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SAMMANFATTNING 
 
Miljö och hållbarhet är ett ämne som trots att det har diskuterats i otaliga artiklar och debatter 
under flera decennier ständigt lyckas vara aktuellt. Av denna anledning har hållbarhet och 
framför allt Corporate Social Responsibility (CSR) blivit ett koncept som de flesta företag är 
medvetna om. Vikten av att implementera CSR inom hela flödeskedjan har fått allt större 
betydelse för företag över hela världen, och CSR har därmed gått från att ses som en onödig 
kostnad till att bli en konkurrensfördel att räkna med. Inom modebranschen är CSR och 
hållbarhet en kärnfråga hos många företag på grund av den ökande medvetenheten hos 
konsumenterna. I denna studie har jag genomfört en fallstudie på modeföretaget GANT, där jag 
med hjälp av teori och empiri har strävat efter att bevara problemformuleringen ”Hur kan en 
implementering av CSR i ett modeföretags flödeskedja genomföras, och vilka sociala, 
miljömässiga och ekonomiska effekter leder en sådan implementering till?”  

De två huvudområden som utgör den teoretiska grunden i denna studie är CSR och Supply 
Chain Management (SCM). Tidigare forskning har fokuserat på att beskriva hur CSR kan 
användas för att skapa en konkurrenskraftig flödeskedja, men forskning kring hur en 
implementering av CSR i flödeskedjan utförs i praktiken saknas i större omfattning. Jag ville 
därför undersöka hur CSR kan implementeras i ett modeföretag och vilka effekter det kan få 
både för det enskilda företaget men även för övriga aktörer i flödeskedjan. För att besvara 
studiens problemformulering har jag använt mig av en abduktiv metod där jag har växlat mellan 
teori och empiri för att skapa en förståelse för ämnesområdet. Fakta och teorier inom CSR, 
SCM samt implementering har huvudsakligen använts. Datainsamlingen har bestått utav 
semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom GANT samt med representanter från 
externa aktörer inom textil- och modebranschen. 

Studiens resultat visar att det är viktigt att ett företag som vill implementera CSR i sin 
flödeskedja börjar med att skapa en gemensam målsättning som är väl förankrad i 
verksamhetens syfte. Nästa steg är att kommunicera målsättningen internt för att öka 
motivationen och engagemanget hos medarbetarna. Sedan bör målsättningen och alla framsteg 
som görs kommuniceras externt till de intressenter som finner hållbarhet relevant. Att skapa en 
cirkulär produktlivscykel är en viktig del av att uppnå en hållbar flödeskedja, där hänsyn till 
hållbarhet måste tas inom alla aktiviteter som rör produktens utformning, distribution och 
återvinning. Slutligen är det av stor vikt att vara medveten om den lagstiftning som finns inom 
hållbarhetsområdet för att säkerställa att verksamheten uppfyller men även överträffar de lagar 
och regler som finns.  

En hållbar flödeskedja bidrar till en ökad transparens inom branschen där även det enskilda 
varumärket får en ökad varumärkeskännedom hos de intressenter som värdesätter hållbarhet. 
Ytterligare effekter är en minskad miljöpåverkan av de aktiviteter som utförs inom flödeskedjan 
samt förbättrade arbetsvillkor och levnadsstandard för alla individer som ingår i kedjan. 
Slutligen finner jag att en implementering av CSR bidrar till en ökad gemenskap internt genom 
uttalade målsättningar och visioner med fokus på hållbarhet. 
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1. INLEDNING 
Miljö och hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne som ofta diskuteras både i media och i 
politiska debatter. Den globala uppvärmningen som orsakas utav koldioxidutsläpp 
kommer att öka ytterligare under de kommande decennierna, och leda till att både 
samhällen och ekosystem drabbas allt hårdare av naturkatastrofer som torka, 
översvämningar och kraftiga stormar (Elfström, 2014). Förutom att djur och natur 
drabbas, så drabbas även människor av bland annat minskande skördar som i sin tur 
leder till fattigdom och svält. Detta ökar risken för social oro, klimatflyktingar och 
konflikter i framtiden (Elfström, 2014). Det är med andra ord tydligt att ingen kommer 
att gå obemärkt förbi den framtid som väntar som ett resultat av den negativa 
miljöpåverkan mänskligheten har. Som en följd av detta har vikten av att implementera 
hållbarhet inom hela flödeskedjan på senare tid fått allt större betydelse hos företag över 
hela världen. Varumärkesimage och varumärkesvärde består inte längre enbart utav den 
produkt som företaget säljer, utan påverkas även av alla olika aktiviteter och aktörer 
som är inblandade i flödeskedjan från inköp och tillverkning till slutkonsument 
(Wagner & Svensson, 2010, s. 177). Corporate Social Responsibility (CSR) som 
handlar om företagets samhällsansvar har gått från att ses som en onödig kostnad till att 
bli en konkurrensfördel att räkna med. CSR är ett begrepp som inbegriper många olika 
definitioner, men i grunden handlar det om företagets påverkan på samhället både ur ett 
socialt, ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv (Carroll, 1999, s. 279-280). Detta är 
även den definition som jag kommer att utgå från i denna uppsats, då jag anser att alla 
dessa faktorer är viktiga för att kunna bedöma ett företags hållbarhetsarbete. Idag 
präglas nästan uteslutande alla organisationer och verksamheter av ett ökat fokus på 
hållbarhet, antingen internt eller externt (SILF, 2016, s. 6). Speciellt intresset för den 
hållbara flödeskedjan har ett stort fokus både inom privat och offentlig verksamhet. 
Inom modebranschen är hållbarhet en kärnfråga hos många företag, framför allt på 
grund av att allt fler konsumenter är medvetna om hållbarhetsfrågor och ställer höga 
krav på de produkter som de köper (Gwozdz, 2013, s. 1).  
 
Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram som strävar efter att hitta hållbara 
lösningar som kan användas av den svenska modeindustrin för att minska 
miljöpåverkan och samtidigt öka den globala konkurrenskraften hos svenska företag. De 
har presenterat den första vetenskapliga rapporten som undersöker konsumentbeteende 
inom mode och hållbarhet hos unga svenska konsumenter, där 1175 personer har svarat 
på frågor om sitt konsumentbeteende (Gwozdz et al., 2013, s. 71). Rapporten visar att 
konsumenter har en hög medvetenhet om de sociala och miljömässiga problem som 
finns inom modebranschen, och över 75% svarade att de är intresserade av 
hållbarhetsfrågor och tidvis väljer att köpa hållbara produkter framför mindre hållbara 
alternativ. Detta belyser vikten av att företag hanterar hållbarhetsfrågor i sin verksamhet 
både på en strategisk och operativ nivå, för att säkerställa att de kan tillgodose 
konsumenternas högt ställda krav. Sveriges inköps- och logistikförening (SILF) 
beskriver i sin trendrapport för 2016 de tio mest aktuella trenderna inom inköp och 
Supply Chain Management (SCM) för både privat och offentlig sektor (SILF, 2016, 
s.4). SCM handlar om styrning av alla de aktiviteter, den information samt alla de 
ekonomiska resurser som har ett samband med flödet och hanteringen av varor och 
tjänster från leverantör till slutkund, med syftet att uppfylla eller överträffa de 
förväntningar som slutkunden har på företaget (Van Weele, 2014, s. 55). Det finns olika 
uppfattningar om vilka aktiviteter som ingår i SCM men jag har valt att inkludera inköp, 
produktion, logistik, lagerhantering och returlogistik eftersom dessa aktiviteter är 
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representativa för en flödeskedja inom detaljhandeln. I rapporten från SILF har 300 
inköps-, logistik- och upphandlingschefer fått besvara frågor om vilka områden som är 
högst prioriterade i just deras organisation, samt vilka områden de anser kommer att ha 
störst påverkan för verksamheten under kommande år (SILF, 2016, s. 4). De tre största 
trenderna enligt denna rapport är:  
 

1. Att använda etiska standards och uppförandekoder gentemot leverantörer.  
2. Att använda tydliga mål och Key Performance Indicators (KPI:er).  
3. Att växa med lönsamhet och i kärnverksamheten.  

(SILF, 2016, s. 6) 
 
Etiska standards och uppförandekoder är en viktig del utav hållbarhetsarbetet för 
detaljhandelsföretag. Hållbarhet placerade sig som nummer ett på listan även år 2015 
(SILF, 2016, s. 4), vilket tyder på att hållbarhet är en trend som är här för att stanna. Det 
kan även vara så att hållbarhet är ett område som många företag prioriterar samtidigt 
som de har svårt att hantera de många olika aspekter som hållbarhet inkluderar, vilket 
kan förklara att hållbarhet både år 2015 och 2016 bedöms vara den största och 
viktigaste trenden. Inom denna övergripande hållbarhetstrend inkluderas även ett antal 
mer specifika trender kopplade till hållbarhet, som har fått mycket utrymme i artiklar 
och forskning det senaste året (SILF, 2016, s. 6). Dessa är först och främst green 
purchasing, vilket innebär att företag fokuserar på miljövänliga inköp och ställer krav 
på leverantörer och alla andra aktörer i flödeskedjan. Nästa område som nämns är 
hållbarhet kopplat till företagets varumärke, och den inverkan som detta kan ha på 
företagets trovärdighet och relation till kunderna och allmänheten. Nästa 
hållbarhetstrend som presenteras är den ökade användningen av uppförandekoder, som 
även bör kommuniceras ut till företagets leverantörer och andra berörda aktörer. En 
uppförandekod är ett avtal som företag tecknar tillsammans med sina leverantörer, där 
de miljömässiga och sociala krav som de ställer listas (Li et al., 2014a, s. 350). Den 
sista trend som presenteras är hållbarhet kopplat till talangmarknaden, vilket innebär att 
företag idag måste ta hänsyn till hållbarhetsfrågor för att kunna attrahera ny arbetskraft, 
då allt fler unga yrkesverksamma ställer högre krav på etiskt agerande och 
ansvarstagande från sin arbetsgivare (SILF, 2016, s. 6). Detta anser jag tydligt visar på 
att hållbarhet inom SCM är ett mycket aktuellt område som företag bör lägga stor vikt 
vid i sin verksamhet för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
Inom modebranschen är CSR ett omdebatterat ämne och företag verksamma inom 
branschen får ofta kritik från intresseorganisationer för sitt bristande hållbarhetsarbete 
(Billner, 2012: Carlsson, 2015b: Ekdahl, 2012: Lorentzon, 2006). Jag anser att alla 
företag i olika stor omfattning innehar en viktig roll för att förbättra branschen och bidra 
till en ökad hållbarhet, till exempel genom att förbättra arbetsvillkoren för arbetare i 
produktionsländerna, genom att minska användningen av vatten i sin produktion genom 
nya produktionstekniker och genom att se över hållbarhetsarbetet i hela sin flödeskedja. 
Vid sidan av mer etiska hållbarhetsmål som till stor del fokuserar på den moraliska 
aspekten med att bedriva en hållbar affärsverksamhet, så finns det även ett behov bland 
företag av att arbeta med hållbarhet ur ett riskminimeringsperspektiv. Den svenska 
regeringen arbetar just nu med att genomföra en lagändring som grundar sig i ett EU-
direktiv från 2014, som bland annat innehåller krav på att omkring 2000 större svenska 
företag ska genomföra en hållbarhetsredovisning på årlig basis. Denna lagändring 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och kommer att tillämpas första gången för 
räkenskapsåret 2017 (Regeringskansliet, 2015). Detta skulle innebära att 2000 företag 
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under sommaren 2016 blir lagskyldiga att rapportera om sitt hållbarhetsarbete 
inkluderat allt från mänskliga rättigheter till miljöarbete och socialt ansvar (Alestig, 
2015a). Detta är en tydlig indikation på att hållbarhet i framtiden inte bara kommer att 
vara en moralisk angelägenhet som ger företag en positiv varumärkesimage, utan även 
en lagstadgad princip som måste efterlevas av alla företag av en viss storlek och 
omfattning. Genom att befinna sig i framkant inom hållbarhetsarbetet redan idag kan 
företag minimera risken att de överraskas av framtida lagändringar som i 
förekommande fall kan påverka deras verksamhet på ett negativt sätt.  
 
Baserat på denna inledning finner jag att hållbarhet är ett högst aktuellt område som bör 
undersökas inte bara för sin aktualitet idag utan även för den ytterligare betydelse som 
hållbarhet kommer att få för företag i framtiden. Genom att inleda arbetet med att 
implementera CSR i sin flödeskedja redan idag kan företag säkerställa att de har gjort 
rätt för sig både moraliskt och regelmässigt, samtidigt som de får en ökad 
konkurrenskraft genom att ligga steget före i utformningen av en hållbar flödeskedja. 

1.1 Tidigare forskning inom SCM 
Utifrån tidigare forskning inom SCM kan jag fastställa ett antal återkommande mönster 
inom de fem områden som jag har valt att inkludera i begreppet, som är inköp, 
produktion, logistik, lagerhantering och returlogistik. En sak som alla områden har 
gemensamt är att forskningen ofta fokuserar på utvecklingen av befintliga teorier, vilket 
innebär att modeller och teorier inom exempelvis inköp eller logistik presenteras för att 
sedan utvecklas och kompletteras med nya faktorer som bidrar till en ökad effektivitet 
eller ett större användningsområde. Inom det övergripande området SCM har jag 
framför allt identifierat forskning som strävar efter att fastställa en generell definition av 
begreppet (Van Weele, 2014), då det idag upplevs som ett mångfacetterat område med 
spridda definitioner. Det finns även forskning som betonar den allt viktigare roll som 
SCM har fått för företag (Gunasekaran, 2004), samt de olika aktörer som ingår i 
flödeskedjan och hur deras roller är beroende utav varandra (Birtwistle et al., 2003). 
Även hållbarhet och vikten av att företag säkerställer att de har en hållbar flödeskedja 
diskuteras (Caniato et al., 2011: Mehrjoo & Pasek, 2014: Perry & Towers, 2009), 
liksom de fördelar och risker som följer med en global flödeskedja (Mehrjoo & Pasek, 
2014). SCM har sin bakgrund i logistikstyrningen och har därmed en naturlig koppling 
till logistik (Van Weele, 2014, s. 394). Den befintliga forskningen beskriver även 
skillnaden mellan SCM och logistik som är ett något mer specifikt ämnesområde än 
SCM som inbegriper flera olika områden (Van Weele, 2014). 
 
Logistik handlar på en övergripande nivå om att planera, styra och genomföra 
transporter av varor, där målet är att leverera rätt vara till rätt plats i rätt tid (Oskarsson 
et al., 2006, s. 21: Van Weele, 2014, s. 396). Inom logistiken ser jag ett återkommande 
mönster i forskningen där definitionen av logistik ofta diskuteras (Oskarsson et al., 
2006: Van Weele, 2014) men även där olika typer av transportmedel jämförs och 
diskuteras (Lee & Park, 2016: Steadieseifi et al., 2014). Även outsourcing (Van Weele, 
2014) samt olika aspekter på tredjepartslogistik (Oskarsson et al., 2006) är ämnen som 
diskuteras i den befintliga forskningen inom logistikområdet. Allt fler företag väljer att 
outsourca sin logistikverksamhet, med huvudsyftet att frilägga tid och resurser till 
kärnverksamheten (Oskarsson et al., 2006, s. 309: Van Weele, 2014, s. 266). Inom 
logistikområdet finns det en strömning av forskning som fokuserar på Asien och 
framför allt Kina (Fang, 2010: Li et al., 2014b: Zhang & Figliozzi, 2010). Kina är 
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världens största exportör av kläder, vilket innebär att både den regionala och den 
nationala logistiken i Kina befinner sig under högt tryck (Zhang & Figliozzi, 2010, s. 
179: World Trade Organisation, 2015, s. 120). Den befintliga forskningen fokuserar 
framför allt på de logistikutmaningar som Kina upplever på grund av den hastiga 
expansionen och globaliseringen (Zhang & Figliozzi, 2010). 
  
Även forskningen inom inköp fokuserar till stor del på att definiera olika typer av 
inköp, på att kartlägga och förklara inköpsfunktionen samt på att diskutera vikten av 
inköpsfunktionen i företag (Mattila et al., 2002: Van Weele, 2014). Det finns även 
forskning som diskuterar användningen av inköpskontor och de effekter som följer av 
detta (Nassimbeni & Sartor, 2006). En annan del av forskningen är inriktad på att 
beskriva hur inköp hanteras inom detaljhandeln (Birtwistle et al., 2003: Bruce & Daly, 
2006: Van Weele, 2014) samt inom modebranschen (Mattila et al., 2002). Slutligen 
finns det även forskning som undersöker hållbarhetsaspekten av inköpsfunktionen som 
ett resultat av den globala flödeskedjan (Li et al., 2014a: Mattila et al., 2002: Wagner & 
Svensson, 2010). Precis som inom logistikområdet finns det även inom produktionen 
forskning som fokuserar på Kinas ställning som exportör, vilket är naturligt då 
produktionen inom ett flertal branscher är förlagd just i Asien. En del forskning 
fokuserar på att beskriva och diskutera Kinas väletablerade ställning som exportör och 
producent (Zhang & Figliozzi, 2010) medan annan forskning är mer specifik och 
diskuterar framtiden för Kina med hänsyn till den utveckling som landet genomgår 
(Bruce & Daly, 2006: Fang et al., 2010). Inom produktionsområdet är hållbarhet ett 
ämne som får mycket uppmärksamhet inom forskningen, delvis på grund av att design, 
innovation och konsumtion sker i en del av världen medan produktionen sker i en annan 
(Caniato et al., 2011: Pinto & de Souza, 2013). Även forskning om hur 
produktionsprocessen är utformad finns (Humphries, 2014: Sarkar, 2015), likväl som 
forskning om olika typer av textila material, deras egenskaper och deras fördelar och 
nackdelar både ur ett användningsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv (Humphries, 
2014: Shi et al., 2010). 
 
