlevs.  
 
Huruvida textilprodukten är ett avfall eller inte beror på om den som lämnar ifrån sig 
produkten har ett kvittbildningssyfte eller ej. Avfallslagstiftningen är där med inte 
tillämpbar då produkten ämnas att användas igen, vilket gör att second hand-
marknaden inte omfattas av regelverket (Naturvårdsverket 2016). Däremot hanterar 
den som samlar in textil oavsett skick, för t.ex. materialåtervinning, avfall och behöver 
därmed följa avfallslagstiftningen (SFS 1998:808, SFS 2011:927).  
 
Regeringen gav 2016 Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa förslag om hantering av 
textilier för att kunna öka återanvändningen och materialåtervinningen av textilier. 
Naturvårdsverket kom fram till att textil ska sorteras separat från resterande avfall för 
att kunna ses som en värdefull resurs. För detta presenterades två förslag: 
 

1. Utsorteringskrav införs i avfallsförordningen 
2. Ny förordning om producentansvar 

 
Med producent avses alla som yrkesmässigt sätter textil på den svenska marknaden för 
första gången.  
 
Miljönyttan bedöms vara lika stor för båda alternativen men den samhällsekonomiska 
kostanden blir högre med ett producentansvar pga. administrativa kostnader för 
producenter (Naturvårdsverket 2016). Naturvårdsverket bedömer att ett 
producentansvar är mer komplicerat att införa då det krävs en ny förordning samt 
följdändringar i andra förordningar samt ändringar i miljöbalken (vilket kräver 
riksdagsbeslut). Förslaget kan även innebära negativa konsekvenser för second hand-
aktörer. Däremot anses ett producentansvar i större utsträckning uppfylla principen 
om att förorenaren ska betala (Polluter Pays Principle, PPP) (SFS 1998:808). Att införa 
utsorteringskrav i avfallsförordningen innebär att de nuvarande ansvarsförhållandena 
kvarstår och enbart ändringar i en befintlig förordning, avfallsförordningen (SFS 
2011:927), behöver göras.  
 
2.2.2 REACH 
Textilier omfattas av EU:s kemikalielagstiftning (REACH). REACH (1907/2006/EG) är 
Europaparlamentets och rådets förordning gällande registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier. Syftet med lagstiftningen är att skydda 
människors hälsa och miljö samt att ha en fri omsättning av kemikalier på marknaden 
samtidigt som konkurrenskraften och innovationen förbättras. Inom REACH finns 
kandidatförteckningen med SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som kan 
medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön 
(Kemikalieinspektionen 2019). För varor med en halt över 0,1 viktprocent av ett ämne 
på kandidatförteckningen måste leverantören av varan lämna information till 
mottagaren så att varan kan användas på ett säkert sätt. Om mängden av ämnet 
dessutom överstiger 1 ton/tillverkare/importör och år måste den som tillverkar eller 
importerar varan anmäla detta till ECHA som är EU:s kemikaliemyndighet.  
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Tidigare har det saknats en övergripande lagstiftning som reglerar innehåll av 
kemikalier i textila slutprodukter, men den 26 april 2018 röstades ett 
begränsningsförslag med gränsvärden gällande CMR-ämnen (cancerogena, mutagena 
eller reproduktionstoxiska ämnen) i textilier igenom (Artikel 68.2 i REACH). 
Begränsningen börjar gälla i slutet av 2020. De textila produkterna i begränsningen har 
avgränsats till kläder och textilier som har kontakt med hud på ett liknande sätt som 
kläder, t.ex. sängkläder och filtar. Personlig skyddsutrustning och medicinsk utrustning 
omfattas inte p.g.a. behovet att uppfylla krav på säkerhet och funktionalitet. 
Tillverkningsprocesser med materialen läder och päls omfattas inte heller av 
begräsningen då tillverkningen innefattar andra ämnen och processer. Begränsningen 
fokuserar på en varukategori istället för ett ämnes sammansättning vilket gör att även 
textilier med lågt eller inget fiberinnehåll så som regnjackor (gallon) och konstgjort 
läder omfattas (European Commission 2016).  
 
2.3 Pågående initiativ 
Trots att få företag inom textilbranschen är certifierade mot ISO 14001 pågår andra typer av 
initiativ för att skapa en mer hållbar bransch. Många av initiativen fokuserar på 
textilindustrins intensiva kemikalieanvändning. I en rapport från Kemikalieinspektionen 
(2015) identifierades 3500 ämnen inom textilproduktion, av dessa var ca 1000 ämnen 
konfidentiella. 750 ämnen av de resterande 2500 fick i rapporten en hög hälsofaropoäng, 
bl.a. baserat på klassificeringen i CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar). Många företag använder sig av olika produktmärkningar t.ex. GOTS och 
OEKO-TEX och det finns även initiativ för ett ökat kunskapsutbyte och forskning, t.ex. 
Textildialogen, Mistra future fashion och Sweden textile water initiative (STWI). 
 
2.3.1 Kemikalieanvändning 
Det finns flera initiativ för att minska kemikalieanvändningen inom textilproduktionen, 
bl.a. ZDHC, ChemSec, AFIRM och Kemikaliegruppen. ZDHC står för Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals och är en organisation som bedriver samarbete mellan över 100 
olika parter. Syftet är att gemensamt kunna påverka kemikalieleverantörerna och de 
kemikalier som idag används samt att fasa ut farliga kemikalier ur 
tillverkningsprocesserna (ZDHC 2015). Parterna representeras av olika delar i 
branschen; varumärken (t.ex. H&M, Adidas, Nike, Puma, Esprit och Hugo Boss m.m.), 
återförsäljare, industri, branschorganisationer, institutioner och akademi. I arbetet har 
de tillsammans skapat en RSL-lista (Restricted Substances List) som de kontinuerligt 
uppdaterar. Listan består av kemikalier som de svartlistar från avsiktlig användning. 
Listan är öppen för alla och fungerar som ett verktyg för företag som vill arbeta mer 
hållbart med kemikalier. ZDHC har även fastställt koncentrationsgränser som är 
acceptabla för ämnen som används inom tillverkningen.  
 
ChemSec är ett annat initiativ. Det är en oberoende ideell organisation som arbetar 
med att underlätta kontakten mellan beslutsfattare, företag och forskning. Genom 
gränsöverskridande samarbeten och med rådgivning samt praktiska verktyg riktade till 
företag bidrar de till en minskad användning av farliga kemikalier (ChemSec 2018 a). 
De har bland annat utvecklat SIN-listan och en textilguide för att hjälpa företag att 
minska användningen av farliga kemikalier. I SIN-listan har ChemSec listat kemikalier 
de definierar som SVHC (Substances of Very High Concern) baserat på kriterierna i 
REACH (1907/2006/EG). Företag som vill arbeta med kemikalier på ett hållbart sätt 
kan ta hjälp av listan samt att den sätter press på lagstiftare (ChemSec 2018 b).  
 
AFIRM är en arbetsgrupp bestående av bl.a. varumärken som H&M, Adidas och 
Bestseller. Även AFIRM arbetar med att minska användningen av farliga kemikalier 
och precis som ChemSec har AFRIM en RSL-lista. De publicerar även vägledning och 
tillhandahåller utbildning om kemikalier som företag kan använda sig av i sitt 
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hållbarhetsarbete (AFIRM 2019). För att förbättra arbetet med RSL-listor diskuterar de 
även frågor och idéer kring detta.  
 
Kemikaliegruppen drivs av Swerea IVF tillsammans med experter från universitet och 
myndigheter. Syftet med gruppen är att förmedla lagkrav och annan information inom 
kemikalieområde på ett lättförståeligt sätt (Swerea 2019). På så sätt ska informationen 
bli använd i företagens dagliga arbete och göra dem bättre rustade för att kunna 
kommunicera kemikaliekrav till underleverantörer och kunna möta frågor och krav. 
 
2.3.2 Produktmärkningar 
Miljömärkningar på produkter är ett sätt som gör det möjligt för företag inom textilindustrin 
att gå längre än vad lagstiftningen kräver. Konsumenten kan själv ställa krav och välja utifrån 
märkning, dock krävs det kunskap och intresse hos konsumenten för att veta vad de olika 
märkningarna har för betydelse och vad som skiljer dem åt. Enligt eco-textile labelling guide 
fanns det 2012 100 st. internationella standarder och märkningar för textilier 
(Kemikalieinspektionen 2013). Av dessa ställde bara 10 st. krav på hela textilprocessen. 
Märkningarna är därför inte helt oproblematiska och de kan på grund av bristande 
transparens skapa förvirring i konsumentled. De olika märkningarna beaktar olika delar i 
processen, innefattar och accepterar olika saker och betraktar hållbarhet på olika sätt 
(Changing Markets Foundation 2018).  
 
Några av de mest kända märkningarna avseende textil är (Upphandlingsmyndigheten 2016): 
 
EU-Ecolabel 
Ställer krav på tillverkning och odling av textilfibrer, kemikalier i tillverkningsprocessen och 
slutprodukten, kvalitetskrav vid användandet och krav på socialt ansvar. 
 
OEKO-TEX 
Ställer krav på innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i slutprodukten. Ställer dock inga 
krav på tillverkningen. 
 
Svanen 
Ställer krav på tillverkning och odling av textilfibrer, kemikalier i tillverkningsprocessen och i 
den textila slutprodukten. 
 
Bra Miljöval 
Kraven spänner över hela produktionskedjan och omfattar kategorierna Fibrer och 
Beredning, Second hand samt Re-design. 
 
GOTS 
Kraven täcker in hela tillverkningsprocessen från odling/framställning till tillverkning samt 
förpackning, märkning, försäljning och distribution av textilier som tillverkats från minst  
70 % ekologiska och naturliga fibrer.  
 
Blue Sign 
Ställer krav avseende produktionsanläggningar och konsumenttextilier. Kraven fokuserar på 
kemikalieanvändning i tillverkningsprocessen. 
 
2.3.3 SAC (Sustainable Apparel Coalition) 
SAC är en branschorganisation som växer sig allt starkare och som till 50–70% representeras 
av textil- och skoförsäljning (Kindgren de Boer muntl.). Organisationen är ett amerikanskt 
policyföretag som grundades av Patagonia och Walmart tillsammans med fler stora märken 
(SAC 2019). Initiativet började med att stora företag gratis lät SAC få ta del av deras arbete 
och använda företagets utarbetade kunskaper och plattformar. Inom SAC ställs olika krav 
beroende på hur länge företaget har varit medlem (Kindgren de Boer muntl.). Kraven som 
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ställs avser miljö, socialt, fibrer, design och företagets helhet som redovisas inom allt 
företaget gör. Även förbättringar för varje år redovisas vilket gör att fokus ligger på 
förbättringsåtgärder snarare än att enbart kontrollera den aktuella statusen. 
 
Vidare arbetar SAC med utvecklingen av Higg-index som strävar efter att bli en globalt 
erkänd industristandard för att mäta och förbättra hållbarhet (Larsson 2017). En grundtanke 
i arbetet med Higg-index var att företag ska analysera, mäta och redovisa sitt 
hållbarhetsarbete på samma sätt så att det går att jämföra (Arthur och Jändel 2018). Den 
första versionen av Higg-index släpptes 2012, sedan dess har indexet uppdaterats och 
breddats flera gånger. Idag består Higg-index av flera verktyg. Företagen matar in data 
avseende produkter, produktion, och om företaget som helhet. Resultatet blir ett värde på 
hur hållbart företaget är som sedan måste bli verifierat av en oberoende part. En del av 
mätsystemet är MSI som mäter olika materials miljöpåverkan med avseende på bl.a. global 
uppvärmning, vattenåtgång, kemikalierester, skogsavverkning och djurskydd. MSI räknar ut 
en poäng på varje materials påverkan oavsett om de är syntetiska eller naturliga material och 
avsett om de är ihopblandade eller förekommer ensamma. Företagen som är med åtar sig att 
vara helt transparenta år 2020 och ska då kunna redovisa sina resultat offentligt, fram till 
dess är redovisningen frivillig. Tanken är att konceptet ska göra det möjligt att jämföra både 
produkter och företag som ofta har sina egna individuella märkningar. På sikt planeras det 
att ta fram en märkning som mäter produktens totala belastning utifrån detta (Larsson 
2017).  
 
2.3.4 Övriga initiativ 
Utöver olika RSL-listor och produktmärkningar pågår även andra typer av initiativ. 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen driver tillsammans textildialogen som en del i 
regeringsuppdraget om hantering av textilier som startades 2016 och planeras pågå i tre år 
(Naturvårdsverket 2018). Syftet är att minska miljö- och hälsopåverkan i hela den textila 
värdekedjan, från produktion och konsumtion till avfallshantering. Dialogen förs 
tillsammans med myndigheter, branschorganisationer, innovations- och utbildningsaktörer, 
forskare, frivilligorganisationer, kommunföreträdare, andrahandsaktörer m.m. och ska skapa 
en gemensam handlingskraft. Under mötena som arrangeras två gånger per år belyses olika 
teman samt att metoder, verktyg, innovativa lösningar och pågående forskning diskuteras. 
 
Mistra future fashion är ett annat initiativ som pågår mellan år 2011 och 2019. Det är ett 
forskningsprogram för hållbart mode med ett systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i 
ett konsortium bestående av över 50 parter (Mistra future fashion 2019). Forskningen 
fokuserar på cirkulär ekonomi och är uppdelad i fyra delar; hur designar vi för en cirkulär 
ekonomi, hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja, hur kan användaren bidra till 
ett mer hållbart mode samt hur ökar vi den textila återvinningen.  
 