Returlogistik har länge varit ett välkänt område, men det är först på senare år som 
vikten av en hållbar returlogistik har fått mer uppmärksamhet framför allt inom 
detaljhandeln (Nikolaou et al., 2013, s.176: Oskarsson et al., 2006, s. 305). Den 
befintliga forskningen om returlogistik är smal längre tillbaka i tiden, men desto mer 
omfattande ju längre fram i tiden vi kommer. Som en grund finns en del forskning om 
vikten av att företag utvecklar en hållbar returlogistik i sin flödeskedja (Oskarsson et al., 
2006), medan mer aktuell forskning ofta fokuserar på hur företag använder sig av 
returlogistik idag samt hur returlogistik kan implementeras genom användningen av 
tillvägagångssättet triple bottom line (Nikolaou et al., 2013). Inom lagerhanteringen 
finns viss forskning som beskriver grundläggande koncept som har stor inverkan på hur 
detaljhandelsföretag arbetar med SCM, där exempelvis leverantörsstyrda lager 
(Oskarsson etl al., 2006), cross-docking och program för kontinuerlig påfyllning 
presenteras (Van Weele, 2014). Då lagerhållning kan organiseras på olika sätt för olika 
situationer finns det även mycket teori om varierande typer av lager och de 
användningsområden som de olika typerna har (Oskarsson et al., 2006: Mota et al., 
2015). Även inom områden som leveransservice och leveranssäkerhet spelar 
lagerhanteringen en stor roll, då effektiviteten på lagret samt placeringen av olika typer 
av lager i flödeskedjan har en naturlig påverkan på dessa faktorer (Oskarsson et al., 
2014). 
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1.2 Tidigare forskning inom CSR 
Även inom hållbarhetsområdet ligger det nära till hands att identifiera återkommande 
mönster inom den tidigare forskningen. Först och främst finns det omfattande forskning 
om bakgrunden till CSR, uppkomsten av begreppet och hur utvecklingen har sett ut 
historiskt (Carroll, 1999). Även definitioner av CSR är ett område som ofta diskuteras, 
då det i likhet med SCM sällan har en generell definition som är samstämmig mellan 
olika forskare (Carroll, 1999: Linton et al., 2007). För mer specifik forskning kan 
nämnas olika modeller och teorier som strävar efter att förklara användningen av CSR 
(Carroll, 1991) samt forskning som fokuserar på mer specifika områden som CSR inom 
Supply Chain Management (Linton et al., 2007: Perry & Towers, 2009: Wagner & 
Svensson, 2010). En del av forskningen inom hållbarhetsområdet fokuserar på 
modebranschen och framför allt ämnet hållbarhet inom flödeskedjor i modebranschen 
(Caniato et al., 2011: Li et al., 2014b: Turker & Aluntas, 2014). Annan forskning 
diskuterar fördelar och risker med hållbarhet inom modebranschen (Li et al., 2014a) 
samt konsumenternas syn på hållbarhet inom mode (Earley, 2016: Joy et al., 2012). På 
grund av den bredd som finns inom forskningen har jag även funnit specifik forskning 
som fokuserar på användningen av CSR inom specifika länder, exempelvis 
utvecklingen av CSR inom Kina (Fang, 2010). 

1.3 Tidigare forskning inom implementering 
Som jag tidigare har konstaterat finns det ett mycket stort utbud av forskning inom de 
två huvudsakliga teoriområden som jag har valt att inrikta denna uppsats mot. Gällande 
implementering av hållbarhet inom SCM har forskningen fler luckor, och det är inte 
heller lika uppenbart att identifiera återkommande mönster inom den tidigare 
forskningen. Oskarsson et al. (2006) beskriver hur företag kan arbeta i förberedande 
syfte inför en implementering, med fokus på kartläggning av nuvarande verksamhet 
samt användning av nyckeltal. Det finns även forskning om vilka nyckeltal som kan 
användas för att få en välfungerande flödeskedja för företag i modebranschen 
(Gunasekaran et al., 2004: Mattila et al., 2002). Då modebranschen kännetecknas av 
komplexa flödeskedjor finns det även forskning som behandlar olika typer av risker och 
vilka effekter de kan få på flödeskedjan (Mehrjoo & Pasek, 2014), men denna forskning 
är inte specifikt inriktad mot implementering av CSR och de risker som kan följa utav 
detta. Något större utbud av forskning som är mer specifikt inriktad mot 
implementering av CSR saknas med andra ord i den befintliga forskningen, då den i de 
flesta fall fokuserar på generella modeller och teorier istället för situations- eller 
branschspecifika varianter (Hart, 1997: Oskarsson et al., 2006: Wagner & Svensson, 
2010).  

1.4  Forskningsgap 
Forskningen inom SCM och CSR är omfattande inom båda områdena. SCM har sedan 
konceptet introducerades haft en växande popularitet och har diskuterats i många 
artiklar under årens gång. Ett återkommande tema i denna forskning är hur SCM 
egentligen ska definieras och vad som ingår i konceptet. Även CSR är ett populärt 
forskningsområde till följd av det intresse som området väcker både hos företag, 
konsumenter och allmänheten. Forskningen inom CSR är utbredd inom många olika 
områden och det finns både specifik och mer generell forskning inom ämnesområdet. I 
den tidiga forskningen är det framför allt definitionen av och bakgrunden till konceptet 
som har undersökts, samt hur CSR kan användas ur ett marknadsföringsperspektiv och 
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därmed betraktas som en konkurrensfördel. Senare forskning är ofta inriktad på 
specifika branscher där även modebranschen finns representerad. Denna forskning 
handlar ofta om hur CSR-frågor hanteras i modeföretag verksamma inom fast fashion 
där priserna är låga och omsättningshastigheten är hög (Caniato et al., 2011: Li et al., 
2014b: Turker & Aluntas, 2014). Det finns även forskning om effekterna av CSR inom 
modebranschen (Li et al., 2014a) samt forskning som visar på vikten av att ha en 
koordinerad supply chain (Simatupang et al. 2004) men denna forskning nämner sällan 
hur CSR kan implementeras och vilka följder det kan få i ett långsiktigt perspektiv. 
Även kombinationen av SCM och CSR finns representerad i befintlig forskning, 
framför allt med fokus på hur CSR generellt kan användas för att skapa en 
konkurrenskraftig flödeskedja. Det saknas dock forskning som identifierar de 
kärnfrågor som bör undersökas för att förstå utformningen av en hållbar flödeskedja 
(Wagner & Svensson, 2010, s. 178) samt forskning som undersöker hur optimering av 
flödeskedjor kan bidra till en ökad hållbarhet (Caniato et al., 2011, s. 659). Även inom 
de många olika aspekterna av hållbarhet som är relevanta för SCM saknas det forskning 
(Wagner & Svensson, 2010, s. 178).  
 
Problemet med kombinationen av hållbarhet och affärsverksamhet är att alla dagens 
ekonomiska modeller förutsätter en ständig tillväxt både på marknaden och för 
samhället i stort, vilket är en omöjlighet ur ett hållbarhetsperspektiv (Hart, 1997, s. 67). 
Det forskningsgap som jag därmed har identifierat är att det saknas forskning om hur de 
olika aspekterna av CSR kan implementeras och utvecklas inom SCM. Inom 
modebranschen där ledtiderna är korta, tempot är högt och kostnadsminimering ofta 
prioriteras framför hållbarhetsarbete när det kommer till SCM, saknas det tillräcklig 
forskning för att ge företag de incitament som krävs för att branschen ska ändra sitt 
tillvägagångssätt. Modebranschen är en stor och viktig aktör inom CSR- och 
hållbarhetsområdet. Branschen står dessutom inför stora förändringar i och med den 
tekniska utveckling som pågår både gällande materialval och produktionsmetoder som 
ett resultat av det ökade intresset för hållbarhet. Jag strävar därför efter att undersöka 
hur företag som är villiga att dedikera både tid och resurser på sitt CSR-arbete bör gå 
tillväga, och vilka effekter en sådan satsning kan leda till både på kort och lång sikt. 
Genom att studera ett fallföretag som är verksamt inom modebranschen anser jag att 
denna studie bidrar till att fylla det gap som finns inom forskningen om CSR och SCM 
inom modebranschen. 

1.5 Problemformulering 
Utifrån ovanstående resonemang identifierades följande problemformulering:  
 

Hur kan en implementering av CSR i ett modeföretags flödeskedja genomföras, och 
vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter leder en sådan implementering till? 

1.6 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur 
hållbarhet som koncept kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management 
för modeföretag, utan att äventyra leveransprecisionen eller effektiviteten i 
flödeskedjan. En annan del utav det övergripande syftet är även att bidra med kunskap 
om vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter en sådan implementering 
resulterar i för företaget som en individuell enhet men även för samhället i stort. 
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Utifrån detta övergripande syfte har även tre delsyften identifierats, där det första är att 
bidra till ett ökat intresse för CSR inom modebranschen generellt, men även bidra till att 
fler företag får en ökad kunskap om vikten av och fördelarna med att arbeta med 
hållbarhet inom modebranschen. Det andra delsyftet är att öka transparensen inom 
modebranschen ytterligare genom att beskriva hur en klassisk flödeskedja ser ut och 
vilka svårigheter men även möjligheter som finns med detta ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Slutligen är det tredje och sista delsyftet att förse företag verksamma inom 
modebranschen med en praktisk rekommendation och ett verktyg för hur de kan gå 
tillväga vid en implementering av CSR i sin verksamhet.  

1.7 Företagsbeskrivning 
GANT grundades år 1949 i New Haven utanför New York av Bernard Gantmacher 
tillsammans med sönerna Marty och Elliot (GANT, 2015a). Bernard kom till USA från 
Ukraina i början av 1900-talet och arbetade inledningsvis med att sy skjortkragar i The 
Garment District. Efter att under ett antal år ha tillverkat skjortor åt andra varumärken 
grundades GANT Shirtmakers som ett självständigt varumärke. Verksamheten bestod 
då uteslutande av skjorttillverkning. Idag har företaget utvecklats till en global 
verksamhet med över 4000 försäljningsställen varav 750 fristående butiker i över 70 
länder (GANT, 2016b). Varumärket består utav ett antal olika koncept där GANT 
Originals utgör grunden. Vid sidan av denna kollektion finns även Rugger, Diamond G, 
Home, Time, Eyewear och slutligen Footwear. Organisationsstrukturen består utav 
moderbolaget GANT AB och ett flertal dotterbolag varav GANT Sweden är ett. Andra 
dotterbolag är exempelvis GANT UK och GANT France. 
 
Idag finns både det globala och det svenska huvudkontoret i samma lokaler i Frihamnen 
i Stockholm. GANT AB leds utav Patrik Nilsson som innan han tillträdde som VD för 
GANT AB hösten 2014 har arbetat både i Sverige och utomlands, bland annat som VD 
för Adidas i Nordamerika (Wackerberg, 2015). Patrik jobbar hårt med ledorden “Never 
stop learning” och har nyprofilerat företaget genom lanseringen av House of GANT. 
Den gemensamma nämnaren för alla kollektioner inom House of GANT är den 
klassiska skjortan, och företaget strävar efter att vara världsledande inom skjortor år 
2020. Det övergripande målet är att vara ett ledande livsstilsvarumärke som konkurrerar 
med de stora modehusen på marknaden. GANT Sweden AB leds av VD:n Jonas 
Carlström, som även han i likhet med Patrik Nilsson närmast kommer från Adidas där 
han har arbetat som marknadsansvarig för den nordiska marknaden (Hansson, 2015). 
Den svenska marknaden för GANT består utav 30 egna butiker, egen e-handelskanal 
samt 220 återförsäljare både online och i fysiska butiker (Måhl, 2016). 
 

	  



	
	

8	

2. TEORETISK METOD 

2.1 Val av ämne och fallföretag 
Jag har ett genuint intresse för detaljhandeln och mer specifikt modebranschen då jag 
har arbetat inom branschen under ett flertal år. Jag har även studerat textil materiallära 
vid sidan av mina ordinarie studier för att förbättra möjligheten att i framtiden kunna 
kombinera mina kunskaper om ekonomi och textil genom ett yrke inom 
modebranschen. Att inrikta min uppsats mot just modebranschen var därför ett enkelt 
val. Då jag värdesätter praktisk erfarenhet var det även en självklarhet att kontakta ett 
befintligt företag inom branschen för att skriva min uppsats på uppdrag. Då jag tidigare 
under studietiden kommit i kontakt med GANT Sweden AB genom en praktikperiod, 
låg det nära till hands att kontakta dem för att bygga vidare på den etablerade relation 
som praktiken bidragit till. GANT var intresserade av att delta i min uppsats och bidrog 
även med förslag på intressanta ämnesområden som var relevanta för deras verksamhet 
– varav ett var hållbarhet inom Supply Chain Management.  
 
Då hållbarhet är ett ständigt återkommande och aktuellt ämne, speciellt inom 
modebranschen, och även ett av mina personliga intressen, valde jag i samråd med 
GANT att inrikta denna uppsats på just hållbarhet inom SCM. En annan anledning till 
valet av ämnesområde var det faktum att jag är specialiserad inom handel och logistik 
genom min utbildning. Under mitt sista år på utbildningen valde jag att inrikta mig mot 
SCM genom D-kursen Managerial Perspectives and Supply Chain Management. Med 
detta i åtanke ville jag använda min tidigare erfarenhet från modebranschen i 
kombination med den kunskap som jag fått genom utbildningen för att säkerställa att 
uppsatsen följde i samma spår, och ansåg därför att detta ämnesval möjliggjorde denna 
inriktning. 

2.2 Förförståelse 
Förutfattade meningar och värderingar hos forskaren kan påverka och störa 
forskningsprocessen vid ett stort antal tillfällen och utan förvarning, exempelvis vid 
forskarens val av forskningsområde, när datainsamlingen utförs eller på vilket sätt 
informationen tolkas (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Det är därför av stor vikt att 
forskaren är medveten om de värderingar och den förförståelse som denne tar med sig 
in i studien, samt hur dessa kan påverka studien och dess resultat. Både inom kvantitativ 
och kvalitativ forskning är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse, för att 
säkerställa att forskaren har en öppen inställning under hela processen (Nyström & 
Dahlberg, 2001, s. 339). Denscombe (2009, s. 385) menar att forskare bör redogöra för 
sina personliga egenskaper och erfarenheter och hur dessa kan påverka forskningen och 
resultatet av denna. Jag har reflekterat över min förförståelse både innan och under 
arbetet med denna uppsats, framför allt på grund av att jag tidigare har praktiserat vid 
fallföretaget GANT under en kortare period tidigare under min utbildning. Detta 
innebär att jag har en relation både till företaget och till de personer som jag arbetade 
med under denna period. Framför allt inom kvalitativ forskning är det vanligt att 
forskaren på grund av den nära och långvariga relationen med de människor som 
studeras utvecklar en samhörighet och en personlig närhet till dessa, vilket kan göra det 
svårare att skilja mellan sin roll som samhällsforskare och de åsikter som 
respondenterna uttrycker (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Jag är medveten om att detta 
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kan ha påverkat min bedömning av företaget och dess verksamhet, och har därför 
arbetat för att ständigt reflektera över detta, exempelvis genom att inkludera externa 
aktörer i empirikapitlet för att skapa referenspunkter. Om forskaren inte är medveten om 
sin förförståelse, eller väljer att inte lägga någon vikt vid denna, riskerar det slutgiltiga 
resultatet att enbart bli en upprepning av de åsikter som forskaren redan har istället för 
en nyanserad bild av ämnet (Nyström & Dahlberg, 2001, s. 339). Jag tror att mitt val att 
inkludera flera olika aktörer i uppsatsen kan ha bidragit till en mer mångfacetterad 
analys och ett bättre resultat än om jag enbart inkluderat det för mig välbekanta 
fallföretaget i empirin.  
 