Sweden textile water initiative (STWI) arbetar för en värld med renare vatten och för en 
hållbar textil- och läderindustri. Initiativet skapades för att kunna ha en pålitlig plattform 
med kunskapsutbyte inom de utmaningar industrin möter i vattenfrågor (STWI 2019). STWI 
har bl.a. publicerat gemensamma riktlinjer för hållbar vattenanvändning i textila 
produktionsprocesser. Riktlinjerna är tänkta att använda i dialogen med leverantörer. 
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3 Metod 
 
För att besvara syftet och frågeställningarna upprättades en enkät i Netigate gällande 
systematiskt miljöarbete i textilbranschen (se bilaga 1). Enkäten utformades med stöd av 
litteratur av Ejlertsson (2014) och utgick från syftet och frågeställningarna i inledningen av 
denna studie. Frågeställningarna bröts ned och omformulerades till konkreta frågor. I 
frågekonstruktionen togs hänsyn till språket och frågornas längd, att frågorna skulle vara 
entydigt formulerade samt ej vara ledande (Ejlertsson 2014). Dubbla negationer undveks 
samt att enbart en fråga ställdes åt gången. Svarsalternativen hade samma ordningsföljd 
genom hela enkäten och det fanns en symmetri i svarsalternativen. Innan enkäten gick ut till 
respondenterna genomfördes en mindre pilotstudie för att se om frågorna tolkades på det 
sätt som var tanken, om logiken var korrekt kopplad samt om alla svarsalternativ fanns med 
(Ejlertsson 2014).  
 
En enkätundersökning valdes som metod för att få en samlad och övergripande bild av 
branschen i Sverige och inte enbart enskilda företags arbete. Enkäten bestod av både öppna 
frågor och kryssfrågor, totalt 31 frågor. I Netigate går det att använda avancerad logik (gå till 
fråga X om du svarar Y på fråga Z), vilket gör att alla respondenter nödvändigtvis inte har 
svarat på alla 31 frågor. Öppna frågor kan fungera motivationshöjande och öka 
svarsfrekvensen eftersom de ger respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt (Ejlertsson 
2014). Att respondenterna får ta del av resultatet kan också bidra till ökad motivation. Därför 
ombads de intresserade att via mejl meddela författaren om att få ta del av detta.  
 
Enkäten skickades den 5/4 2019 till TEKO som i sin tur vidarebefordrade enkäten till 
medlemmarna i sin miljögrupp. TEKO är Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation för 
textil- och modeföretag (TEKO 2019). Enkäten skickades ut till 98 företag där kedjor 
representeras med enbart ett svar. Tillsammans med enkäten skickades även ett följebrev där 
syftet med enkäten framgick samt information om att företagsnamn inte kommer att 
publiceras i rapporten (se bilaga 2). Sista svarsdag var den 3/5 2019. En påminnelse 
skickades till TEKO den 29/4 2019 för att sedan vidarebefordras till miljögruppen (se bilaga 
3).  
 
En låg svarsfrekvens erhölls totalt sett och få klädkedjor besvarade enkäten. Med anledning 
av detta togs kontakt med tre klädkedjor för telefonintervju varav en kedja, KappAhl, 
accepterade medverkan. KappAhl fick själva besvara enkäten i verktyget innan intervjun 
sedan utgick intervjun från svaren i enkäten men möjliggjorde även ett friare samtal kring 
erfarenheter inom arbetet med miljöfrågor. Totalt skickades enkäten därmed till 99 företag. 
För att sammanställa svaren på de öppna frågorna har nyckelord identifierats och svaren 
därefter grupperats och kvantifierats (Ejlertsson 2014). För att kontrollera signifikanta 
skillnader i miljöarbete beroende på företagens storlek har ett Fisher-Freeman-Haltons test 
genomförts via ett beräkningsprogram online (VassarStats 2019). Detta användes istället för 
𝑋𝑋2-test då den förväntade frekvensen understeg 5 vilket är ett kriterier för 𝑋𝑋2-tester (Körner 
och Wahlgren 2005).  
 
Litteratur har inhämtats från standarder, vetenskapliga rapporter, rapporter utgivna av 
myndigheter (Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Upphandlingsmyndigheten), 
svenska miljöinstitutet (IVL) samt rapporter utgivna av intresseorganisationer på området. 
Vetenskapliga rapporter har inhämtats från Google Scholar samt Web of Science.  
 
Sökord: ISO14001, environmental management, textile industry, textile sector environmental 

management, EMS textile, fashion AND EMS, retailers AND EMS, brand AND EMS, 
EMS benefits 
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4 Resultat  
 
Enkäten gick ut till 99 företag och 14 svar inkom. Svarsfrekvensen blir därmed 14 %. 
Samtliga respondenter omsatte 9,5–4760 miljoner/år. 44 % av respondenterna var 
tillverkande företag, se figur 5. De som svarade ”Annat” (39 %) var tillverkare av 
konfektionerade produkter och accessoarer samt grossister åt återförsäljare av profil 
och lättare arbetskläder.  
 

 
Figur 5. Typ av verksamhet respondenterna utgörs av. 
 
Det vanligaste sättet att arbeta med miljöfrågor inom företaget var genom 
ledningssystem (67 %) följt av produktmärkningar (47 %). De 27 % som svarade 
”Annat” ombads precisera detta och svarade då bedömningssystem såsom sunda hus, 
och byggvarubedömningar samt att företaget väljer hållbara material eller har interna 
system för uppföljning. Inget företag svarade att de arbetade med livscykelanalyser. 
Delas arbetssätten upp efter företagets årliga omsättning framkommer 60 % av de 
företag som omsätter upp till 100 miljoner/år arbetar med produktmärkningar av 
något slag och 40 % arbetar med någon typ av ledningssystem, se figur 6. Av företagen 
som omsätter >100–500 miljoner/år arbetar flest med miljöledningssystem (70 %).  
 

 
Figur 6. Olika sätt som respondenterna arbetar med miljöfrågor uppdelat efter årlig omsättning. Staplarna visar 
andelen företag av respektive storlek som arbetar med respektive arbetssätt. Ett företag kan exempelvis arbeta 
med både ledning ledningssystem och produktmärkningar. 
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Kraven på att arbeta med miljöfrågor kommer i huvudsak från slutkund (64 %) och 
från verksamheten själv (57 %). Respondenterna som svarade ”Andra” (36 %) 
hänvisade till upphandlingar för myndigheter och stora bolag, krav från mellanhänder 
och återförsäljare samt lagkrav vid tillståndspliktig verksamhet. 
 
4.1 ISO14001 
57 % av företagen som besvarade enkäten var certifierade mot ISO14001. Figur 7 visar 
andelen certifierade företag uppdelat efter årlig omsättning. Det finns inga signifikanta 
skillnader vad gäller storlek på företag och om de är certifierade eller inte (p=0,77). 
Samtliga av de certifierade företagen ansåg att systemet fungerade för verksamheten 
och 88 % hade även upptäckt andra fördelar med ISO14001 utöver minskad 
miljöpåverkan. Dessa var: 
 

• Enklare att svara på alla kundförfrågningar mm. 
• Utan ISO 14001 hade vi eventuellt inte täckt in alla delar med risker, 

uppföljning, kontroll etc. för en ständig förbättring 
• Strukturerat arbetssätt, internrevisioner 
• Argument för att förbättra miljöprestanda 
• Rutiner för alla processer 
• Arbetar systematiskt, och med riskbaserat tänkande 
• Blir bättre på att följa upp egna krav och dokumentera beslut och förbättringar 
 

 
Figur 7. Andel certifierade/ej certifierade företag uppdelat efter årlig omsättning. 
 
De företag som inte arbetade med ISO14001 (43 %) ansåg att systemet inte har ett 
helhetsbegrepp som fungerar ut mot kund, att det inte fanns någon efterfrågan då 
kunden främst efterfrågar olika typer av tyger och var dessa produceras samt att nyttan 
inte väger upp för kostnaden i resurser, pengar och effekt. 
 