På grund av min tidigare praktikperiod på GANT hade jag även en grundläggande 
förförståelse om företaget och dess verksamhet när arbetet med denna uppsats inleddes. 
Under min praktik arbetade jag operationellt med hela varuflödet inom företaget, från 
inbound till outbound. Jag fick även ta del utav arbetsuppgifter inom andra avdelningar, 
vilket gav mig en förståelse för hur hela företaget arbetar tillsammans. Detta ser jag som 
en fördel för denna studie då jag redan inledningsvis visste på en grundläggande nivå 
hur verksamheten fungerade, samt inom vilka områden det kunde finnas områden att 
undersöka för att hitta utrymme för eventuella förbättringar eller förändringar. Jag anser 
även att denna praktiska erfarenhet fungerade som ett bra komplement till den teoretiska 
förförståelse som jag hade med mig från min utbildning. Min huvudinriktning på 
Civilekonomprogrammet är handel och logistik, vilket innebär att många av de kurser 
som jag har läst har varit specialiserade mot just handel och logistik. Detta har bidragit 
till att jag anser mig ha en god översikt av och kännedom om de olika aspekter som 
inbegrips inom området. Som fördjupningsinriktning har jag läst Managerial 
Perspectives and Supply Chain Management D vilket ytterligare har fördjupat och 
breddat mina kunskaper kring SCM. Under min utbildning har jag även kontinuerligt 
kommit i kontakt med begreppet CSR, då det har varit en återkommande del inom 
många av de kurser som jag har studerat under utbildningens gång. Jag har dock inte 
studerat någon renodlad kurs inom hållbarhet, och anser därför att min förförståelse 
kring hållbarhet har sitt ursprung i ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta kan vara 
både en fördel och en nackdel, men då denna uppsats är skriven ur ett 
företagsledningsperspektiv anser jag att min förförståelse inom hållbarhetsområdet trots 
detta är relevant. Den teoretiska förförståelse som jag har kring ämnesområdet i 
kombination med den allmänna förförståelse om fallföretaget som jag har genom min 
arbetslivserfarenhet tror jag kan ha bidragit till att jag i denna uppsats lyckades behålla 
en bred infallsvinkel där jag kunde se situationer och problem från både ett teoretiskt 
och ett praktiskt synsätt utan att begränsa mig i antingen det ena eller det andra. 

2.3 Verklighetssyn & kunskapssyn 
Ontologiska frågeställningar handlar om forskarens världsbild och syn på hur sociala 
företeelser uppstår, huruvida de är objektiva enheter opåverkade av miljön eller enheter 
som uppstår i situationens kontext (Bryman & Bell, 2013, s. 42-42: Stoehrel, 2007, s. 
45). Inom ontologin finns två huvudsakliga ståndpunkter, objektivism och 
konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 42). I denna studie har jag valt att använda 
mig utav konstruktionism, då jag anser att denna ståndpunkt stämmer väl överens med 
det tolkande synsätt som denna studie har i kombination med den kvalitativa 
undersökningsmetoden som används. Inom objektivismen anses sociala företeelser vara 
oberoende av sociala aktörer, till skillnad från inom konstruktionismen där sociala 
företeelser istället anses vara någonting som skapas kontinuerligt av sociala aktörer 
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samtidigt som de ständigt utvecklas (Bryman & Bell, 2013, s. 43). Då denna uppsats 
innehåller en fallstudie av ett verkligt företag anser jag det nära till hands att betrakta 
sociala företeelser som skapade av de individer som ingår i företaget, vilket innebär att 
konstruktionismen stämmer väl överens med det synsätt som jag har på sociala 
företeelser.  
 
Epistemologi eller kunskapssyn handlar om vad som kan betraktas vara kunskap inom 
ett ämnesområde, framför allt är det den sociala verkligheten och synen på denna som 
skiljer de olika synsätten åt (Bryman & Bell, 2013, s. 35: Stoehrel, 2007, s. 45). Det 
finns två huvudsakliga ståndpunkter inom epistemologin, som utgörs av positivismens 
och hermeneutikens kontrasterande synsätt (Bryman & Bell, 2013, s. 35: Johansson-
Lindfors, 1993, s. 11). Det finns dock forskare som hävdar att det existerar olika grenar 
inom de två olika ståndpunkterna, till exempel kan hermeneutiken vara objektivistisk i 
vissa fall och därmed närma sig positivismen, för att i andra fall vara mer relativistisk 
(Stoehrel, 2007, s. 48). Vissa anser även att kritisk realism och postmodernism kan 
adderas till de två föregående ståndpunkterna, vilket kan förklaras utav de skiftningar 
som finns inom både positivismen och hermeneutiken (Stoehrel, 2007, s. 48). För att 
besvara den problemformulering som jag har identifierat anser jag att den 
hermeneutiska kunskapssynen är att föredra, då syftet med denna uppsats inte är att 
testa hypoteser och presentera statistiska resultat utan istället att förstå och tolka det 
empiriska materialet för att komma fram till en djupare förståelse som sedan kan 
resultera i att problemformuleringen besvaras.  Till skillnad från inom positivismen där 
fokus ligger på att förklara det mänskliga beteendet handlar hermeneutiken istället om 
att förstå människors beteende (Bryman & Bell, 2013, s. 38). Hermeneutiken innebär att 
människors beteende tolkas och analyseras för att på så sätt förstå omkringliggande 
faktorer och situationer. Av denna anledning anser jag att den hermeneutiska 
kunskapssynen är att föredra för syftet med denna uppsats samt i relation till min 
personliga kunskapssyn. 

2.4 Vetenskaplig ansats 
I början av arbetet med denna uppsats använde jag mig till viss del av en deduktiv 
ansats då jag studerade befintlig teori för att få en grundläggande förståelse för 
ämnesområdet innan jag vände mig mot empirin för att samla in den data som jag 
behövde för att ytterligare förstå ämnesområdet och det problem som jag definierat. 
Inom den klassiska deduktiva teorin utgår forskaren från befintlig teori och skapar 
sedan hypoteser som bekräftas eller förkastas med syftet att omformulera den befintliga 
teorin med hjälp av den nya informationen (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Detta är dock 
den mer extrema formen av deduktion, vilket innebär att det även finns andra deduktiva 
arbetssätt som inte har lika stort fokus på hypotestestning (Ketokivi & Mantere, 2010, 
s.330). Enligt Bryman & Bell (2013, s. 31) är de steg som ingår i den klassiska 
deduktiva processen att studera befintlig teori, skapa hypoteser, samla in data, analysera 
resultatet, bekräfta eller förkasta hypoteserna och slutligen omformulera befintlig teori. 
Även Ketokivi & Mantere (2010, s. 330) nämner studier av hypoteser som ett 
utmärkande drag inom deduktiv forskning. Jag anser dock inte att hypotestestning är 
relevant för denna studie, eftersom att den fokuserar mer på att utveckla teorin genom 
att skapa ett nytt bidrag till den befintliga teorin. Detta stämmer bättre överens med den 
induktiva ansatsen som utgår från empirin med målet att skapa ny teori.  
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Inom den induktiva ansatsen är teorin till skillnad från inom den deduktiva ansatsen 
istället resultatet av forskningen. Skillnaden är att inom den deduktiva ansatsen utgår 
forskaren från teorin och undersöker sedan empirin genom observationer, medan inom 
den induktiva ansatsen utgår forskaren från empirin och strävar efter att skapa ny teori 
(Bryman & Bell, 2013, s. 34). På grund av att denna uppsats bygger på en fallstudie har 
jag till viss del även använt mig av en induktiv ansats, då jag har undersökt både nuläge 
och målbild hos GANT för att sedan kunna generera en rekommendation för 
implementering av CSR, som bygger på en utveckling av befintlig teori. Att dra 
realistiska och trovärdiga teoretiska slutsatser från ett empiriskt material kan anses vara 
en av de största utmaningarna med den induktiva ansatsen (Ketokivi & Mantere, 2010, 
s. 315), och detta är också anledningen till att jag har valt att kombinera ett induktivt 
och ett deduktiv tillvägagångssätt i vad som kan liknas vid en abduktiv ansats. Då jag 
under denna studie har växlat mellan en induktiv och en deduktiv ansats anser jag därför 
att min vetenskapliga ansats närmar sig den abduktiva, som skiljer sig från både den 
induktiva och den deduktiva ansatsen (Ketokivi & Mantere, 2010, s. 330). Syftet med 
abduktiv forskning är att generera teorier som baseras på observationer av verkliga 
sociala situationer med sociala aktörer, där fokus ligger på att tolka de motiv och 
intentioner som individer använder sig av i dessa situationer (Ong, 2011, s. 422-423). 
Inom den abduktiva ansatsen kan forskaren anpassa processen allt eftersom att arbetet 
fortskrider. Det är inte ovanligt att växla mellan induktiv och deduktiv metod under 
olika perioder av arbetet. Abduktiv forskning handlar inte om att följa en logisk mall, 
utan istället är det ofta intuitiva val som leder forskningen framåt. Dessa val påverkas 
till stor del av den sociala verklighet som forskaren studerar (Kovács & Spens, 2005, s. 
136-137). Av dessa anledningar anser jag att den abduktiva ansatsen passar för denna 
uppsats, då jag strävade efter att växelvis undersöka både teori och empiri för att 
slutligen bidra med ny information till den befintliga teorin likväl som en 
rekommendation för GANT. 

2.5 Metodval 
När författare pratar om forskningsstrategier och forskningsmetod skiljer de ofta mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning, där skillnaden dem emellan är vida känd (Barnham, 
2015, s. 837). Ur ett brett perspektiv kan kvantitativ forskning beskrivas som en strategi 
som fokuserar på kvantifiering i samband med insamling och analys av data, medan en 
kvalitativ strategi istället fokuserar på betydelsen av den information som 
datainsamlingen genererar (Barnham, 2015, s. 837: Bryman & Bell, 2013, s. 49-50). För 
att uppfylla syftet med uppsatsen, som är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, 
samt att bidra med kunskap om vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter en 
sådan implementering kan medföra, har jag i denna uppsats valt att använda mig utav en 
kvalitativ metod. Motiveringen till detta val är att denna studie inte är beroende av 
kvantitativ data för att ge ett relevant resultat. Snarare är det så att studien drar fördel av 
ett fokus på en mer undersökande metod där tonvikten läggs vid hur olika företeelser 
hänger ihop och vad detta beror på.  
 
Uppsatsen har även tre delsyften med en mer praktisk framtoning, vilka är att bidra till 
ett ökat intresse för hållbarhet inom modebranschen, att bidra till en ökad transparens 
samt att förse företag verksamma inom modebranschen med en praktisk 
rekommendation för hur CSR kan implementeras i flödeskedjan. På grund av detta 
anser jag att en kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ då jag strävar efter 
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att undersöka verksamheten på ett djupgående sätt, för att skapa en förståelse för hur 
och varför nuläget ser ut som det gör och vilka effekter det får för framtida 
målsättningar. 
 
En annan skillnad som finns mellan den kvantitativa och den kvalitativa 
forskningsstrategin är att den kvantitativa ofta har ett deduktivt synsätt med fokus på 
teoriprövning medan den kvalitativa ofta har ett induktivt synsätt med fokus på att 
generera teorier (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Detta är dock inte alltid fallet utan 
variationer finns inom de olika strategierna, likväl som att det finns strategier som 
förespråkar en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning (Jick, 1979, s. 602). 
Även den kunskapsteoretiska inriktningen kan skilja dem åt, där den kvantitativa ofta 
utgår från positivism medan den kvalitativa tar avstånd från positivismen och istället 
fokuserar på hur individerna uppfattar och tolkar situationen från sitt individuella 
perspektiv och därmed har ett mer hermeneutiskt synsätt (Barnham, 2015, s. 841: 
Bryman & Bell, 2013, s. 49-50). Jag anser att den kvalitativa strategin var passande för 
denna studie, delvis på grund av att jag valde att använda mig av en hermeneutisk 
kunskapssyn som korrelerar väl med en kvalitativ strategi. Eftersom att jag genom att 
växla mellan en induktiv och en deduktiv ansats valde att använda mig utav en abduktiv 
ansats, anser jag även av denna anledning att en kvalitativ metod var att föredra. 

2.6 Perspektiv 
Denna studie genomfördes med ett företagsledningsperspektiv som en naturlig följd av 
att fallstudien genomfördes i samarbete med GANT. Ett delsyfte med studien är att ge 
företag inom modebranschen en rekommendation för hur de skulle kunna gå tillväga för 
att implementera och utveckla CSR-arbetet i sin verksamhet, samt vilka effekter en 
sådan implementering skulle kunna resultera i. Studien innehåller en kartläggning av 
hur GANTs flödeskedja ser ut i dagsläget samt en analys av den målbild som de har 
gällande CSR och utvecklingen av verksamheten. Detta har jag sedan studerat i relation 
till befintliga teorier samt i relation till hur andra företag i branschen arbetar med CSR, 
för att kunna ge en noga övervägd och verklighetsförankrad rekommendation. 
Johansson-Lindfors (1993, s. 37) menar att valet av perspektiv påverkar hela 
forskningsprocessen från det sätt som ämnesområdet studeras på till de slutsatser som 
forskningen resulterar i. Det faktum att jag har valt att utgå från ett 
företagsledningperspektiv innebär att en stor del av studien fokuserar på det enskilda 
företaget och de aktiviteter som ingår i företagets flödeskedja. Det innebär också att 
sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter av att arbeta med CSR behandlades med 
utgångspunkt från fallföretagets synvinkel. De slutsatser som uppsatsen resulterade i är 
tänkta att dels kunna förse GANT med tillräckligt med information och 
rekommendationer för att de ska kunna genomföra en framgångsrik implementering av 
CSR, och dels bidra till en generell kunskap gällande hur företag kan implementera 
CSR i sin verksamhet och vilka effekter en sådan implementering kan resultera i.     

2.7 Litteratursökning 
Denna uppsats bygger i huvudsak på vetenskapliga artiklar som är fackgranskade i 
kombination med facklitteratur. För att finna den vetenskapliga litteratur som jag valde 
att använda mig utav i uppsatsen sökte jag framför allt i databaser innehållandes 
vetenskapliga artiklar, exempelvis Business Source Premier. För att avgöra relevansen 
för vetenskapliga artiklar valde jag att läsa sammanfattningen, inledningen och 
slutsatsen innan jag gick vidare med att läsa hela artikeln och välja ut den information 
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som kunde tillföra någonting till min problemformulering. För att göra en avgränsning 
och identifiera relevanta artiklar valde jag ut ett antal sökord. De sökord som jag har 
använt mig av är bland annat: supply chain, CSR, retail, logistics, sustainability, supply 
chain management, buying, sourcing, fast fashion, slow fashion och return 
logistics.  För att hitta specifik litteratur till metodkapitlet har jag också använt mig av 
ovan nämnda databas, dock med andra sökord som: abductive research, research 
methodology, economical research, interview, inductive, deductive och case study. 
 
Facklitteraturen identifierade jag genom att söka efter relevanta ämnesområden både på 
internet och i fysiska bibliotek. För att bedöma om innehållet var relevant för min studie 
läste jag sammanfattningen av respektive bok och studerade sedan utvalda kapitel som 
jag ansåg vara relevanta. Facklitteraturen såg jag framför allt som en mycket bra källa 
för att få en övergripande bild av mer generella begrepp inom CSR och SCM, medan de 
vetenskapliga artiklarna användes för att hitta information om mer specifika områden 
där en djupare kunskap efterfrågades. Jag anser att kombinationen av facklitteratur och 
vetenskapliga artiklar bidrar till att uppsatsen har både en bredd och ett djup som leder 
till en bättre förståelse för problemformuleringen. Med några få undantag har jag även 
valt att avgränsa den använda litteraturen till sådant som publicerats de senaste tio åren, 
detta för att få så aktuella och relevanta källor som möjligt. För vissa artiklar och böcker 
har jag dock bortsett från detta krav då jag i vissa fall ansåg att en äldre källa inte 
påverkade informationen på ett negativt sätt. Ett annat effektivt sätt att hitta relevanta 
artiklar och böcker var genom att studera referenslistor bland den litteratur som jag 
tidigare använt. Genom att studera referenslistorna kunde jag dels hitta litteratur inom 
samma ämnesområde och dels fördjupa mig inom områden som den första 
artikeln/boken inte hanterade lika ingående. Detta gav mig även möjligheten att 
lokalisera primärkällan och på så sätt få en mer välgrundad argumentation och undvika 
feltolkningar. Under arbetets gång letade jag även periodvis efter ny kompletterande 
litteratur som ytterligare kunde förstärka eller kontrastera den information som jag 
redan samlat in. Detta gällde både facklitteratur och mer specifik litteratur som jag 
använde till att kartlägga fallföretagets verksamhet och liknande. De källor som inte hör 
till kategorin facklitteratur eller vetenskapliga artiklar består av böcker om GANTs 
historia, pressinformation från GANT, Filippa K och Houdini, internetbaserad 
information från intresseorganisationer och företag samt tidningsartiklar från icke 
fackligt granskade tidskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.8 Val av teorier 
Det är viktigt att ha målbilden för studien i åtanke när man går igenom existerande 
litteratur och väljer ut den litteratur som är relevant för studien (Bryman & Bell, 2013, 
s. 111). För att lyckas identifiera relevant litteratur är det även viktigt att vara kritisk till 
den tidigare forskning som studeras, samt att vara selektiv. När jag valde ut de teorier 
som jag senare kom att använda i uppsatsen så hade jag ständigt min 
problemformulering i bakhuvudet, för att säkerställa att de utvalda teorierna stämde 
överens med min problemformulering och var relevanta för det syfte som uppsatsen har. 
Syftet med att gå igenom existerande litteratur inför arbetet med sin egen studie är att ta 
reda på vilka teorier och begrepp som redan är etablerade inom området, vilka metoder 
som har använts tidigare, vilka motsättningar eller motsägande resultat som finns samt 
huruvida det finns frågor inom området som ännu inte har besvarats (Bryman & Bell, 
2013, s. 111). Ändamålet med de utvalda teorierna var att de skulle fungera som en 
grund för tankegångarna inom arbetet samt att de skulle bidra till att 
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problemformuleringen besvarades. För att uppfylla syftet med uppsatsen har jag 
identifierat två övergripande teoriområden, Corporate Social Responsibility och Supply 
Chain Management. Dessa övergripande områden har jag sedan använt som en bas när 
jag har valt ut de teorier som jag ansåg vara relevanta för studiens syfte. SCM valde jag 
att dela upp i de aktiviteter som vanligtvis ingår i flödeskedjan hos ett 
detaljhandelsföretag, det vill säga inköp, produktion, logistik, lagerhantering och 
returhantering. Som ett avslutande teoriområde valde jag att undersöka olika metoder 
för implementering då dessa är en förutsättning för att kunna implementera tidigare 
nämnda teorier om CSR i en befintlig verksamhet. 
 