Majoriteten av samtliga respondenter svarade att ISO14001 var relevant för textilbranschen 
(64 %). De som svarade ”Nej” (7 %) hänvisade till att kravet inte fanns från deras kunder. Ett 
annat svar var att den största påverkan sker i tredje land, där produktion sker, och då är inte 
ISO14001 ett system för detta. En ISO-certifiering innebär bara en massa dokumentation och 
ingen påverkan. Vidare svarade respondenterna ”Vet ej” (57 %) eller ”Nej” (43 %) på frågan 
om behovet av ISO14001 skiljde textilbranschen från övriga, ingen respondent svarade ”Ja”. 
14 % svarade att det fanns brister med ISO14001 i textilbranschen, se figur 8. De brister som 
framkom var att okunskap hos slutkonsument, svårigheter att hitta mätbara mål samt 
svårigheter att få rätt information och arbeta för miljöförbättringar i produktionsledet.  
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Figur 8. Förekomst av brister med ISO14001 i textilbranschen. 
 
Majoriteten av samtliga respondenter svarade ”Nej” (50 %) eller ”Vet ej” (36 %) på frågan om 
de önskade en ny standard likt ISO14001 fast mer riktad till textilbranschen. 14 % svarade 
”Ja” vilket motiverades med att det är lättare att arbeta med riktade frågeställningar och 
krav, något som kan vara nödvändigt i framförallt produktionsländerna. 
 
4.2 Produktmärkningar 
OEKO-TEX var den vanligaste (80 %) produktmärkningen företagen använde sig av följt av 
GOTS (50 %), se figur 9. De flesta (79 %) av respondenterna ansåg inte att arbete med 
miljömärkningar av produkter var ett tillräckligt arbete. På frågan vad de ansåg 
saknades/inte täcktes in svarade respondenterna att det alltid går att göra mer utöver en 
produktmärkning (20 %). Ledningens ansvar, sophantering, tillverkning av förbruksmaterial 
och livscykelperspektivet är andra aspekter som en produktmärkning inte tar hänsyn till 
(40 %). Respondenterna påpekade även att det finns problem med produktmärkningar 
(20 %). OEKO-TEX är t.ex. en hälsomärkning och tar inte miljöpåverkan i beaktande. 
Märkningen ställer inga krav på tillverkning utan ställer enbart krav på hälsoskadliga ämnen 
i slutprodukt. Det finns även många produktmärkningar som täcker in olika saker och därför 
gör dem svåra att jämföra. De pekade också på svårigheter att hitta en bra märkning för sin 
produkt och som kunden efterfrågar. Märkningar kan vara nischade till enbart naturfiber, de 
kan ställa för hårda krav som är svåra att följa eller tvärtom, vara för förlåtande. En 
respondent menade att märkningar inte gör någon skillnad i sig, utan att det är arbetet på 
plats som gör skillnad.  
 

 
Figur 9. Fördelning av produktmärkningar respondenterna använder sig av.  
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4.3 Avfall 
Ett av de tillfrågade företagen bedrev insamling av textilier i butik, ett företag svarade ”Vet 
ej”. På frågan vem som bör vara ansvarig för insamling av textil var svaren splittrade, men 
flest svarade ”Kommunalt ansvar” (43 %) och ”Vet ej” (36 %), se figur 10. 21 % ansåg att det 
bör vara ett producentansvar. I frågan efter fick respondenterna fritt motivera hur de såg på 
frågan. Motiveringarna som löd var att ett producentansvar skulle vara problematiskt och att 
det är en komplex fråga (36 %) då produkten är en del av en slutprodukt och att det därför är 
svårt att veta vilket tyg som är sitt och då säkerställa innehållet. Att producenten känner till 
innehållet och kan styra design efter insamling och återanvändning men att insatsen bör ske 
gemensamt tillsammans med kommunen. Att de har en liten butik utan möjligheter att samla 
in samt att de inte tillverkar varor till konsument och att det därför inte är relevant. Andra 
menade att producenterna vet vad de har tillverkat och därför kan sortera rätt. Att det måste 
ses som en resurs och inte som skräp. Att kommunen inte ska belastas samt att de som 
tillverkat något även måste ta ansvar för det (29 %). Respondenterna ansåg också att det 
måste vara en övergripande aktör (21 %), att kommunen redan har ett insamlingssystem och 
att det är bättre att utnyttja det även för textil än att skapa ett eget separat system samt att 
det måste styras kommunalt för att kunna påverka behovet av insamlingskanaler. En del av 
respondenterna ifrågasatte hur ett producentansvar skulle fungera i praktiken då mycket 
köps via e-handel från utlandet samt hur arbetskläder och skyddskläder skulle hanteras. Vem 
skulle i ett producentansvar driva detta mot utländska aktörer då vi idag har kläder från hela 
världen i Sverige (14 %). 
 

 
Figur 10. Respondenternas syn på ansvarsfrågan avseende textilavfall.  
 
4.4 KappAhl 
KappAhl är en av nordens största modekedjor, de äger inga egna fabriker men har ca 370 
butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien (KappAhl 2019). De var tidigare 
certifierade mot ISO14001, och var 1999 den första och enda modekedjan i världen som blev 
miljöcertifierad. 
 
4.4.1 ISO14001 
KappAhl blev certifierade i en tid då de inte visste var hållbarhetsarbetet skulle ta vägen, de 
kände att de behövde en form av trygghet och något att hålla i handen. Certifieringen 
omfattade butiker och kontor, dock ej produktionskontoren och hjälpte företaget att få 
strategier, processer och struktur samt en vana att regelbundet bli kritiskt granskade. Enligt 
Eva Kindgren de Boer (muntl), sustainability project manager på KappAhl, sitter tänket kring 
ISO14001 kvar i väggarna och de har fortfarande kvar strukturen certifieringen gav dem i hur 
de bedriver sitt hållbarhetsarbete. För ca fem år sedan tog företaget beslut att inte förnya 
certifieringen, istället ville de stå på egna ben och ta egna beslut för var KappAhls strategi 
skulle ta vägen. När KappAhl 1999 blev certifierade trodde de att fler kedjor skulle ta efter 
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men när ingen gjorde det blev det på ett sätt ett bevis på att ISO14001 kanske inte var tänkt 
för kedjeföretag inom modebranschen.  
 
Kindgren de Boer (muntl.) tror inte att läget har förändrats idag, hon anser att den struktur 
en certifiering innebär är bra men menar på att det redan finns så många olika typer av 
närverk och att miljöledning enligt ISO14001 aldrig varit uppe på agendan inom branschen. 
Anledningen till att ISO14001 används inom andra tillverkande industrier men inte inom 
textil branschen vet inte Kindgren de Boer (muntl.) men spekulerar i att det kan bero på flera 
faktorer, att Sverige har varit väldigt tidiga i att samarbeta med varandra och drivit 
hållbarhetsfrågor gemensamt genom olika projekt, och att en miljöcertifiering då blir 
ytterligare ett projekt som kanske inte mäktas med. En annan orsak kan vara att kedjorna är 
så komplexa eller att företag inte vågar bli certifierade pga. rädsla att förlora en del av sin 
frihet och bli för styrda. 
 
4.4.2 Produktmärkningar 
KappAhl arbetar med ett antal olika produktmärkningar i sitt hållbarhetsarbete där deras 
egen märkning är den största procentuellt sett följt av GOTS. Kindgren de Boer (muntl.) 
upplever att GOTS är den märkning som är mest inne nu bland konsumenter. Den egna 
märkningen har de delvis för att företaget har butiker i flera olika länder och att det på inte 
finns någon internationell märkning för alla typer av produkter. Företag arbetar ofta med 
olika märkningar då alla fibrer har sina typer av kriterier och därmed blir det olika 
märkningar. Arbetar ett företag t.ex. med återvunnen polyester är inte GOTS ett alternativ att 
använda sig av. Kindgren de Boer (muntl.) lyfter även fram att KappAhls hållbarhetsarbete är 
mycket större än det som kommuniceras via en märkning på ett plagg. Märkningen är ett sätt 
att kommunicera de fibrer som används i plagget men det är möjligt att det går att nå en 
kulm när det inte längre går att kommunicera med märkningar och att det inte är hållbart att 
sätta gröna etiketter på allt. Kindgren de Boer (muntl.) tror att konsumenten blir förvirrad av 
mängden olika märkningar som finns och att hade varit en fördel med bara en märkning av 
textil som kan gälla för alla typer av fibrer, likt den energimärkning som finns på vitvaror (se 
figur 11) samt att märkningen ger en vägledning i hur bra företaget är totalt sett i sitt 
hållbarhetsarbete utöver den enskilda produkten. Det skulle gynna företag som gör mycket 
men som kanske inte syns i den enskilda produkten. Det blir också väldigt tydligt vilka som 
ägnar sig åt greenwash*. Samtidigt skulle det innebära ytterligare en märkning samt frågor 
kring vem som ska certifiera och granska för att det vara korrekt. Kindgren de Boer (muntl.) 
tror även att fler skulle vara intresserade av en enda märkning. Problemet med arbetet med 
märkningar är att det är en vinstdrivande affärsverksamhet som ska granskas. Allt ska 
granskas för att göra det rättvist och det kan vara svårt att vara helt oberoende. Det finns ett 
exempel inom GOTS angående detta och de arbetar nu med att säkerställa att deras 
certifiering är korrekt och går att lita på.  
 

 
Figur 11. Energimärkning på vitvaror enligt EU (Energimyndigheten 2018). 
                                                             
* En marknadsföring av en vara eller verksamhet som ska få den att framstå som mer miljövänlig än den i själva verket är, och därmed mer attraktiv för kunden. 
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4.4.3 Transparens inom branschen 
Avslutningsvis lyfter Kindgren de Boer (muntl.) fram den ökande transparensen inom 
branschen. För 6–7 år sedan var policyn att inte berätta för andra företag inom branschen 
vilket arbete företaget ägnade sig åt. Idag är företagen säkra på vad de gör, ingen är perfekt 
men företagen gör vad de kan, delar med sig av erfarenheter och samarbetar för att nå bättre 
resultat. Det finns alltid en risk att bli uthängd i media, men det är inget som längre är ett 
hinder för att vara transparent i sitt arbete. KappAhl publicerar en offentlig 
hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative). Det är ytterligare en aspekt 
som ökar transparensen. Hållbarhetsrapporteringen gör tydligt vad som ska redovisas och 
det finns ingen möjlighet att hoppa över obekväma frågor. Detta gör att företag inom 
branschen berättar samma saker på samma sätt. KappAhl arbetar med att göra sin 
hållbarhetsrapport lättläst så att alla ska kunna förstå den vilket de även har vunnit pris för.  
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5 Diskussion 
 
5.1 ISO 14001 
Resultaten visar att företag i textilbranschen i huvudsak arbetar med 
produktmärkningar och ISO14001. De anser att ISO14001 fungerar för branschen och 
att behovet av ISO14001 inte skiljer textilbranschen från övriga. Respondenterna 
önskade inte heller en ny standard mer riktad mot textilbranschen, något SIS försöker 
skapa. SIS arbete har haft svårt att få underlag varpå det har lagts på is (Akhondi 
muntl). 14 % av respondenterna önskade en ny standard. Detta motiverades med att 
det är lättare att arbeta med riktade frågeställningar och krav, något som kan vara 
nödvändigt i framförallt produktionsländerna. Varför arbetet med framtagandet av en 
mer riktad standard har påbörjats när resultatet tyder på att efterfrågan är relativt liten 
är ännu oklart. 
 
Att resultaten visar att många arbetar med ISO14001 kan bero på att företagen inte riktar sig 
direkt till allmänheten utan har företagskunder eller är tillverkare av textil. Det kan också 
konstateras att det inte verkar finnas några skillnader vad gäller storlek på företag och om de 
är certifierade mot ISO14001 eller inte, det verkar istället vara andra faktorer som är 
avgörande för om certifiering är aktuellt. Under arbetets gång har det framkommit 
indikationer på att typen av kunder företaget har är av större betydelse än storleken på 
företaget. Arbetar de med företagskunder eller deltar i upphandlingar ser kravbilden 
annorlunda ut och det är de mer sannolikt att de arbetar med ISO14001 än om företaget 
riktar sig till allmänheten där konsumenten kanske inte har kännedom om ISO14001 och 
dess innebörd. Huruvida detta är korrekt är något som skulle kunna undersökas i framtida 
studier. Resultatet av enkäten visar dock på att en brist med ISO14001 i textilbranschen är 
just okunskap hos slutkonsument och de företag som inte var certifierade pekade på att 
kunden inte ställde det som krav. Att företag som riktar sig till allmänheten, t.ex. KappAhl, 
inte arbetar med ISO14001 har flera olika anledningar. Dels att slutkonsumenten inte har 
kunskap om vad ISO14001 är. Dels att ingen ställer krav på det. Att företag inte heller har 
egna fabriker är också en möjlig orsak till varför ISO14001 inte används. Det finns även en 
uppsjö av andra projekt och nätverk för arbete med hållbarhetsfrågor inom modebranschen. 
Då ISO14001 är relativt okänt för den del av branschen som riktar sig till allmänheten, likt 
KappAhl, finns även en rädsla att förlora en del av sin frihet och bli för styrda av en 
certifiering (Kindgren de Boer muntl.). Genom att informera företag som riktar sig till 
allmänheten om ISO14001 kan företag i Sverige bli certifierade samt ställa certifiering som 
ett krav på sina underleverantörer.  
 
De senaste åren har den kinesiska befolkningen blivit mer medvetna om föroreningar i luft 
och vatten och många verksamheter har därför tvingats anta miljöledningssystem (Li och Wu 
2017). Allt eftersom standarden och medvetenheten höjs i Asien kan det komma att bli 
vanligare att arbeta med ISO14001 eller andra typer av standarder. Om första instans i 
produktionen arbetar med miljöledning kan det sinom tid sprida sig uppströms genom hela 
kedjan. Därmed är det nödvändigt med hårdare miljölagstiftning i tillverkande land samt att 
parter i leverantörsledet ställer högre krav. Textilindustrins hållbarhetsarbete har ändå blivit 
bättre det senaste året enligt Global fashion agenda, The Boston consulting group, INC och 
Sustainable Apparel Coalition (2019) men dock i en långsammare takt än föregående år och 
branschen är fortfarande långt ifrån hållbar. Branschen antar inte förändringar snabbt nog 
och ökar inte takten kommer de inte att nå FN:s globala hållbarhetsmål eller Parisavtalet 
(Global fashion agenda, The Boston consulting group, INC och Sustainable Apparel Coalition 
2019). Arbetet med hållbarhetsfrågor måste gå djupare och bli mer systematiskt. För att bli 
det skulle ISO14001 kunna vara ett verktyg. 
 