Inom CSR har jag främst valt att fokusera på teorier från vetenskapliga artiklar då jag 
anser att dessa erbjuder en mer aktuell bild av ämnet samtidigt som det är enklare att 
hitta specialiserade artiklar. Carroll (1999, 1991) har jag använt för att beskriva 
bakgrunden till och utvecklingen av CSR, medan Caniato et al. (2011), Li et al. 
(2014b), Linton et al. (2007), Perry & Towers (2009) samt Turker & Aluntas (2014) har 
använts för att beskriva funktionen av CSR inom SCM. För de olika delarna inom 
flödeskedjan har jag valt att kombinera facklitteratur och vetenskapliga artiklar för att få 
både en bred grund och en mer specialiserad inriktning på områden som jag fann extra 
intressanta och relevanta för uppsatsens syfte. Inom dessa områden har jag framför allt 
använt litteratur från Van Weele (2014) och Oskarsson et al. (2006) för att beskriva 
grundläggande teorier inom SCM, inköp och logistik. Birtwistle et al. (2003), Bruce & 
Daly (2006), Fang et al. (2010), Nassimbeni & Sartor (2006), Mattila et al. (2002), 
Wagner & Svensson (2010) samt Zhang & Figliozzi (2010), har istället använts för att 
bidra med ett djup och mer specifika teorier, till exempel angående hur 
logistikhanteringen ser ut i Kina eller hur inköp fungerar inom modebranschen. Även 
gällande implementering har jag valt att kombinera facklitteratur och vetenskapliga 
artiklar, där Oskarsson et al. (2006) beskriver metoder för grundläggande kartläggning 
och Wagner & Svensson (2010) presenterar en mer specifik modell för hur en 
implementering av CSR kan genomföras, medan Gunasekaran et al. (2004), Mattila et 
al. (2002) och Mehrjoo & Pasek (2014) diskuterar användningen av nyckeltal inom 
flödeskedjor samt risker förknippade med globala flödeskedjor. 

2.9 Kritik av sekundärkällor 
Johansson-Lindfors (1993, s. 87) menar att källkritik är den process där forskaren 
bedömer huruvida en källa är tillförlitlig och relevant för det valda ämnesområdet samt 
för syftet och problemformuleringen med studien. Att utföra källkritik är mycket viktigt 
vid vetenskapliga arbeten där felaktig eller misstolkad information kan leda till ett 
försvagat resultat. Det är därför av stor vikt att kritiskt granska de sekundärkällor som 
har använts under arbetets gång. De sekundärkällor som jag har använt mig utav i denna 
uppsats utgörs av facklitteratur, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, internetsidor, 
föreläsningar samt dokument och broschyrer. Facklitteratur kan med fördel användas 
för att få en grundläggande förståelse för ett ämnesområde eller ett begrepp, men i första 
hand har jag valt att använda vetenskapliga artiklar då jag anser att dessa källor erbjuder 
ett djup inom många olika teoretiska områden. Majoriteten av den facklitteratur som jag 
har använt är författad på en grundläggande nivå med syftet att användas i undervisning. 
Av denna anledning har jag strävat efter att enbart använda denna typ av litteratur där 
jag inte har kunnat hitta vetenskapliga artiklar med samma innehåll. I vissa fall anser jag 
dock att facklitteratur har varit fördelaktig i uppsatsen då den på ett tydligt sätt beskriver 
teorier, modeller och begrepp.  
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Vetenskapliga artiklar är enligt min erfarenhet ofta mer aktuella än facklitteratur, och 
jag har på grund av detta lyckats hitta referenser som har publicerats mindre än tre 
månader innan denna uppsats skrevs. Det är dock värt att notera att processen för att få 
en vetenskaplig artikel publicerad kan vara flera år lång, vilket innebär att en artikel 
som publiceras år 2016 kan vara baserad på en studie som är gjord flera år tillbaka i 
tiden. Aktualiteten hos vetenskapliga artiklar kan därför diskuteras. Jag anser dock att 
processen för att skriva och publicera en vetenskaplig artikel trots allt är kortare än 
densamma för facklitterära böcker, vilket bidrar till min uppfattning om att 
vetenskapliga artiklar ofta är mer aktuella. Detta resonemang resulterar i att jag har 
kunnat använda högst aktuella och relevanta källor inom ett flertal olika områden, där 
facklitteraturen saknar samma djup. Vetenskapliga artiklar berör ofta mer specifika 
områden än facklitteratur, vilket har varit till fördel för mig då jag i denna uppsats 
fokuserar på just användningen av CSR inom flödeskedjor i modebranschen, vilket 
sällan behandlas i facklitteratur. Här anser jag att de vetenskapliga artiklar som jag har 
använt har varit till stor nytta. Jag har även använt mig utav kompletterande källor från 
internet i form av tidningsartiklar, hemsidor och pressmaterial för att beskriva olika 
aktuella situationer, begrepp eller för information som inte nödvändigtvis behöver vara 
fackgranskad. Pressmaterial som finns tillgänglig på företagens hemsida har som syfte 
att vara säljande och jag förutsätter att den är vinklad på ett sätt som är fördelaktigt för 
företaget i fråga. Detta är dock någonting som jag har varit medveten om vid 
insamlingen av informationen. Oavsett vilket källformat jag har använt så har jag i 
största möjliga utsträckning ansträngt mig för att gå tillbaka till ursprungskällan, för att 
vara säker på att informationen inte har feltolkats av andra författare. I ett fåtal fall har 
jag valt att använda mig utav en citerad källa utan att själv läsa ursprungskällan, på 
grund av att ursprungskällan har varit så pass gammal att jag inte har kunnat hitta den i 
originalformat. Jag anser dock inte att detta har påverkat resultatet av uppsatsen då jag 
enbart har använt sådan information för att beskriva mindre detaljer. 
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3. TEORI 

3.1 Teoretisk referensram 
I denna inledande del kommer jag att beskriva hur de olika teoriområdena används för 
att besvara problemformuleringen samt uppfylla syftet med denna uppsats. De 
övergripande teoriområden som denna uppsats bygger på är Corporate Social 
Responsibility (CSR) och Supply Chain Management (SCM). Inom SCM har jag valt 
att inkludera de aktiviteter som vanligtvis räknas till ett företags flödeskedja, nämligen 
inköp, produktion, logistik, lagerhantering och returlogistik. För att besvara 
problemformuleringen som är: Hur kan en implementering av CSR i ett modeföretags 
flödeskedja genomföras, och vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter leder 
en sådan implementering till? har jag fokuserat på att använda teorier inom CSR och 
SCM tillsammans med teorier om vilka faktorer som är viktiga vid implementering av 
nya arbetssätt i företag. Jag har valt att använda en kombination av mer generella teorier 
som är applicerbara på flera olika branscher i kombination med mer specifika teorier 
som ger ett djup till teorin. Den teoretiska referensramen består därmed utav de två 
huvudområdena CSR och SCM samt det övergripande området implementering som 
berör båda de föregående områdena. 
 

 
 

Figur 1. Teoretisk referensram. 

3.2 Supply Chain Management 
Grunden inom Supply Chain Management återfinns inom logistikstyrningen där logistik 
och flexibilitet har en självklar koppling (Van Weele, 2014, s. 394). Skillnaden mellan 
logistikstyrning och SCM är att SCM även omfattar relationerna mellan företaget, dess 
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leverantörer och dess kunder (Van Weele, 2014, s. 396). SCM handlar om styrning av 
alla de aktiviteter, den information samt alla de ekonomiska resurser som har ett 
samband med flödet och hanteringen av varor och tjänster från leverantör till slutkund, 
med syftet att uppfylla eller överträffa de förväntningar som slutkunden har på företaget 
(Mattila et al., 2002, s.241: Van Weele, 2014, s. 55). På grund av den höga 
omsättningshastigheten som många företag har idag har SCM fått en allt viktigare roll 
(Gunasekaran et al., 2004, s. 333-334). Enligt den teoretiska referensramen inkluderar 
jag fem olika aktiviteter i ett företags flödeskedja. Dessa aktiviteter är inköp, 
produktion, logistik, lagerhantering och returlogistik. I alla dessa aktiviteter ingår ett 
flertal aktörer som alla har olika roller och uppgifter för att skapa en effektiv och 
framgångsrik flödeskedja (Birtwistle et al., 2003, s. 118-119). Precis som att 
varuflödeskedjan är en beroende kedja så är även aktörerna i kedjan beroende av 
föregående aktör för att kunna utföra sin aktivitet, vilket skapar ett flöde från den första 
aktören till den sista (Birtwistle et al., 2003, s. 119). Den aktör som står för grunden i 
flödeskedjan är producenten av det råmaterial som sedan används för att tillverka 
produkterna. Detta kan exempelvis vara bomullsodlare eller fårfarmare. Nästa aktör är 
garntillverkaren som använder råmaterialet för att tillverka det garn som sedan används 
av tygtillverkaren när tyget vävs, färgas och behandlas. När tyget är färdigställt är det 
sömmerskans uppgift att tillverka själva plagget, och därmed avslutas den tillverkande 
delen av kedjan. Nästa aktör är distributören som ansvarar för att transportera och 
lagerhålla de färdiga produkterna till de två sista aktörerna i kedjan som är butiken och 
slutkunden. 
 

 
Figur 2. Aktörer som ingår i textilindustrins flödeskedja.  

(Birtwistle et al., 2003, s. 119) 
 
Inom modebranschen är det vanligt att företag har mycket komplexa flödeskedjor med 
globala aktörer, vilket innebär att det är en utmaning att säkerställa att flödeskedjan är 
hållbar från början till slut (Perry & Towers, 2009, s. 378). Modebranschen är en av de 
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branscher som är mest utsatt för granskning av allmänheten, vilket visas av den 
återkommande kritik som branschen får i media och av intresseorganisationer. 
Modebranschen har en hög miljöpåverkan men även en hög transparens, vilket gör den 
till en tacksam måltavla för kritik. Branschen står för 4% av all världens export och den 
globala flödeskedjan resulterar i negativ miljöpåverkan bland annat genom de 
omfattande transporter som sker mellan världsdelar. Det finns med andra ord flera 
områden inom branschens flödeskedja som av sin natur har en negativ påverkan på 
miljön. Mehrjoo & Pasek (2014, s. 1) menar att modebranschen har genomgått 
omfattande förändringar under det senaste decenniet, där nya företag har uppstått och 
blivit marknadsledande genom ett fokus på att producera modevaror på kortast möjliga 
tid. Detta ställer krav på en effektiv flödeskedja med ett stabilt nätverk. Det finns många 
fördelar med att ha en sådan global flödeskedja, exempelvis lägre produktions- och 
transaktionskostnader, gemensam resursfördelning och ett bibehållet fokus på 
kärnverksamheten (Mehrjoo & Pasek, 2014, s. 1). Det finns dock även risker med detta 
arbetssätt, som en följd av osäker efterfrågan, höga kundförväntningar, stora 
produktsortiment, global konkurrens och framför allt mer komplexa flödeskedjor. Inom 
modebranschen präglas flödeskedjorna av korta produktlivscykler, stora variationer i 
efterfrågan, höga andelar impulsköp och en stor priskonkurrens (Mehrjoo & Pasek, 
2014, s. 2). Nedan följer en genomgång av respektive aktivitet i flödeskedjan, för att ge 
läsaren en förståelse för vilken roll inköp, produktion, logistik, lagerhantering och 
returlogistik generellt sett har i flödeskedjan för företag verksamma inom 
modebranschen. 

3.2.1 Inköp 
Inköp kan definieras som “Hantering av företagets externa resurser på ett sådant sätt 
att försörjning av alla varor, tjänster, kapaciteter och all kunskap som är nödvändiga 
för att driva, underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkras 
på ett så fördelaktigt sätt som möjligt” (Van Weele, 2014, s. 32). I denna definition 
ryms aktiviteter som exempelvis val av leverantör, kontraktsskrivning, orderläggning 
och leveransbevakning (Van Weele, 2014, s. 40). Dessa aktiviteter är alla en del av 
inköpsfunktionen, som även kan benämnas inköpsprocessen. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv anser jag att både sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer 
är viktiga vid ett inköpsarbete. Valet av råmaterial kan anses vara det viktigaste valet 
gällande miljön, då olika material har olika stor miljöpåverkan dels vid framställningen 
och användningen av plagget och dels vid den slutliga återvinningen. Vid 
kontraktsskrivning och prisförhandlingar är det viktigt att upprätthålla ett företagsetiskt 
tillvägagångssätt där de ekonomiska förhandlingarna går rätt till. Vid val av leverantör 
och även av produktionsland är det istället de sociala faktorerna som tar mer utrymme. 
Olika länder bedriver produktion på olika sätt och riskerna måste därför bedömas med 
hänsyn till detta. Detta har även en inverkan på miljömässiga faktorer, då en leverantör 
med omoderna eller oreglerade fabriker som exempelvis saknar system för vattenrening 
har en större miljöpåverkan än en modern fabrik som hanterar sina utsläpp av 
kemikalier och återanvänder vattnet i ett slutet system. Detta visar på vikten av att 
säkerställa att inköpsavdelningen tar hänsyn till hållbarhet inom alla beslut. 
Inköpsfunktionen består utav alla de aktiviteter som syftar till att möjliggöra för 
företaget att köpa in rätt material, varor, utrustning och tjänster med rätt kvalitet, i rätt 
tid, rätt plats och slutligen från rätt källa (Van Weele, 2014, s. 39). Vad som är rätt 
material och rätt källa varierar beroende på företagets preferenser, men ur ett 
hållbarhetsperspektiv är rätt material ett miljövänligt alternativ och rätt källa är en 
leverantör som tar hänsyn till arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.  
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Inom detaljhandeln har inköpsfunktionen en något annorlunda roll än i andra branscher 
(Van Weele, 2014, s. 548). Inköpsfunktionen ligger närmare försäljningsavdelningen, 
och inköp handlar inte bara om att köpa produkter utan även om att ta beslut som 
påverkar hela produktsortimentet  (Van Weele, 2014, s. 549). Försäljnings-, inköps- och 
logistikfunktionen räknas här till företagets kärnaktiviteter och avdelningarna är ofta 
integrerade i varandra. Inom detaljhandeln är marginalen på produkterna jämförelsevis 
liten, vilket innebär att inköparens fokus ofta ligger på kostnadsminimering (Van 
Weele, 2014, s. 550). Även specifikt inom modebranschen är kostnadsminimering men 
även ledtiden viktiga aspekter av inköpsarbetet, och inköpsbeslut grundas ofta på pris 
samt på hur snabbt en vara behöver befinna sig ute i butik (Bruce & Daly, 2006, s. 330: 
Mattila et al., 2002, s. 342). Konsumenterna förutsätter ett ständigt flöde av nya 
produkter, vilket ställer krav på en hög omsättningshastighet. Detta uppnås genom att 
ständigt söka efter nya leverantörer som kan leverera olika typer av produkter, i 
kombination med att vårda existerande relationer med de leverantörer som förstår vikten 
av flexibilitet och en snabb omställningsförmåga (Bruce & Daly, 2006, s. 329). Inom 
modebranschen är inköpsarbetet ofta baserat på prognoser och analyser av tidigare års 
försäljningssiffror, vilket innebär att inköpet ofta sker minst ett halvår innan 
produkterna ska levereras till butik (Birtwistle et al., 2003, s. 118-119). Eftersom att 
modebranschen är uppbyggd av säsonger sker inköpen dessutom enbart ett fåtal gånger 
per år (Mattila et al., 2002, s. 343). Det finns ett antal faktorer som är viktiga för att 
lyckas med detta säsongsbetonade inköp, menar Mattila et al. (2002, s. 343). Framför 
allt är det viktigt att de prognoser som ligger till grund för inköpen är precisa och 
korrekta. Ledtiden från inköp till leverans är en annan faktor som är viktig att ha 
kontroll över. För att minska risken är det därför en fördel att göra sina inköp från ett 
antal olika länder i olika världsdelar som av naturliga skäl har olika ledtider. Sist men 
inte minst menar Mattila et al. (2002, s. 343) att det är viktigt att vid inköpet se till att 
företaget har en blandning av direkt inköp och påfyllnadsinköp för att på så sätt 
säkerställa ett konstant produktflöde under hela säsongen.  Alla dessa faktorer visar att 
inköpsfunktionen inom modebranschen har en hög risknivå där produkter riskerar att bli 
inkuranta eller utebli på grund av felaktiga prognoser, bristfällig spridning av 
leverantörer eller plötsliga förändringar av efterfrågan. 
 