  



19 
 

Forskningen angående ISO14001 bidragande till en ökad hållbarhet är splittrad. Generellt 
sett är den uppdelad i två läger, de som visar på att systemet genererar en ökad hållbarhet 
och de som visar på att ISO14001 enbart är en pappersprodukt (Curkovic och Sroufe 2010). 
Bilden överensstämmer med resultatet i denna studie. De företag som var certifierade hade 
sett mer nytta med ledningssystemet än enbart miljönytta och de som inte var certifierade 
ansåg bl.a. att det inte väger upp för kostnaden i resurser, pengar och effekt. Fortunski 
(2007) menar att ISO14001 bidrar till ökad hållbarhet i allmänhet och speciellt till en ökad 
hållbarhet inom företagande. Även Petros Sbhatu och Enquist (2007) visar i en studie att 
företaget Flügger ökade sin hållbarhet pga. ambitiöst uppsatta mål inom ISO14001. Studien 
kunde dock inte dra någon slutsats om den ökade hållbarheten var ett resultat av väl 
implementerad miljöledning eller av andra faktorer. Inom ISO14001 arbetar 
organisationerna med förbättringar. Det innebär att en extremt miljöförstörande verksamhet 
kan vara certifierade så länge de arbetar med förbättringsåtgärder och målarbete, det finns 
dock inga krav på hur ambitiöst arbetet bör vara (Curkovic och Sroufe 2010). Till vilken grad 
ISO14001 genererar hållbarhet beror på hur väl implementerat systemet är och hur ambitiöst 
organisationen arbetar med målsättning och måluppfyllnad. Detta visar en studie av 
Curkovic och Sroufe (2010) med avseende på hållbara leverantörskedjor. Företag som enbart 
ser systemet som en konkurrensfördel kommer inte att nå samma resultat som ett företag 
som proaktivt arbetar med systemet och integrerar det väl i verksamheten.  
 
5.2 Konsumentmedvetenhet 
Ett av problemen med modebranschen är att mode är kul och det är många som har det som 
intresse. Historiskt sett har mode varit ett sätt att visa klasstillhörighet och kön. Idag är mode 
ett språk, det är ett individuellt uttryckssätt och en estetik med färger och former. Det gör 
även att efterfrågan på mode och trender är stort om inte omättligt. Detta till trots ökar 
konsumentmedvetenheten inom modesektorn, främst hos millennials* genom sociala medier 
(Global fashion agenda, The Boston consulting group, INC och Sustainable Apparel Coalition 
2019). För 7% är hållbarhet den viktigaste faktorn vid inköp av kläder. Dock är 
medvetenheten ännu inte tillräckligt kraftfull för att vara den viktigaste faktorn i 
köpbeteendet. Kvalitet och estetik är de faktorer som väger tyngst. Global fashion agenda, 
The Boston consulting group, INC och Sustainable Apparel Coalition (2019) menar att 
industrin inte kan vänta på att konsumenterna ska leda rörelsen utan att ledande företag 
inom branschen måste våga göra ännu mer djupare drag för att industrin ska övergå till att 
bli mer hållbar. Idag är det fortfarande 10–15% av den globala modeindustrin som inte har 
gjort några framsteg mot mer ansvarsfull tillverkning (Global fashion agenda, The Boston 
consulting group, INC och Sustainable Apparel Coalition 2019). Med den ökande andelen 
medvetna konsumenter är inte frågan längre om det är nödvändigt att anta hållbara 
affärsmetoder, utan snarare hur lång tid det tar innan konsumenter slutar handla från 
varumärken som inte tar frågan på allvar och agerar ansvarsfullt.  
 
5.3 Produktmärkningar 
Företag som riktar sig till allmänheten arbetar mycket med hållbarhet men har hittat egna 
lösningar och arbetar mer systematiskt än enbart med produktmärkningar (Kindgren de 
Boer muntl.). Resultaten visar att de tillfrågade företagen anser att arbete med 
produktmärkningar inte är ett tillräckligt miljöarbete och att det finns aspekter som inte tas 
med i det arbetet. Den vanligaste produktmärkningen att använda sig av är OEKO-TEX. Dock 
tar inte OEKO-TEX tillverkningen i beaktande utan ställer enbart krav avseende 
hälsoskadliga ämnen i slutprodukten. Därmed tas ingen övrig hänsyn till miljön. GOTS 
däremot som 50 % av respondenterna arbetare med, ställer hårda miljökrav på 
produktionen. 
 
  
                                                             
* Personer födda ca 1980–1995. Den fösta generationen som har haft mobil och internet sedan ungdomen. 
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Även om KappAhl arbetar med flera olika produktmärkningar tror Kindgren de Boer (muntl.) 
att konsumenten blir förvirrad av mängden olika märkningar som finns. Att KappAhl arbetar 
med olika märkningar beror delvis på vilket material produkten är gjord av eftersom en 
märkning ofta inte är applicerbar på flera olika material. Ett sätt att minska förvirringen hos 
konsumenten och på ett enkelt sätt kommunicera att konsumenten gör ett mer hållbart val är 
genom att sätta kedjans egna gröna etikett på plagget. På baksidan kan det sedan specificeras 
vad som gör produkten mer hållbar t.ex. om den är GOTS certifierad eller har någon annan 
typ av miljömärkning (Berge och Rydberg 2018). Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid 
handelshögskolan i Göteborg och expert på hållbar konsumtion och marknadsföring, menar 
däremot att det är oseriöst att blanda olika typer av märken då företagen likställer 
märkningar med skarpa krav med dem som har mindre skarpa krav (Berge och Rydberg 
2018). Solér menar att det inte går att likställa t.ex. BCI (Better Cotton Initiative) och GOTS. 
BCI är en billigare märkning än GOTS och tillåter bekämpningsmedel. BCI är branschens 
egna märke och organisationen syftar till att utbilda bomullsodlare i mark-, vatten- och 
kemikaliehantering, samt acceptabla arbetsvillkor (Berge och Rydberg 2018). Märkningen 
talar om att tillverkaren har investerat i organisationen men det betyder inte att bomullen i 
det specifika plagget är producerat i enlighet med BCI och är därför inte en miljömärkning av 
det specifika plagget. GOTS däremot är en märkning på att minst 70 % av plagget är från 
ekologiska fibrer samt ställer krav på kemikaliehantering, vattenförbrukning samt 
miljömässigt och socialt ansvarstagande.  
 
5.4 Higg-index 
Det var bara KappAhl av de tillfrågade företagen som nämnde SAC och Higg-index. Det kan 
bero på att enkäten inte specifikt nämnde SAC och Higg-index utan fritt bad respondenterna 
att berätta om sitt miljöarbete samt om de kände till andra initiativ. I SAC är även tillverkare 
delaktiga, den tidigare indikationen på att typ av kunder företaget har skulle vara av 
betydelse för miljöarbete är således inte aktuell här. Möjligen kan storlek på företaget vara av 
betydelse alternativt i vilken utsträckning företaget verkar globalt. Detta är dock inget 
resultatet påvisar utan är snarare frågor för en framtida studie. 
 