De minskande ledtiderna i modebranschen i kombination med kundernas brådskande 
efterfrågan har lett till att antalet kollektioner har ökat från två stycken per år till fyra 
eller ännu fler kollektioner per år beroende på varumärkets målgrupp och prissegment 
(Bruce & Daly, 2006, s. 330). Vissa varumärken levererar nyheter till sina butiker varje 
vecka för att behålla kundernas intresse. Detta leder även till att ledtiderna från 
leverantör har fått allt större betydelse. Avståndet till leverantörerna kan vara avgörande 
vid inköp av produkter med så hög omsättningshastighet som modevaror, där ledtiderna 
från Asien och Europa kan skilja med flera veckor (Bruce & Daly, 2006, s. 330). För att 
minska det relationsmässiga avståndet mellan inköpare och leverantörer använder sig 
många företag utav inköpskontor som är placerade geografiskt nära leverantörerna. Det 
finns många fördelar med att använda sig utav inköpskontor, både med hänsyn till 
kostnadsfördelar och kulturella aspekter. En vanlig fördel är lägre inköpspriser, liksom 
en bättre kvalitetskontroll på produkterna. Även relationen till leverantörerna och 
produktionslandets regering och affärsvärld förenklas av att anlita ett lokalt 
inköpskontor. Andra fördelar är en snabbare problemlösning, riskminimering, 
minskning av kulturella skillnader samt en bättre förmåga att koordinera leveranser.  
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Det finns även svårigheter med hanteringen av lokala inköpskontor (Nassimbeni & 
Sartor, 2006, s. 498). Först och främst är det en kostnadsfråga att anlita en extern aktör 
att koordinera inköpen. Kostnaden för de tjänster som inköpskontoret erbjuder måste 
vägas mot de lägre inköpskostnader som uppstår. Ibland finns det även krav på en viss 
inköpsvolym, vilket kan vara problematiskt för mindre företag. Trots att inköpskontoret 
delvis fungerar som en medlare för kulturella skillnader mellan inköpare och leverantör 
kan dessa problem uppstå även mellan inköpare och inköpskontor. Någonting som inte 
nämns som en svårighet i artikeln av Nassimbeni & Sartor men som jag har reflekterat 
över är det faktum att användningen av lokala inköpskontor även bidrar till att 
flödeskedjan blir längre samtidigt som informationsflödet tar mer utrymme. Detta kan 
medföra att kommunikationen blir försvårad som en naturlig följd av att ytterligare en 
aktör ska ta del utav beslut och daglig kommunikation. En annan nackdel som jag anser 
är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv är det faktum att företaget tappar en del av 
kontrollen när de väljer att använda sig av inköpskontor. Uppförandekoder är ett vanligt 
inslag i arbetet med att inleda samarbeten med nya leverantörer. Många modeföretag 
har uppförandekoder som reglerar både sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer, 
och kräver dessutom att alla leverantörer som arbetar tillsammans med företaget 
undertecknar uppförandekoden för att säkerställa att de uppfyller de krav som ställs (Li 
et al., 2014a, s. 349). Inom modebranschen är det vanligt att inköp görs från 
utvecklingsländer där lönerna är låga, för att dra nytta utav de låga 
produktionskostnaderna och därmed öka företagets vinst (Mattila et al., 2002, s. 340). 
Detta beslut fattas ofta med syftet att maximera vinsten, utan att hänsyn tas till det 
faktum att olika produktionsländer kan innebära olika stora kostnader (Mattila et al., 
2002, s. 341). Ju längre flödeskedjan blir, desto mer tid och resurser krävs för att få 
produkten från punkt A till punkt B, en process som ofta förlitar sig på prognoser som 
bygger på föregående års statistik. Resultatet av att sträva efter att hitta det 
produktionsland som har lägst produktionskostnader kan leda till höga lagernivåer, 
större andel produkter som säljs till rabatterade priser och i förlängningen en minskad 
vinst (Mattila et al., 2003, s. 340-341). 
 
Inköpsprocessen inom detaljhandeln kan delas in i följande struktur där sju olika 
aktiviteter ingår (Van Weele, 2014, s. 553). Först och främst måste en uppskattning av 
efterfrågan göras, där produktens försäljningspotential uppskattas och sedan överförs 
till försäljningsprognoser och budgetar. Detta utgör grunden för nästa steg som är att ta 
fram en produktsortimentspolicy samt en distributionsstrategi. Detta innebär att besluta 
hur djupt och brett produktsortimentet ska vara, samt hur produkterna ska distribueras 
till slutkund. När de två första stegen är avklarade är nästa steg att välja ut den eller de 
leverantörer som potentiellt kan användas (Van Weele, 2014, s. 554). Därefter skrivs 
avtal med den eller de leverantörer som bedöms vara mest lämpade för produktionen, 
där faktorer som rättigheter och skyldigheter nämns liksom villkor och krav gällande 
pris, orderstorlek, betalning, leverans, kvalitet och miljöaspekter. När avtalet är 
färdigställt genomförs nästa steg i inköpsprocessen som är själva orderläggningen. De 
två sista stegen handlar om de aktiviteter som genomförs efter att en order har levererats 
ut i butik, där avancerade informationssystem som används för  påfyllning av varor är 
det ena steget och leveransbevakning och utvärdering av leveranser är det andra (Van 
Weele, 2014, s. 557). Utifrån dessa aktiviteter kan konstateras att inköparens roll inom 
detaljhandeln har utvecklats från traditionellt inköp till att inkludera sortimentsstyrning 
där alla olika aspekter av en produktkategori hanteras med syftet att skapa maximal 
vinst för företaget (Van Weele, 2014, s. 557). Inköp har gått från en operationell 
aktivitet till att bli allt mer strategisk (Bruce & Daly, 2006, s. 329). 
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3.2.2 Produktion 
38% av alla kläder som produceras och exporteras runt om i världen kommer från Kina, 
vilket gör landet till den största exportören av kläder i hela världen (World Trade 
Organisation, 2015, s. 120). Kinas ekonomi har på senare år gynnats väsentligt av den 
ökande globaliseringen och den fria handeln. De har etablerat sig som ett av de främsta 
produktionsländerna och exporterar framför allt varor till USA, EU, Hong Kong och 
Japan (Zhang & Figliozzi, 2010, s. 179). Kina har under en lång tid även varit det 
billigaste produktionslandet i världen, vilket självklart har bidragit till deras starka 
position som exportör. Detta är dock på väg att förändras i takt med att Kinas ekonomi 
växer. Inflation, valutaförändringar, brist på kvalificerad arbetskraft och ändrad 
lagstiftning är några av de faktorer som bidrar till att Kina inte längre är ett så billigt 
produktionsland som det tidigare har varit (Fang et al., 2010, s. 119). En annan orsak till 
de ökade kostnaderna är Kinas förändring av fokus från produktion till innovation. Kina 
strävar efter att i framtiden vara kända för “Innovation in China” istället för det 
nuvarande “Made in China” (Fang et al., 2010, s. 119). Detta nya fokus på design och 
varumärkesbyggande istället för produktion är delvis ett resultat av det snabba flödet 
inom modebranschen som ställer höga krav på leverantörernas kompetens och 
effektivitet (Bruce & Daly, 2006. s. 330).  
 
På grund av de ökande produktionskostnaderna i Kina har allt fler internationella 
företag börjat minska sina investeringar på den kinesiska marknaden genom att istället 
vända sig till de länder som nu har ännu lägre produktionskostnader, till exempel 
Indien, Vietnam och Indonesien (Fang et al, 2010, s. 120). Även Afrika har stått för en 
ökning av andelen exporterade kläder i världen, speciellt Etiopien som under fem år har 
ökat sin textilexport till Europa med 500% (Alestig, 2013). Detta är en utveckling som 
jag finner intressant och problematisk på samma gång. Att omvärlden förändras är en 
naturlig utveckling som en följd av globaliseringen, och att modebranschen anpassar sig 
efter dessa förändringar är förväntat. Kinas förändring från produktionsland till 
innovationsland bidrar till en förbättring av landets ekonomi samt till ökade löner för 
individen, vilket är positivt. Frågan är hur denna utveckling på lång sikt påverkar de 
individer som i dagsläget arbetar med produktion i Kina. Eftersom att företag väljer att 
flytta sin produktion till andra länder istället för att betala de stigande lönerna i Kina 
hotas många fabriker av konkurs, och därmed riskerar en stor grupp textilarbetare att stå 
utan arbete. Samtidigt får nuvarande utvecklingsländer som exempelvis Etiopien 
möjlighet att med hjälp utav de företag som investerar i produktion i landet bygga upp 
en hållbar verksamhet från grunden som i ett längre perspektiv kan gynna landets 
utveckling (Alestig, 2013). Företag inom modebranschen får ofta kritik inte bara för de 
sociala och miljömässiga problem som de själva orsakar, utan hålls även ansvariga för 
alla problem som orsakas av deras leverantörer (Caniato et al., 2011, s. 659). Problemet 
är att företag i allt större utsträckning anlitar externa aktörer för att tillverka sina 
produkter samtidigt som råvarorna ofta kommer från avlägsna platser. Dessutom utförs 
de olika aktiviteterna i produktionskedjan som färgning, vävning och sömnad ofta av 
olika aktörer. Allt detta ställer höga krav på företagens flödeskedjor, vars syfte är att 
säkerställa en hög konkurrenskraft samt att hjälpa företagen att uppnå sitt 
hållbarhetsansvar. Inom modebranschen kan produktionen därför upplevas som 
splittrad, eftersom att design och inköp ofta sker internt medan själva produktionen 
istället förläggs på externa leverantörer då det är ett område där de flesta varumärken 
saknar kunskap (Pinto & de Souza, 2013, s. 208). Det finns producerande företag med 
egna fabriker, men de är underrepresenterade i modebranschen där fokus inom 
kärnverksamheten ofta ligger på design istället för på tillverkning.  
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Produktionen inom modebranschen består av ett flertal olika aktiviteter, från 
råvaruproduktion till konstruktionen av själva produkten (Sarkar, 2015). Beroende på 
vilken typ av produkt som ska tillverkas kan de olika aktiviteterna skilja sig från 
varandra, eftersom att olika material produceras på olika sätt. En vanlig indelning av 
textila material är i naturmaterial och konstmaterial, där naturmaterial har sitt ursprung i 
djur- och växtriket medan konstmaterial består utav konstgjorda fibrer (Humphries, 
2014, s. 24). Naturmaterial kommer precis som namnet antyder från naturen och kan i 
sin tur delas in i protein från djur och celluosa från växter (Humphries, 2014, s. 28). 
Material som tillverkas utav djurprotein är exempelvis olika typer av ull samt siden. 
Från växtriket kommer material som bomull, lin och hampa. Konstmaterial tillverkas 
utav konstgjorda fibrer och kan delas in i syntetfibrer och regenererade fibrer 
(Humphries, 2014, s. 29). Syntetfibrer tillverkas på kemisk väg, ofta av råmaterial som 
olja. Till denna kategori hör material som akryl, polyester, nylon och elastan som alla är 
olika typer av plastmaterial. Regenererade fibrer framställs på konstgjord väg ur 
naturmaterial som träcellulosa. Några exempel på material som består utav regenererade 
fibrer är lyocell, viskos och cupro. Det finns med andra ord skillnader i 
produktionssättet mellan naturmaterial och konstmaterial, bland annat eftersom att 
råvaran skiljer sig dem emellan. På 100 år har tillverkningen av konstmaterial stigit från 
1% av världens textilproduktion till 57% (Humphries, 2014, s. 33).  
 
Ur hållbarhetssynpunkt finns det både fördelar och nackdelar med olika material, som 
en naturlig följ av de olika produktionsmetoderna och de skillnader som finns i råvaran. 
Det finns många fördelar med naturmaterial, men de flesta fördelar är kopplade till 
materialets kvalitet och komfort snarare än till produktionsfaktorer (Humphries, 2014, s. 
31). Den största fördelen med att använda naturmaterial är att de kommer från 
förnyelsebara råvaror till skillnad från konstmaterial som bland annat tillverkas av olja 
(Humphries, 2014, s. 32). Det är enkelt att dra slutsatsen att naturmaterial är hållbara på 
grund av sitt naturliga ursprung medan konstmaterial är icke hållbara på grund av den 
kemiska framställningen och det råmaterial som används. Så är dock inte alltid fallet. 
Bomull är den mest använda textila fibern i världen, och har tillverkats av 
bomullsplantan under de senaste 5000 åren (WWF, 2013). De tre största 
produktionsländerna av bomull är Kina, USA och Indien (Humphries, 2014, s. 37). 
Bomull är även en riktig miljöbov och en av de mest vattenkrävande grödorna som 
finns. WWF (2013) skriver att ett kilo bomull kan kräva så mycket som 29 000 liter 
vatten att producera. Det faktum att bomull dessutom ofta odlas i tropiska klimat där 
sötvatten är en bristvara innebär att konstbevattning är vanligt, vilket leder till en 
negativ påverkan på sötvattnets kretslopp för att inte nämna det faktum att många 
människor saknar rent dricksvatten som istället används till konstbevattning. 
Bomullsodlingar kräver även stora mängder bekämpningsmedel som inte bara skadar 
ekosystemet utan även de människor som arbetar med bomullsproduktion (WWF, 
2013). Studier har även visat att textilarbetare som utsätts för damm från bomull 
tenderar att utveckla kroniska lungsjukdomar (Shi et al., 2010, s. 205). Det finns även 
andra negativa aspekter med naturmaterial, exempelvis gällande de fibrer som 
härstammar från djurriket, som olika typer av ull, skinn och päls. Produktionen av ull 
har ingen större miljöpåverkan i jämförelse med produktion av bomull eller polyester 
(Sveriges Konsumenter, u.å), men när djur är inblandade finns det alltid en risk för 
bristande regler och rutiner som resulterar i att djuren far illa (Djurens Rätt, u.å). 
Ovanstående är tydliga exempel på att det finns brister med produktionen av 
naturmaterial, både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
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Det finns ett antal fördelar för de företag som väljer att använda sig av konstmaterial i 
jämförelse med naturmaterial (Humphries, 2014, s. 33). Eftersom att konstmaterial 
tillverkas inomhus utan att vara beroende utav växtcykler eller skördeperioder kan 
framställningen ske året runt med jämförelsevis lite arbetskraft. Konstmaterial har även 
en stor fördel genom att det eliminerar de riskfaktorer som jordbruksvaror utsätts för i 
form av regn, torka, sjukdomar eller näringsfattig odlingsmark. En annan fördel med 
konstmaterial är att de är mångsidiga och kan tillverkas i den längd och tjocklek som 
önskas. Alla dessa fördelar handlar dock om riskminimering ur ett 
produktionsperspektiv och innebär inte att konstmaterial är mer eller mindre hållbara ur 
ett CSR-perspektiv. Polyester och akryl är två av de vanligaste syntetmaterialen på 
marknaden, och båda dessa material tillverkas utav olja (Olsson, 2011). Detta är mycket 
negativt ur miljösynpunkt då olja är en icke förnyelsebar resurs som dessutom påverkar 
jordens klimat vid förbränning. Däremot kan polyester återvinnas till nya fibrer, vilket 
innebär att en och samma tröja i princip kan återvinnas om och om igen i oändlighet. 
Detta är en av anledningarna till att vissa forskare anser att återvunnen polyester kan 
vara framtidens självklara hållbara val inom textilbranschen (Lindholm, 2015). Det 
finns även konstgjorda material som har en minimal miljöpåverkan redan från början, 
exempelvis lyocell som tillverkas utav träcellulosa som behandlas med organiska 
lösningsmedel samt med kemikalier i ett slutet system som cirkulerar (Sveriges 
Konsumenter, u.å). Det är tydligt att det finns många problem med textilproduktion, 
både ur ett socialt och ett miljömässigt perspektiv. Jag anser dock att majoriteten av 
dessa problem är kända, vilket är ett första steg till att ta till åtgärder för att bemöta dem, 
bland annat genom hårda uppförandekoder som en del företag använder sig av redan 
idag. För att verkligen komma till rätta med de problem som finns krävs dock ett 
bredare perspektiv där alla delar av flödeskedjan inkluderas. 

3.2.3 Logistik  
Logistik handlar om att på ett effektivt sätt planera, styra och genomföra transport och 
lagring av material och information från råvara till slutkund, med syftet att tillfredsställa 
kundens behov och specifika önskemål (Oskarsson et al., 2006, s. 21). Med andra ord är 
huvudmålet med logistik att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice, det vill säga att 
erbjuda kunden bästa möjliga service till så låg kostnad som möjligt. Logistik handlar 
därmed inte enbart om att göra saker rätt, utan även om att göra rätt saker. 
Logistikstyrning handlar om planering, utförande och kontroll av alla olika faktorer som 
påverkar materialflödet, det ekonomiska flödet och slutligen informationsflödet (Van 
Weele, 2014, s. 396). Målet med logistikstyrningen är att uppnå högsta möjliga 
leveranssäkerhet och kortast möjliga leveranstid. Van Weele (2014, s. 394) definierar 
logistikstyrning med ett antal aktiviteter som består utav materialplanering, leverans av 
råmaterial och inköpta varor, intern transport, lagring, och slutligen fysisk distribution.  
 
Fysisk transport av varor är det som oftast förknippas med begreppet logistik. Transport 
kan ske på olika sätt och med olika transportmedel på land, över vatten eller i luften där 
de vanligaste är flyg, båt, tåg och lastbil (Lee & Park, 2016, s. 1110). Dessa fyra 
transportsätt används i stor utsträckning i dagens globala handelsvärld där miljontals 
varor köps och säljs av globala aktörer varje dag. Olika transportsätt används för olika 
ändamål, och användningen kan även skilja sig mellan olika länder beroende på 
infrastruktur, tillgänglighet, ledtid och liknande. Ur miljösynpunkt finns det olika 
fördelar och nackdelar med respektive transportmetod. Flygtransport är ofta förenat med 
mycket stora volymer i kombination med tidseffektiv transport. Ledtiden mellan Asien 
och Europa med flygtransport är enbart 1-5 dagar (Uti, 2016), i jämförelse med samma 
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sträcka med båt som kan ta närmare fem till sex veckor (Maersk, u.å.b). Vid en 
jämförelse av frakten av en container mellan Hong Kong och Hamburg är det 
flygfrakten som står för det största utsläppet av koldioxid med över 72 000 ton 
(Ecotransit, 2016). Ett lastfartyg som åker samma sträcka släpper ut mindre än 2000 ton 
koldioxid. Världens största lastfartyg rymmer närmare 20 000 containrar (Carlsson, 
2015a), vilket kan jämföras med världens största fraktflygplan som rymmer 16 stycken 
containrar (Antonov, 2016). Enligt Maersk (u.å.a) har fraktflygplan i allmänhet ett 
koldioxidutsläpp som är 186 gånger högre än ett vanligt fraktfartyg. I kombination med 
den stora kapacitetskillnaden är det enkelt att utsäga att båttransport är betydligt mer 
miljövänligt per fraktad container. Detta innebär dock inte att båttransport är bra för 
miljön, då lastfartyg som är det vanligaste transportsättet mellan Asien och Europa är en 
av de största källorna till luftföroreningar (Lee & Park, 2016, s.1114). Trots detta är 
båttransport alltså ett ur miljöhänsyn betydligt bättre alternativ än flygtransport.  
 
Inom modebranschen där produktion och marknad ofta befinner sig geografiskt långt 
ifrån varandra är det inte ovanligt att multimodala transporter används, det vill säga att 
minst två olika transportmedel används vid transporten av en och samma sändning 
(Steadieseifi et al., 2014, s. 2). Då produktionen sker i Asien eller Afrika är det framför 
allt båt och flyg som används för den inledande transporten till Europa. När varorna 
sedan har anlänt till någon typ av distributionscentral eller centrallager som ofta är 
lokaliserade närmare marknaden övergår vanligtvis transporten till tåg eller lastbil. 
Detta är ett klassiskt exempel på multimodala transporter. Då produktionen sker i 
Europa är det inte lika vanligt med multimodala transporter, eftersom att avstånden är 
kortare och det därmed är mer kostnadseffektivt att använda sig utav lastbil eller tåg för 
hela transportsträckan. Lastbil är här det vanligaste transportsättet på grund av att 
vägnätet är mer välutvecklat än järnvägen. Vid en lastbilstransport av gods på ett ton 
mellan Stockholm och Göteborg släpps 34 kg koldioxid ut, vilket kan jämföras med 
samma sträcka med tåg som resulterar i ett utsläpp på 160 gram koldioxid (Ecotransit, 
2016). Att järnvägen inte är tillräckligt välutvecklad för att skicka godstransporter med 
samma leveransprecision som för lastbilstransport slår med andra ord mycket negativt 
mot miljön. År 2013 utgjorde inrikes transporter 32% av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser, och 95% av dessa kommer från vägtransporter (KNEG, 2015, s. 10). I 
Sverige har lastbilstrafiken ökat med 26% sedan 1990 (Johansson, 2015, s.4), men trots 
detta har utsläppen av växthusgaser minskat under samma period som ett resultat av 
energieffektivare fordon och ökad användning av biodrivmedel (KNEG, 2015, s. 10). 
Denna minskning är dock långt ifrån tillräcklig om Sverige ska nå de miljömål som är 
uppsatta, och andelen förnyelsebar energi som används inom vägtransportsektorn idag 
är fortfarande så låg som 11,7% (KNEG, 2015, s. 15). I en rapport från Trafikverket, 
Chalmers och KNEG fastställdes klimatmålet att lastbilstrafiken i Sverige ska vara helt 
fri från utsläpp av växthusgaser år 2050 (KNEG, 2015, s. 30). Med dagens utveckling 
kommer lastbilstrafiken att fördubblas till dess, vilket innebär att vi måste ställa mycket 
höga krav på förbättrad logistik, energieffektivisering och användning av förnybar 
energi för att nå denna målsättning (KNEG, 2015, s. 30). 
 
Allt fler företag väljer att outsourca sin logistikverksamhet till externa aktörer, vilket 
ytterligare har utvecklats genom tredjepartslogistik där inte bara transporterna utan hela 
distributionsverksamheten outsourcas med syftet att istället kunna fokusera tid och 
resurser på företagets kärnaktiviteter (Oskarsson et al., 2006, s. 309). Anledningen till 
att företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet kan vara antingen taktisk eller 
strategisk (Van Weele, 2014, s. 266). Taktiska anledningar kan vara att minska 
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kostnader för kontroll och drift, att frigöra resurser, att få in ett kapitaltillskott, att 
förbättra resultatet eller få möjlighet att övervaka funktioner som anses vara svårstyrda. 
Strategiska anledningar kan stället vara att skärpa företagets fokus, få tillgång till 
resurser och kunskap som saknas internt, att öka omstruktureringsfördelar, 
kundnöjdheten och flexibiliteten eller att minska risken genom att dela på den med en 
annan aktör. Det finns även ett antal fördelar med att använda outsourcing (Van Weele, 
2014, s. 266). Dessa fördelar kan antingen röra minskade kostnader, ett förbättrat 
kompetensfokus eller ökade intäkter. Gällande kostnader kan outsourcing bidra till 
minskade driftskostnader, att omvandla fasta kostnader till variabla kostnader eller att 
uppfylla nedskärningskrav. Inom kompetensområdet kan outsourcing bidra till ett ökat 
fokus på kärnverksamheten, en förbättrad tillgång till extern kunskap och teknik samt 
hjälpa till att fokusera verksamheten enligt den policy som företaget har. Gällande 
intäkter kan outsourcing istället bidra till en ökad flexibilitet, kvalitet och intäkter samt 
tillgång till nya marknader.  
 
Det faktum att Kina är världens största exportör av kläder (World Trade Organisation, 
2015, s. 120), gör att jag finner det intressant att undersöka även deras logistiksystem 
för att få en bättre förståelse för hur de arbetar för att på ett effektivt sätt hantera de 
stora kvantiteter av varor som varje dag exporteras till framför allt Europa och USA. 
Logistikindustrin i Kina dras med ett antal utmaningar och problem som ett resultat av 
den explosionsartade ökningen av internationell handel och därmed även av Kinas 
ekonomi (Zhang & Figliozzi, 2010, s. 183). I jämförelse med de industriländer som har 
kommit längre i utvecklingen, har Kina en låg effektivitet i kombination med höga 
kostnader för transport. Kinas logistikkostnader för exempelvis packning, transport och 
lagerhållning är i procenttal dubbelt så höga som industriländernas kostnader för samma 
aktiviteter. Ett annat problem är de handelshinder som finns i form av regleringar 
(Zhang & Figliozzi, 2010, s. 184). Sedan Kina blev medlem i World Trade Organisation 
har de nationella handelshinder som tidigare funnits till stor del tagits bort, men det 
förekommer fortfarande regional protektionism vilket resulterar i byråkratiska och 
politiska barriärer som hindrar utomstående aktörer från att ta sig in på marknaden.  
 
Kina har även problem med dålig kommunikation och koordination mellan de olika 
instanser som reglerar vägtransport, järnväg och flygtransport (Zhang & Figliozzi, 2010, 
s. 184). Det saknas en övergripande instans som ser till att de olika transportsätten 
arbetar med ett gemensamt synsätt. Flaskhalsar inom infrastrukturen är ett långvarigt 
problem som framför allt visar sig i järnvägstrafiken. 90% av Kinas export sker dock 
med båttransport vilket har lett till att de har välutvecklade och effektiva hamnar med 
hög produktivitet som även överglänser många hamnar i Europa och USA (Zhang & 
Figliozzi, 2010, s. 185). Produktiviteten i hamnarna är därmed inget problem, däremot 
är en utmaning bristen på intermodala transportanslutningar samt överdrivet 
byråkratiska procedurer. De logistiska utmaningar som Kina tampas med påverkar med 
andra ord framför allt inhemsk verksamhet, eftersom att de företag som importerar från 
Kina till andra delar av världen till största del använder sig utav båt- och flygtransport. 
Jag tror att detta faktum är en anledning till att Kina trots sina problem fortfarande är 
den största exportören av textila produkter. 

3.2.4 Lagerhantering  
De två huvudsakliga anledningarna till att företag har lager är av kostnadsskäl eller av 
serviceskäl (Oskarsson et al., 2006, s. 110). Att ha lager är en kostnad i sig, men att 
lagerhålla medför ofta att andra kostnader minskar istället. Inom många olika områden 
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uppnås stordriftsfördelar genom volym, till exempel genom att köpa in stora volymer 
eller genom att samordna en större transport istället för många mindre. I båda dessa fall 
är användningen av lager en förutsättning. Mota et al. (2015, s. 24) menar dock att det 
är mycket kostsamt att ha lager, och att företag kan sänka sina logistikkostnader genom 
att se över antalet lager och användningen av dessa. De serviceskäl som motiverar 
användningen av lager kan vara att det finns ett ledtidsgap mellan produktion och 
slutkonsument vilket ställer krav på lager som säkerställer att efterfrågan kan 
tillfredsställas (Oskarsson et al., 2006, s. 110) eller att leverantörerna är instabila vilket 
ställer krav på säkerhetslager (Oskarsson et al., 2006, s. 112). Det kan vara önskvärt att 
ha centrallager och regionslager på flera olika ställen i distributionskedjan, vilket ofta 
beror på långa avstånd mellan producent och köpare, samt en stor geografisk spridning 
på kunderna vilket ställer krav på fler lagerpunkter för att säkerställa korta ledtider 
(Oskarsson et al., 2006, s. 69-70). En annan anledning till att ha flera lager är att kunna 
samordna transporter i de fall då företaget har många mindre kunder. Från 90-talet och 
framåt har allt fler företag börjat centralisera sin distribution, vilket innebär en övergång 
till ett eller ett fåtal centrala lager från vilka man försöker nå stora marknader 
(Oskarsson et al., 2006, s. 71). Det är bland annat vanligt inom den svenska 
klädbranschen där företag ofta använder sig utav centrallager med målet att nå kunder 
över hela Sverige inom 24 timmar. Det finns ett antal fördelar med en centraliserad 
distribution, både i form av kostnadsfördelar och en ökad servicenivå. 
Kostnadsfördelarna kan bestå utav minskade fasta kostnader för personal, lagerlokal och 
administration, lägre kapitalbindning samt stordriftsfördelar som leder till en enklare 
styrning och kontroll av det fysiska flödet. Den ökade servicenivån är ett resultat av en 
högre leveranspålitlighet, säkrare leveransinformation samt möjligheten att anpassa 
leveranser efter enskilda kunders önskemål.       
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv anser jag att det är viktigt att analysera behovet av lager för 
att optimera lokaliseringen med hänsyn både till närheten till marknaden och till 
leverantörerna. Lagrets lokalisering påverkar både transporterna från leverantörerna och 
transporterna till slutkund. En bristfällig lokalisering kan med andra ord ha stor 
påverkan på transportsträckorna. Vid lokaliseringen bör även hänsyn tas till den 
infrastruktur som omger lagret, då det har en påverkan på det transportsätt som är 
möjligt att använda inom flödeskedjan. Vid import av varor utanför Europa är det av 
stor vikt att ha närhet till en hamn, då majoriteten av alla varor som importeras från 
Asien levereras med båt. En lokalisering långt ifrån kustlinjen innebär då att andra 
transportsätt måste användas mellan hamnen och lagret, vilket leder till onödiga 
koldioxidutsläpp som hade kunnat undvikas genom en annan lokalisering. Detta är dock 
en komplex fråga eftersom att en lokalisering nära en sak alltid innebär att det är längre 
till någonting annat. Den perfekta lokaliseringen kan därför anses vara närmast omöjligt 
att hitta ur hållbarhetssynpunkt, men detta innebär inte att den optimala lokaliseringen 
för en specifik situation är omöjlig att hitta.  
 
Även hur varorna hanteras på lagret har en inverkan på hållbarhetsarbetet. Modevaror är 
sällan skrymmande och kan dessutom packas på olika sätt beroende på vilken typ av 
plagg det är och vilket transportmedel som används. Varorna skickas vanligtvis i 
kartonger, som rymmer ett stort antal artiklar på grund av varornas egenskaper, men de 
kan även skickas hängande på klädställningar. Detta transportsätt är betydligt mer 
skrymmande men har andra fördelar i form av exempelvis effektivare hantering i butik. 
Transport av modevaror är dessutom inte förenat med samma typ av risker som 
exempelvis livsmedel kan utsättas för. Risken för inkurans är betydligt mindre då 
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livslängden på ett klädesplagg inte påverkas utav en försening på en eller ett par veckor. 
En av riskerna vid långa transporter av modevaror är att produkterna utsätts för mögel 
eller skadedjur under transporten. Detta undviks bland annat genom användandet av 
kemikalier, ofta i form av gas som sprutas in i containern (Kemikalieinspektionen, u.å: 
Persson, 2014). Detta är negativt för miljön på flera olika sätt, dels för att kemikalier 
finns kvar i kläderna efter transport och sedan hamnar i vårt vatten när kläderna tvättas. 
Det är även förenat med risker för den personal som hanterar transporten, eftersom att 
de riskerar att utsättas för kemikalier under hanteringen (Persson, 2014).  

3.2.5 Returlogistik 
Att identifiera användningsområden eller återvinningsprocesser för produkter som har 
tjänat sitt syfte blir allt viktigare för företag, i kombination med att flera studier visar att 
en förbättrad hållbarhet i flödeskedjan har ett samband med sänkta kostnader och 
oförändrat eller ökat värde (Nikolaou et al., 2013, s. 179). European Working Group 
står bakom den mest välkända definitionen av returlogistik, som beskriver returlogistik 
som processen där flöden av råmaterial, komponenter och färdiga produkter planeras, 
implementeras och kontrolleras ur både en tillverknings-, distributions- och 
användaraspekt för att nå ett slutgiltigt mål av återanvändning eller återvinning 
(Nikolaou et al., 2013, s.176). De vanligaste stegen i returlogistikflödet är insamling av 
produkter, sortering och urval, bearbetning och omproduktion samt slutligen 
omdistribution till nya försäljningskanaler eller till välgörande ändamål (Nikolaou et al., 
2013, s.177-178). Returlogistikflödet innebär både planering, implementering och 
kontroll (Nikolaou et al., 2013, s. 175). Triple Bottom Line Approach är ett synsätt som 
inkluderar både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer i begreppet hållbarhet 
(Nikolaou et al., 2013, s. 177). Det anses vara ett effektivt verktyg för att utveckla ett 
hållbarhetstänk inom en flödeskedja. De ekonomiska faktorerna handlar om företagets 
ekonomiska bidrag till sina intressenter, inklusive medarbetarna och det samhälle som 
företaget verkar i. Inom returlogistiken handlar det exempelvis om kostnadsbesparingar, 
kundreturer eller den ekonomiska ledtiden. De miljömässiga faktorerna handlar istället 
om att åtgärder som återvinning eller återanvändning kan inspirera företag att minska 
sin totala miljöpåverkan. De sociala faktorerna inom returlogistiken inkluderar saker 
som produktkvalitet, riskhantering, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.  
 