Higg-index är på många sätt mycket mer än en enbart en produktmärkning, det är ett helt 
system som är betydligt mer omfattande än vad ISO14001 är. Kindgren de Boer (muntl.) har 
svårt att tro att ISO14001 skulle kunna konkurrera med det arbete SAC gör. Kanske är det 
generellt så att industrier med tillverkning eller företagskunder oavsett bransch arbetar med 
miljöledning enligt ISO14001 men när verksamheten riktar sig direkt till konsument, t.ex. 
KappAhl, är inte ISO14001 rätt medium. Det SAC erbjuder textilbranschen är mer än vad en 
certifiering enligt ISO14001 kan åstadkomma. De erbjuder konkreta verktyg och ett sätt att 
arbeta med miljöledning som kan kommuniceras till konsumenten och som dessutom gör att 
konsumenten på ett enkelt sätt kan jämföra företag och produkter mot varandra. ISO14001 
skulle eventuellt komplettera SAC och Higg-index genom att ge företagen hjälp i att upprätta 
en struktur i organisationen. På samma sätt skulle SAC kunna vara aktuellt för 
respondenterna i enkäten, både certifierade och icke certifierade, då resultatet av enkäten 
visar att branschen efterfrågar en enhetlig märkning som gäller all textil oavsett material, 
vilket Higg-index planerar att utveckla och lansera. 
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5.5 Avfall  
Hantering av textilavfall är en viktig del i att minska textilens miljöpåverkan. Ett av de 
tillfrågade företagen bedrev insamling av textil och respondenternas syn på ansvarsfrågan var 
splittrad. När textil samlas in och skickas iväg kommer de oftast till sorteringsanläggningar i 
östra Europa. Därifrån säljs textilen vidare för återanvändning på den globala marknaden 
(Watson et al. 2016). Det av bäst kvalité säljs vidare inom Europa, textil av något lägre kvalité 
säljs i Afrika och Mellanöstern följt av Asien. Att samla in textil har stora miljöfördelar trots 
transporten till sorteringsanläggningen. Den nordiska insamlingen av textil som exporteras 
uppskattas bl.a. spara 193000 ton CO2-ekvivalenter växthusgas och 72 miljoner kubikmeter 
vatten (Watson et al. 2016).  
 
Naturvårdsverket (2016) har som mål föreslagit att år 2025 ska mängden textilavfall i 
restavfallet ha minskat med 60 % jämfört med basåret 2015 samt att 90 % av insamlat 
textilavfall ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas genom 
avfallshierarkin. Oavsett om ett kommunalt ansvar eller ett producentansvar beslutas 
bedöms miljönyttan vara lika stor. Respondenterna hade inte heller någon tydlig uppfattning 
om vilket alternativ som var att föredra. För att öka andelen textil som tas omhand och 
återvinns måste också branschen producera produkter som är hållbara och som går att 
återvinna samt öka andelen återvunna fibrer i produkterna (Ramboll 2019). 
Naturvårdsverkets mål är ett led i EUs strategi för en cirkulär ekonomi och om målen 
uppfylls skulle det kraftigt bidra till miljöförbättringar inom branschen.  
 
Att göra nya fibrer och plagg av återvunnet material är dock fortfarande en testverksamhet 
(Kärnstrand 2017). Ett av problemen är att plaggen består av olika fiberblandningar vilket 
gör dem svåra att använda vid tillverkning av nya material. Plagg som säljs av återvunnen 
polyester är t.ex. ofta gjorda av PET-flaskor och inte av gamla plagg som har återvunnits. 
Störst belastning i textilkedjan har produktionen och även om forskningen i framtiden gör 
det möjligt att använda återvunna fibrer kommer dessa fortfarande att genomgå produktion 
för att ett nytt plagg ska skapas (Kärnstrand 2017). Det finns inte heller någon 
textilåtervinning som går att upprepa flera gånger. Ett återvunnet material går inte att 
återvinna på nytt. Det bästa en konsument kan göra är därför inte att lämna in sina gamla 
plagg till en butik mot en värdecheck och sedan köpa nytt, något som många klädföretag 
lyfter fram som lösningen (Kärnstrand 2017). Det bästa konsumenten kan göra är att minska 
sin konsumtion. Genom en minskad konsumtion minskar även produktionen. Ett alternativ 
är att handla second-hand, då undviks produktionsledet och konsumenten får ett ”nytt” 
plagg. Genom att köpa second-hand sparas 70 % av miljöpåverkan medan återvinning av 
fibrer i bästa fall sparar 15 % (Kärnstrand 2017).  
 
5.6 Bortfallsanalys 
Svarsfrekvensen i denna studie är att betrakta som mycket låg och det finns fler möjliga 
förklaringar till varför. Enkäten skickades inte ut av författaren själv utan TEKO 
distribuerade den till sina medlemmar i miljögruppen, detta har bl.a. resulterat i en 
fördröjning av utskick till respondenterna samt uteblivna påminnelser. Det går inte att 
konstatera om svarsfrekvensen har påverkats av att utskicken har gått via TEKO. Att TEKO 
har vidarebefordrat utskicken och därmed står som avsändare i respondenternas e-
postinkorg kan ha bidragit till en ökad svarsfrekvens då företagen på eget initiativ är 
medlemmar i gruppen och står på utskickslistan. Å andra sidan kan det ha gjort att företag i 
större utsträckning har bortsett från mejlen då de via gruppen kontinuerligt får utskick.  
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En annan möjlig orsak till den låga svarsfrekvensen är ämnet. Miljöfrågor inom 
textilbranschen kan vara en känslig fråga då medverkan och uttalanden b.la kan riskera 
dålig publicitet i media. Extra känsligt kan det bli när det inte är företagen själva som 
bestämmer vilka frågor som kommer ställas eller har kontroll över publiceringen.  
Ytterligare en anledning kan vara att modeindustrin är en hektisk bransch och 
företagen kanske inte har haft tid till att besvara enkäten eller inte ser någon vinning i 
det för egen del.  
 
5.7 Slutsats 
Läsaren bör vara medveten om den låga svarsfrekvensen vilket gör att resultaten kan ge 
en vinklad bild och därmed inte spegla hela modebranschen. ISO14001 används inom 
delar av textilbranschen och anses fungera bra. Att enbart arbeta med 
produktmärkningar är inte ett tillräckligt miljöarbete. Med avseende på 
produktmärkningar används flera olika. OEKO-TEX används i störst utsträckning följt 
av GOTS men branschen efterfrågar en enhetlig märkning för all typ av textil. Detta 
efterfrågas även av konsumentledet då mängden märkningar i dagsläget skapar 
förvirring. Att produktionsländer antar hårdare miljökrav är att betrakta som positivt 
och som ett steg mot att branschen ska bli mer hållbar. En annan viktig del är 
hanteringen av textilavfall, återvinning är inte hela lösningen men bidrar till 
miljöförbättringar in om branschen. Störst nytta hade en minskad konsumtion gjort. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor 

 
1. Namn på företag: 

 
___________________________________________________________ 
 
(OBS! Företagsnamn kommer att kodas och inte vara spårbara i rapporten.) 
 