Det ökade intresset för återvinning av produkter och råmaterial bidrar till en ökad 
komplexitet inom flödeskedjan (Oskarsson et al., 2006, s. 305). Idag är det inte 
konkurrensen mellan företag som är av störst vikt, utan konkurrensen mellan 
flödeskedjor. Det är värdet och kvaliteten på den totala flödeskedjan som avgör hur bra 
leveransservicen och produktkvaliteten framstår inför slutkonsumenten. Av denna 
anledning läggs allt större vikt vid returlogistik, där syftet är att “sluta kedjan” genom 
att återvinna produkter och material i slutet av flödeskedjan. Detta innebär att produkter 
återinförs i flödeskedjan efter att de har använts av slutkonsumenten, vilket ställer krav 
på samarbete med ytterligare aktörer i form av insamling och sortering. Det ställer även 
krav på att företaget har en helhetssyn på sin flödeskedja. Huruvida en produkt kan 
återvinnas eller inte påverkas till stor del utav de val som görs tidigare i produktens 
livscykel (Linton et al., 2007, s. 1079). Redan i designprocessen görs val som påverkar 
produktens möjlighet att återvinnas, återanvändas eller återinföras i produktionskedjan 
på något annat sätt. 
 
Nikolaou et al. (2013, s. 173) menar att de motiv som företag har för att använda sig av 
returlogistik kan delas in i två grupper, där företagen antingen är proaktiva eller 
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reaktiva. Att arbeta proaktivt kan drivas utav incitament som sänkta kostnader, en 
förbättrad image samt en ökad hållbarhet, medan reaktivt arbete istället ofta drivs utav 
lagstiftade krav på verksamheten. Någonting som jag saknar i den befintliga litteraturen 
är slutkonsumentens perspektiv. Enbart i Sverige slängs varje år 8 kg textil per person 
direkt i soporna utan att återvinnas (Augustsson, 2015). Att företag tar sitt ansvar 
genom att återvinna de produkter som på egen hand letar sig tillbaka in i deras 
returflöde ger ingen effekt på slutkonsumenternas incitament att återvinna textilier. Här 
anser jag att företagens ansvar måste sträcka sig utanför den egna flödeskedjan och även 
inkludera de produkter som har nått slutkonsumenterna. Först när företag tar ansvar för 
sina produkter även efter att de inte länge har något ekonomiskt värde för företaget kan 
de enligt min åsikt anses vara fullt hållbara ur ett returlogistiskt perspektiv. Ett exempel 
på detta är H&M som var först i världen med att lansera ett globalt program för 
insamling av textilier direkt från slutkunderna (H&M, u.å.a). De samlar in textilier från 
alla varumärken som sedan antingen säljs som second hand-plagg, återanvänds till 
städtrasor eller stoppning i bilsäten, eller återvinns till nya textilier. Alla intäkter från 
detta program går till välgörenhet eller till forskning om hållbara textilier. Redan idag 
kan de använda en del av dessa insamlade textilier för att tillverka nya plagg, men 
målsättningen är att 100% av alla insamlade textilier ska användas i produktionen, för 
att på så sätt säkerställa ett cykliskt produktflöde (H&M, u.å.c). År 2015 samlade H&M 
in över 12 000 ton plagg till återvinning, vilket för att sätta det i perspektiv motsvarar 
mer än 60 miljoner t-shirts (H&M, u.å.b). Linton et al. (2007, s.1080) menar att det som 
skiljer en hållbar flödeskedja från en mindre hållbar flödeskedja är returlogistiken och 
det faktum att återvinning eller återanvändning av produkterna tas i beaktande när 
livscykeln är slut. Med andra ord är returlogistik en hållbar aktivitet i sig själv. Tyvärr 
är det enbart en minoritet av alla företag som inkluderar returlogistik i sin flödeskedja. 

3.3 Corporate Social Responsibility 
3.3.1 Begreppet CSR 
Begreppet CSR har en betydande historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden, men det 
var först under 1950-talet som begreppet CSR som vi känner det idag etablerade sig 
(Carroll, 1999, s. 268). En utav de första definitionerna av CSR var att CSR handlar om 
företags skyldighet att följa riktlinjer, att fatta medvetna beslut samt att genomföra de 
aktiviteter som krävs enligt samhällets mål och värderingar (Bowen, 1953, citerad i 
Carroll, 1999, s. 270).  CSR kan på svenska översättas till företags samhällsansvar, 
vilket inkluderar företagets påverkan på samhället både ur ett socialt, ekonomiskt och 
ett miljömässigt perspektiv. Ibland används begreppet hållbarhet istället, vilket 
inbegriper många olika aspekter (Van Weele, 2014, s. 582). Den vanligaste 
förekommande definitionen av hållbarhet är att använda resurser så att dagens behov 
möts, utan att påverka framtida generationers förmåga att möta sina behov. Denna breda 
och generella definition har gett upphov till oklarheter bland annat gällande 
omfattningen av framtida generationers resursbehov och huruvida dagens generation 
behöver ändra sin livsstil och i sådana fall i hur stor utsträckning (Linton et al., 2007, s. 
1076). CSR är en variant av hållbarhet som fokuserar mer på hållbarhet ur ett 
företagsperspektiv (Carroll, 1999, s. 269). Som jag tidigare nämnt kommer jag i denna 
uppsats att använda mig av den definition av CSR som inkluderar sociala, ekonomiska 
och miljömässiga faktorer i företagets samhällsansvar. Detta innebär att definitionen av 
CSR blir bred och rymmer många olika aspekter, vilket jag anser är en fördel för syftet 
med denna uppsats. 
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Att uppfylla tanken med att affärsverksamhet ska bedrivas så att dagens behov möts, 
utan att påverka framtida generationers förmåga att möta sina behov, medför stora 
svårigheter. Hållbar utveckling handlar om att utveckla en bättre värld, vilket innebär att 
företag som enbart prioriterar sin ekonomiska vinst och utveckling inte längre 
accepteras av allmänheten och kunderna (Van Weele, 2014, s. 582). Att uppnå en 
hållbar vinst är enbart möjligt om företag lyckas balansera de krav som både kunder, 
anställda, aktieägare och miljö ställer på dem. Ett sätt att formulera detta är genom 
uttrycket “People, Planet, Profit” som Carroll myntade i sin hållbarhetspyramid. Carroll 
beskriver CSR med hjälp av en pyramid bestående utav fyra olika nivåer. Den första 
nivån som är ekonomiskt ansvar, utgör grunden för allt CSR-arbete och handlar om att 
företaget ska uppnå en lönsamhet (Carroll, 1991, s. 42). Nästa nivå är juridiskt ansvar 
och Carroll (1991, s. 42) menar här att all affärsverksamhet styrs och är beroende av 
lagstiftning då lagar och regler bestämmer grunden för vad som är rätt och fel. Företag 
förväntas därmed följa lagstiftningen vilket är ännu en väsentlig del av CSR-arbetet. 
Den tredje nivån är etiskt ansvar som på en grundläggande nivå handlar om att göra vad 
som anses vara rätt och riktigt och samtidigt undvika att skada, eller minimera skadan 
på medarbetare, kunder, miljön, leverantörer eller andra intressenter. Den fjärde och 
högsta nivån på CSR-pyramiden är filantropiskt ansvar och inbegriper saker som att 
vara en god samhällsmedborgare. Synen på affärsverksamhet är att det ska bidra till 
både finansiella och humana resurser till samhället och förbättra livskvaliteten för 
samhället i stort. Syftet med CSR-pyramiden är att visa de olika aspekterna av CSR som 
tillsammans skapar en helhet (Carroll, 1991, s. 42).  
 

 
Figur 3. CSR-pyramid. (Carroll, 1991, s. 42) 

 
Inom begreppet CSR ingår även en förväntan på att företag på eget initiativ tar ansvar 
för sin roll i samhället och sin påverkan på samhället, utöver det som krävs genom 
lagstiftning (Justitiedepartementet, 2015, s. 33). Här finns det flera olika intressenter 
som påverkar företag på olika sätt. Politiker och myndigheter är framför allt stöttepelare 
och pådrivare i denna situation, medan konsumenter och investerare istället är de 
aktörer som kan förstärka och belöna företagets arbete. Intresseorganisationer inom 
CSR kan hjälpa till med att identifiera problem och hitta gemensamma lösningar, 
samtidigt som medias roll är att informera allmänheten om företags positiva och 
negativa påverkan och på så sätt höja medvetandenivån. 



	
	

30	

3.3.2 CSR inom modebranschen 
I en studie där respondenter i Hongkong blivit tillfrågade om sina åsikter kring 
hållbarhet och mode, visade resultatet att respondenterna gör skillnad på hållbarhet och 
mode (Joy et al., 2012, s. 288). De är medvetna om hållbarhetsfrågor men de relaterar 
inte dessa frågor till modevaror. Konsumenter är generellt intresserade av hållbarhet och 
bryr sig om dessa problem, men trots detta väljer de inte aktivt att handla hållbara 
alternativ. Detta kan anses vara en fråga om intresse alternativt kulturella skillnader, det 
vill säga att vissa konsumenter värdesätter hållbara inköp mer än andra. Earley (2016) 
menar till skillnad från ovanstående studie att CSR är mer aktuellt än någonsin inom 
modebranschen, då allt fler konsumenter blir medvetna om den produktionskedja som 
ligger bakom det plagg som de köper i butiken. Det faktum att de största producenterna 
av textil är lokaliserade i Asien som till viss del har ett annat synsätt på hållbarhet än 
vad vi har i Europa leder även detta till att CSR är ett omdebatterat ämne inom 
modebranschen (Earley, 2016). CSR har tidigare varit ett okänt begrepp i Kina, men har 
på senare år fått allt mer uppmärksamhet och en ökad vikt inom det kinesiska samhället 
vilket har lett till synliga förbättringar exempelvis i form av ny lagstiftning till 
arbetarnas fördel (Fang et al., 2010, s. 131). Lagstiftningen i Kina är idag mycket bra 
även internationellt sett, men efterlevs inte i lika stor utsträckning som i andra länder.  
 
Earley (2016) menar att modebranschen generellt anses ha en negativ miljöpåverkan 
och att företag verksamma inom branschen ofta får bemöta negativ publicitet kring sitt 
varumärke och sin produktion. Ett exempel är H&M som på grund av företagets storlek 
blir en enkel måltavla för kritiska granskningar av verksamheten. Någonting som inte 
får lika mycket uppmärksamhet är det faktum att H&M bedriver omfattande verksamhet 
inom hållbarhetsområdet, och dedicerar stora resurser till miljöarbete, välgörenhet och 
mänskliga rättigheter. H&M har en separat avdelning på huvudkontoret som enbart 
arbetar med hållbarhetsfrågor, en avdelning som ensam är större än de flesta svenska 
företags totala personalstyrka. H&M säger sig dessutom vara världens största användare 
av ekologisk bomull, de har utbildat över 650 000 bomullsarbetare, de förhandlar om 
minimilöner på högsta regeringsnivå i länder som Bangladesh och 84% av deras 
leverantörer har enligt H&M med företagets hjälp förbättrat sitt hållbarhetsarbete under 
2014 (H&M, 2014). Det finns med andra ord exempel på företag inom modebranschen 
som arbetar för att förbättra branschen som helhet, och många positiva 
förbättringsåtgärder har redan utförts. 
 
CSR och hållbarhet är som jag tidigare har fastställt en viktig fråga inom 
modebranschen, framför allt på grund av att produktionen sker i länder långt från oss 
där företagen har svårt att kontrollera vad som sker inom produktionen trots att det har 
sannolikheten att påverka deras verksamhet i stor omfattning. En annan faktor till att 
hållbarhet har fått allt större betydelse tror jag är globaliseringen och den tekniska 
utvecklingen som medför att konsumenter idag har möjligheten att se vad som händer 
på andra sidan jordklotet i samma ögonblick som det sker. Även om råvaror, 
produktionsmetoder och utsläpp är ämnen som diskuteras, upplever jag att det är de 
sociala faktorerna som ger modebranschen de negativa rubriker som uppkommer med 
jämna mellanrum. Därför anser jag att företag i första hand bör fokusera på de sociala 
aspekterna av hållbarhet, genom att säkerställa att alla individer som är en del utav 
flödeskedjan har en trygg och säker arbetsmiljö och får den lön som de behöver för att 
kunna försörja sig själva. Detta är så klart enklare sagt än gjort, just på grund av de 
globala flödeskedjorna där produktionen ofta outsourcas till externa aktörer. Det är dock 
en målsättning som inte bör vara omöjlig att uppnå om företag ställer högre krav på sina 
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leverantörer. Först när detta är säkerställt anser jag att ekonomiska och miljömässiga 
faktorer bör prioriteras. Varför just modebranschen är en av de som får mest kritik är 
svårt att svara på. En anledning kan vara att produkterna i sig anses överflödiga för 
personer som inte har ett intresse för mode, medan exempelvis mat eller smartphones är 
mer rättfärdigat att använda. Det är enkelt att avstå från att köpa en tröja från ett företag 
med bristande etik, men enbart ett fåtal är beredda att avstå från sin mobiltelefon som 
även den kan vara tillverkad under tveksamma förhållanden. Det kan även vara en fråga 
om den transparens som finns inom modebranschen. Oavsett varumärke och prisklass är 
det enkelt att utläsa i vilket land ett plagg är tillverkat och vilka material som har 
använts. H&M är ett exempel på ett företag som har tagit detta ett steg längre genom att 
offentligt på sin hemsida publicera en förteckning med namn och adress till alla 
leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners som på något sätt är en del utav 
deras flödeskedja (H&M, 2015). Även Filippa K har gjort samma sak, där varje plagg 
på hemsidan är uppmärkt med vilken fabrik som har sytt plagget, hur många anställda 
fabriken har och huruvida Filippa K har besökt fabriken eller inte (Filippa K, u.å.c). 
Detta är ett stort steg även inom modebranschen, och H&M motiverar detta beslut med 
att det påverkar leverantörerna att själva ta ansvar för sitt hållbarhetsarbete, samtidigt 
som H&M genom detta vill bidra till en ökad transparens och en ökad hållbarhet inom 
modebranschen (H&M, 2015). 

3.3.3 Hållbarhetslagstiftning 
Den nya lagändring som regeringen planerar att införa med start den 1 juli 2016 
(Regeringskansliet, 2015), är ett tydligt bevis på att hållbarhet och framför allt CSR är 
ett område som ständigt utvecklas. Lagändringen innebär att företag av en viss storlek 
måste genomföra en hållbarhetsredovisning på årlig basis, där alla aspekter av 
företagets hållbarhetsarbete ska inkluderas (Alestig, 2015a). Lagförslaget grundas i en 
ändring av EU:s redovisningsdirektiv gällande rapportering av icke-finansiell 
information och mångfaldsriktlinjer, som antogs hösten 2014 (Justitiedepartementet, 
2015, s. 5). De nya reglerna om hållbarhet kommer att ingå som en del av 
Årsredovisningslagen, som utökas med ett antal paragrafer om hur 
hållbarhetsredovisningen ska utformas och vilka företag som omfattas av denna lag 
(ÅRL, 1995:1554). Enligt förslaget till lagändringen ska förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen innehålla en hållbarhetsrapport, alternativt att företaget upprättar en 
hållbarhetsrapport skild från årsredovisningen (Justitiedepartementet, 2015, s. 13). 
Hållbarhetsrapporten ska innehålla icke-finansiell information som gör det möjligt för 
utomstående att förstå företagets utveckling, ställning och resultat, samt vilka 
konsekvenser verksamheten har framför allt gällande miljö, socialt ansvar, personal, 
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten ska 
innehålla information om ett antal olika områden som inkluderar: företagets 
affärsmodell, företagets policy inom hållbarhetsområdet, resultatet av policyn, 
eventuella risker inom hållbarhetsområdet, hur företaget hanterar riskerna samt 
avslutningsvis andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten 
(Justitiedepartementet, 2015, s. 13-14). 
 
Lagändringen kommer att gälla för stora företag, stora koncerner samt för företag av 
allmänt intresse (Justitiedepartementet, 2015, s. 40). Dotterbolag undantas från regeln 
om hållbarhetsredovisning, under förutsättning att de omfattas av den hållbarhetsrapport 
som moderbolaget har upprättat för hela koncernen. Om så inte är fallet ska även 
dotterbolag genomföra en enskild hållbarhetsredovisning för sin verksamhet. 
(Justitiedepartementet, 2015, s. 16). Företag av allmänt intresse består utav 
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kreditinstitut, försäkringsföretag eller företag som är utsedda till att ha ett allmänt 
intresse av medlemsstaterna i EU (Justitiedepartementet, 2015, s. 39-40). Stora 
koncerner definieras som de koncerner som består utav moderbolag och dotterbolag 
som omfattas av en koncernredovisning och som uppfyller minst två av de kriterier som 
definierar Stora företag, vilka är att medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 
250, att företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor 
samt att företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor. 
 