2. Typ av verksamhet, välj ett eller flera alternativ. 
 

Detaljhandel, kläder 
 

Detaljhandel, hemtextil 
 
Detaljhandel, övrig textil 

 
Tillverkning av textil 
 
Annat: _________________________________________________ 

 
3. Hur stort är företaget? 

 
Antal butiker/siter:_____________________________________________ 
 
Antal anställda:________________________________________________ 
 
Omsättning:__________________________________________________ 
 

4. Hur arbetar Ni med miljöfrågor? Välj ett eller flera alternativ. 
 

Ledningssystem, t.ex. ISO 14001, miljödiplomering 
 

Produktmärkningar, t.ex. OEKO-TEX, GOTS m.fl. 
 
EPD eller annan miljövarudeklaration 
 
Livscykelanalyser (LCA) 

 
Annat:__________________________________________________ 

 
5. Varför har ni valt att arbeta med dessa sätt? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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6. Beskriv hur ert miljöarbete ser ut. 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
7. Vilka miljökrav har ni från era intressenter? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
8. Vilka är det som ställer krav på ISO14001 eller annat miljöarbete? Välj ett eller flera 

alternativ. 
 

Slutkund 
 

Internt inom verksamheten/koncernen 
 

Samhället i stort 
 

Ingen 
 

Andra:__________________________________________________ 
 

9. Är Ni certifierade enligt ISO 14001? 
 

Ja  
        
Nej (Gå vidare till fråga 14.)  
 
Vet ej (Gå vidare till fråga 15.) 

 
10. Om ”Ja” på föregående fråga, fungerar ISO14001 för Er? 

 
Ja  
 
Nej 
 
Vet ej  
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11. Varför/Varför inte? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

12. Har ni upptäckt andra fördelar med ISO14001 förutom minskad miljöpåverkan? 
 

Ja 
 
Nej (Gå vidare till fråga 15)      
 
Vet ej (Gå vidare till fråga 15.) 

 
13. Om ”Ja”, vilka? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

14. Om ”Nej” på fråga 7, varför arbetar ni inte med ISO 14001? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

15. Anser Ni att ISO14001 är relevant för företag i textilbranschen? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej  

 
16. Varför/varför inte? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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17. Skiljer behovet av ISO14001 textilbranschen från övriga? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej  

 
18. Om ”Ja” på föregående fråga, på vilket sätt? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
19. Finns det några brister med ISO14001 i textilbranschen? 

 
Ja 
 
Nej (Gå vidare till fråga 21.) 
 
Vet ej (Gå vidare till fråga 21.) 

 
20. Om ”Ja” på föregående fråga, beskriv dessa. 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
21. Hade Ni önskat att det fanns en standard, likt ISO 14001, men mer riktad till 

textilbranschen? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej  

 
22. Varför/varför inte? På vilket sätt? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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23. Används några andra dokument inom textilbranschen istället för ISO14001 idag? 
 

Ja 
 
Nej (Gå vidare till fråga 25.) 
 
Vet ej (Gå vidare till fråga 25.) 

 
24. Om ”Ja” på föregående fråga, vilka? 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
25. Om Ni svarat att ni arbetar med produktmärkningar i fråga 4, vilka 

produktmärkningar använder Ni Er av? Välj ett eller flera alternativ. 
 

GOTS 
 

Bra Miljöval 
 

OEKO-TEX 
 

Svanen 
 

EU-Ecolabel (EU-blomman) 
 

Blue Sign 
 

Egen märkning 
 

Annan:_________________________________________________ 
 

26. Anser ni att produktmärkningar är ett tillräckligt miljöarbete? 
 

Ja (Gå vidare till fråga 28.) 
 
 Nej     
 

27. Om ”Nej” på föregående fråga, vad anser ni saknas/inte täcks in? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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28. Bedriver Ni insamling av textil i butik? Dvs. att konsument kan lämna in gamla kläder 
hos Er. 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej  

 
29. Anser Ni att insamling av textil bör vara ett kommunalt ansvar eller ett 

producentansvar (producentansvar=tillverkaren av produkten ansvarar för avfallet 
när produkten slängs)?  
 

Kommunalt ansvar 
 

Producentansvar 
 

Vet ej 
 

30. Varför? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
31. Är det okej att kontakta dig för vidare dialog i samband med denna undersökning? 

 
Ja 
 
Nej 

 
Om ”Ja”, skriv din mejladress här: 

  
__________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Följebrev till enkät 
 
Hej!  
 
Jag heter Sara Rydenstrand och läser magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå 
universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete med handledning av Ramboll där syftet är att 
undersöka användningen av systematiskt miljöarbete, t.ex. ISO14001, i textilbranschen.  
 
ISO14001 är ett miljöledningssystem, ett systematiskt sätt att arbeta med miljöfrågor i 
organisationer och minska dess miljöpåverkan. Standarden är framtagen till följd av 
samhällets förväntningar på hållbar utveckling och syftar till att bidra till den miljömässiga 
dimensionen av hållbarhet. Arbetssättet i standarden bygger på den så kallade PDCA-
modellen (Plan, Do, Check, Act), med syftet att hela tiden uppnå ständig förbättring.  
 
För att samla in data angående detta har jag skapat en enkät. Era svar kommer att användas 
som underlag till studien och jag är därför tacksam om ni kan svara så utförligt som möjligt. 
Enkäten bör fyllas i av miljöansvarig eller någon med kunskap om företagets miljöarbete. Det 
tar ca. 20 min att besvara enkäten och den består av både öppna frågor och kryssfrågor. 
 
I slutet av enkäten kommer du ha möjlighet att lämna kontaktuppgifter som sedan kan 
användas för vidare dialog relaterad till denna undersökning, detta är frivilligt. 
   
OBS! Företagsnamn kommer inte att publiceras i rapporten.  
 
Sista svarsdag är den 26/4 2019.  
   
Tack för er medverkan!  
Sara Rydenstrand  
 
Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=724695X176058125X82446  
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.netigate.se%2Fa%2Fs.aspx%3Fs%3D724695X176058125X82446&data=02%7C01%7Csara.rydenstrand%40ramboll.se%7C2d3ff291dd014f1a660d08d6b9a6fd37%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C636900524200946522&sdata=BVWhnHjfW5w9OOFPoqLfWU%2F67w2OdkVTiq2J1dBHjHA%3D&reserved=0
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Bilaga 3 
Påminnelse av enkät 
 
Hej! 
  
Jag heter Sara Rydenstrand och läser magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå 
universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete med handledning av Ramboll där syftet är att 
undersöka användningen av systematiskt miljöarbete, t.ex. ISO14001, i textilbranschen. 
  
Den 5/4 2019 skickades en enkät ut till er. Då få svar har inkommit förlänger jag svarstiden 
på enkäten. Sista svarsdag är på fredag, den 3/5 2019.  
  
Era svar kommer att användas som underlag till studien och jag är därför tacksam om ni kan 
svara så utförligt som möjligt. 
  
OBS! Företagsnamn kommer inte att publiceras i rapporten. 
  
Tack för Er medverkan! 
Sara Rydenstrand 
  
Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=724695X176058125X82446   
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