Det finns två olika anledningar till att regeringen har valt att lägga fram detta 
lagändringsförslag. Först och främst beror det på att Sverige genom sitt medlemskap i 
EU har en skyldighet att införliva de direktiv som beslutas om på EU-nivå även i den 
svenska rättsordningen (Justitiedepartementet, 2015, s. 43). Den andra anledningen som 
regeringen nämner är det ökade allmänintresset för rapportering. De senaste åren har 
allmänheten visat ett ökat intresse för den information om hållbarhetsfrågor som företag 
kommunicerar. Genom att företag lämnar ut denna information är det enklare att mäta, 
övervaka och hantera dels företagens resultat men även deras inverkan på samhället. 
Detta anses vara grundläggande för att uppnå en global hållbar ekonomi där både 
lönsamhet, social rättvisa och miljöskydd tas i beaktning (Justitiedepartementet, 2015, s. 
45). Lagändringsförslaget har tagits emot med blandade reaktioner, och har fått kritik 
från bland annat Svenskt Näringsliv som menar att CSR-arbete bör bedrivas utifrån 
företagets eget intresse och engagemang för att få bästa resultat (Alestig, 2015b). 
Svenskt Näringsliv menar att många av de drygt 2000 företag som kan komma att 
omfattas av lagstiftningen inte genomför någon hållbarhetsredovisning alls i dagsläget, 
vilket innebär att det blir en stor och kostsam omställning för dessa företag. 
 
Vid sidan av denna eventuellt framtida lagstiftning finns det även befintliga lagar och 
regler som påverkar hur företag måste arbeta med hållbarhetsfrågor. Ett exempel på 
detta är Reach-förordningen som handlar om registrering, tillstånd, utvärderingar och 
begränsningar av kemiska ämnen (Kemikalieinspektionen, 2016). För företag innebär 
det även krav på vilka kemikalier de hanterar, i vilken omfattning och på vilket sätt. 
Företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor är skyldiga att säkerställa att 
de uppfyller de krav som ställs enligt Reach-förordningen. Förordningen listar 168 
kemiska ämnen som kan vara farliga för människors hälsa eller för miljön, exempelvis 
genom att vara cancerframkallande, hormonstörande, störa fortplantningsförmågan eller 
ansamlas i och skada miljön (ECHA, u.å). Om ett företag säljer en vara som innehåller 
ett ämne som finns med på denna lista kan de vara skyldiga att anmäla ämnet till 
European Chemicals Associaton samt informera sina kunder (Kemikalieinspektionen, 
2016). Det kan även vara så att företaget behöver ett tillstånd för att använda ämnen 
som finns med på listan. Vissa kemikalier är så skadliga för människor och miljön att 
användningen av dessa förbjuds helt. I dagsläget gäller det 61 ämnen, bland annat vissa 
färgämnen som tidigare har använts i textila produkter som kläder och sängkläder 
(ECHA, u.å). Ett företag som bryter mot dessa förbud genom att tillverka, sälja eller 
distribuera produkter som innehåller något av dessa ämnen måste åtgärda bristerna, kan 
få försäljningsförbud samt kan tvingas återkalla sålda produkter från sina kunder 
(Kemikalieinspektionen, 2016). Det kan även leda till en polisanmälan om miljöbrott 
enligt miljöbalken. Detta visar på vikten av att ha kontroll över hela flödeskedjan och de 
externa aktörer som ingår i den, då de val som externa leverantörer gör i produktionen 
kan få legala efterverkningar för det företag som importerar eller distribuerar varorna 
om tidigare aktörer i flödeskedjan inte har följt de lagar och regler som reglerar 
marknaden. 
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3.4 Implementering 
För att kunna undersöka huruvida en lyckad förändring av ett företags flödeskedja är 
möjlig att genomföra krävs kunskap och information om de nuvarande processerna. Ett 
sätt att undersöka och beskriva nuläget är genom en kartläggning av företagets material- 
och informationsflöden (Oskarsson et al., 2006, s. 176). Genom att göra en sådan 
kartläggning får företaget en detaljerad och uppdaterad bild av hur flödet ser ut, med 
information om exempelvis antal aktiviteter och lagerpunkter som flödet innehåller, 
samt vilka alternativa flödesvägar som finns. Denna kartläggning kan göras på flera sätt, 
men vanligast är att illustrera en flödeskarta med de symboler som traditionellt sett 
används vid flödeskartläggning (Oskarsson et al., 2006, s. 175). Denna flödeskarta kan 
bestå utav olika typer av symboler beroende på verksamhetens behov, ibland behövs 
mer specifika symboler för att exempelvis skilja mellan två olika typer av lager. Det 
finns dock en grundläggande mall för vilka symboler som vanligtvis används för 
flödeskartläggning, där exempelvis en rektangel motsvarar en aktivitet, en triangel 
motsvarar lager, en cylinder motsvarar ett datorsystem och pilar motsvarar 
informations- eller materialflöden. 
 
Efter att den grundläggande kartläggningen av flödeskedjan har genomförts är nästa 
steg enligt Oskarsson et al. (2006, s. 179-180) att kvantifiera de flöden som företaget 
har identifierat, genom att ta fram de nyckeltal som är relevanta för den aktuella 
verksamheten. Genom att göra detta får företaget en tydligare bild av vilka aktiviteter 
inom flödet som behöver effektiviseras, elimineras eller förändras. Nyckeltal eller Key 
Performance Indicators (KPI) är styrningsinstrument som ska vara enkla, väsentliga och 
användbara. De ska kunna mätas regelbundet och därmed ge underlag till ledningsgrupp 
och VD att agera på. KPI:er är ofta grundläggande för beslutfattande inom SCM, och 
utgör en grund för verksamheten (SILF, 2016, s. 7). Flödesrelaterade nyckeltal kan 
delas in i tre olika kategorier: kapitalbindningsrelaterade nyckeltal, tidsrelaterade 
nyckeltal och servicerelaterade nyckeltal (Oskarsson et al., 2006, s. 179-180). 
Kapitalbindningsrelaterade nyckeltal handlar om lagernivåer (Oskarsson et al., 2006, s. 
181-185) medan de tidsrelaterade nyckeltalen består utav exempelvis ledtid och 
lageromsättningshastighet (LOH) (Oskarsson et al., 2006, s. 187-190). Även 
Gunasekaran et al. (2004, s. 336) nämner ledtid som ett viktigt nyckeltal. Den sista 
kategorin, servicerelaterade nyckeltal, handlar om leveransservice och består utav 
lagertillgänglighet, leveranspålitlighet, och leveranssäkerhet (Oskarsson et al., 2006, s. 
194-195). Det finns en tendens bland företag att använda sig av ett stort antal nyckeltal 
vilket kan vara negativt då nyckeltal inte styr verksamheten utan enbart talar om var 
problem finns (SILF, 2016. s. 7).  
 
Jag anser att användningen av nyckeltal är en viktig del av kartläggningen av 
verksamheten, men även ett viktigt verktyg för att kontrollera och följa upp hur 
verksamheten framskrider. Det finns som sagt ett stort antal nyckeltal att utgå ifrån, men 
här anser jag att färre men mer anpassade nyckeltal är bättre. Inom logistikområdet kan 
till de nyckeltal som jag redan nämnt även läggas till ett antal med fokus på hållbarhet, 
exempelvis fyllnadsgrad och koldioxidutsläpp. Inom modebranschen kan följande 
nyckeltal med fördel användas för att utvärdera verksamhetens prestationer: 
servicenivå, förlorad försäljning, andel ersättningsprodukter, bruttomarginal och 
genomförsäljning (Mattila et al., 2002, s. 344). Dessa nyckeltal är inte direkt kopplade 
till flödeskedjan, men alla påverkas av flödeskedjan på ett eller annat sätt. Exempelvis 
förlorad försäljning, som kan orsakas av problem i flödeskedjan som resulterar i att 
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produkten inte finns på lager och därmed inte finns tillgänglig för kunden att köpa 
(Mattila et al., 2002, s. 344). Gunasekaran (2004, s. 337) menar att bredden på 
produktsortimentet är viktig att mäta, då detta har en direkt påverkan på hur effektiv och 
väl presterande flödeskedjan är. Ett brett produktsortiment kan vara positivt ur kundens 
synvinkel men kan även innebära en försämrad leveransprecision på grund av ökad 
komplexitet i flödeskedjan. Ett flödesrelaterat nyckeltal som är intressant för 
detaljhandelsföretag är den totala distributionskostnaden (Gunasekaran, 2004, s. 338). 
Denna kostnad kan variera mycket beroende på vilka transportmedel som används, hur 
hanteringen av produkterna ser ut och hur långa sträckor produkterna transporteras. Det 
är viktigt att ha kontroll över distributionskostnadens andel av produktens värde så att 
denna inte tar för stor andel av företagets vinst. Som detta avsnitt visar finns det en 
uppsjö av nyckeltal som företag kan använda, jag anser dock att företag bör fokusera på 
de nyckeltal som är essentiella för kärnverksamheten och förbise resterande för att inte 
riskera att lägga för stor vikt vid analyseringen av siffror. 
 
Wagner & Svensson (2010, s. 179) menar att implementering av CSR inom Supply 
Chain Management utgörs av ett arbete inom fyra olika områden som alla är kopplade 
till varandra: responsible purchasing, product stewardship, internal organisational 
ethics och sustainable operations. Responsible purchasing handlar om att företag för att 
uppnå en hållbar flödeskedja måste lägga vikt vid de delar av inköpsarbetet som 
involverar aktiviteter som val av leverantörer, certifiering av leverantörer, 
leverantörsrelationer och leverantörsutveckling. Det är viktigt att företag fokuserar på 
att etablera goda och långvariga relationer med sina leverantörer, men många företag 
upplever svårigheter med att uppnå detta på grund av den tid, de resurser och det 
engagemang som ett sådant arbete innebär. En del av detta arbete handlar om att 
regelbundet besöka och auditera leverantörer för att säkerställa att de arbetar enligt den 
uppförandekod som de flesta företag fastställer i avtalen med sina leverantörer. Den 
ökande globaliseringen bidrar till att denna uppgift blir allt mer komplex att genomföra, 
vilket är en av anledningarna till att inköp idag anses vara en av de viktigaste 
funktionerna i många företag, där inköpare ofta finns representerade i ledningsgruppen 
(Wagner & Svensson, 2010, s. 180). För att säkerställa en hållbar inköpsfunktion menar 
Wagner & Svensson (2010, s. 180) att inköpare inte längre bör belönas för 
kostnadsminimerande beslut som ofta innebär en negativ miljöpåverkan, utan istället att 
inköpare och leverantörer bör samarbeta för att hitta hållbara lösningar och därmed 
bidra till att minska den negativa miljöpåverkan av produktionen. 
 
Den andra delen av modellen, product stewardship, handlar om att företag bör ta ansvar 
för sina produkter under hela produktlivscykeln, det vill säga inom allt från materialval 
till produktion och transport till återvinning då produkten har tjänat sitt syfte och 
befinner sig i slutet av produktlivscykeln (Wagner & Svensson, 2010, s. 180). Detta går 
hand i hand med responsible purchasing eftersom att det sätt som inköpet utförs på har 
en stor påverkan på den slutgiltiga produkten och därmed även den miljöpåverkan som 
produkten bidrar till. För att uppnå product stewardship måste företag integrera alla 
delar av sin flödeskedja i arbetet, samt inkludera eventuella externa aktörer som är en 
del av produktlivscykeln. Här har företag inom detaljhandeln stor makt på grund av sin 
nära relation till slutkonsumenterna. Genom att förändra sitt inköpsbeteende och ställa 
högre krav på en hållbar produktion gentemot sina leverantörer har de möjligheten att 
påverka flera aktörer inom flödeskedjan med en minskad miljöpåverkan som resultat. 
Detaljhandelsföretag har även en viktig roll när det gäller att informera och påverka 
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slutkonsumenterna, till exempel genom att erbjuda sina kunder möjligheten att återvinna 
produkten när den inte längre används (Wagner & Svensson, 2010, s. 181). 
 
Internal organistional ethics handlar som namnet antyder om intern företagsetik och 
hur företag hanterar detta i sin verksamhet (Wagner & Svensson, 2010, s. 181-182). 
Inom detta område har ledare och chefer ett stort ansvar att förmedla en gemensam 
vision om ett etiskt företagsklimat och en hållbar verksamhet. De måste uppmuntra och 
möjliggöra för sina medarbetare att agera på ett etiskt och hållbart sätt, inte för att det är 
lagstadgat eller av rädsla för att mindre hållbara handlingar ska upptäckas, utan för att 
det är etiskt och moralist korrekt. Företag som strävar efter att implementera etik och 
hållbarhet i sin verksamhet måste därmed säkerställa att etik ingår som en självklar del 
av den strategiska planeringen inom företaget. Svårigheten med att uppnå detta i 
praktiken grundar sig i att dagens ekonomiska modeller alla har en sak gemensamt: de 
förutsätter att företag kan uppnå en ständig tillväxt, vilket är omöjligt i ett hållbart 
samhälle (Hart, 1997, s. 67). Den fjärde och sista delen av modellen, sustainable 
operations, involverar framför allt logistik och alla de aktiviteter som ingår i detta 
område (Wagner & Svensson, 2010, s. 182). Logistiken spelar en viktig roll för att 
åstadkomma en lyckad implementering av CSR och hållbarhet i ett företags flödeskedja, 
med alla de aktiviteter som utförs inom flödeskedjan bör bedömas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv för att uppnå en helhet. Det kan handla om att minska spillet av 
råmaterial vid produktionen, minska energi- och vattenåtgången eller byta till 
miljövänligare produktförpackningar. Transporterna är en viktig del av detta, då en 
effektivisering eller förbättring av transporterna bidrar till ett flertal positiva effekter 
som exempelvis kortare transportsträckor, minskad bränsleförbrukning och minskade 
koldioxidutsläpp. 

 
 

 Figur 4. Implementeringsmodell. (Wagner & Svensson, 2010, s. 179) 
 
För att uppnå en hållbar flödeskedja menar Wagner & Svenson (2010, s.179) att företag 
bör fokusera sina insatser inom dessa fyra områden, som alla är kopplade till och 
beroende av varandra. Det som är viktigt att ta hänsyn till vid ett implementeringsarbete 
är att alla aktörer inom flödeskedjan måste integreras för att nå ett positivt resultat. 
Detta ställer krav på samarbete för att utveckla hållbara logistiksystem där tidigare 
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problemområden adresseras samtidigt som alla aktörer i flödeskedjan upplever ett ökat 
värde (Wagner & Svensson, 2010, s. 182). Det är en utmaning som förutsätter att de 
befintliga ekonomiska modellerna skrivs om med hållbarhet i bakhuvudet (Hart, 1997, 
s. 67). Jag anser att denna modell inkluderar de övergripande områden som företag bör 
arbeta med inom hållbarhetsområdet. Den tar hänsyn till alla steg i flödeskedjan från 
inköp till slutkund, vilket gör att den är lämplig att använda för ett detaljhandelsföretag. 
En svaghet som jag har identifierat med denna modell är att den i sin nuvarande form är 
något diffus. Jag tror att det kan vara svårt för ett företag att använda sig av modellen i 
praktiken då den inte nämner specifika åtgärder utan istället fokuserar på att skapa en 
helhet som är hållbar. Helheten är viktig när man arbetar med hållbarhet, men jag tror 
att företag som strävar efter att bli bättre på CSR vill ha praktiska tips på vilka åtgärder 
de kan genomföra inom respektive avdelning för att uppnå sina mål. 
 
Det är även viktigt att ta hänsyn till de risker som medföljer den komplexa flödeskedjan 
som kännetecknar modebranschen. Mehrjoo & Pasek (2014, s. 1-2) menar att företag 
som strävar efter att utveckla sin verksamhet måste vara medmedvetna om de risker 
som finns med detta för att säkerställa att de fattar rätt beslut och bedriver sin 
verksamhet på rätt sätt. Den värld som företag verkar inom är dynamisk vilket ställer 
krav på att riskbedömningar görs kontinuerligt inom alla områden och inte enbart när ett 
behov finns (Mehrjoo & Pasek, 2014, s. 2). Risk kan definieras på olika sätt, varav en 
definition är en eventuell förlust som orsakas av oförutsedda händelser eller 
förändringar av de aktuella riskfaktorerna. Det finns två olika typer av risker som 
kopplas till flödeskedjor, vilka är operationella risker och störningsrisker. 
Operationella risker orsakas utav otillräckliga eller bristfälliga processer, system eller 
den mänskliga faktorn. Störningsrisker orsakas istället utav krissituationer som 
naturkatastrofer eller terroristattacker. Både operationella risker och störningsrisker kan 
på olika sätt innebära förseningar inom flödeskedjan, vilket visar på vikten av att 
bedöma hur väl ens flödeskedja upprätthålls vid uppkomsten av sådana händelser 
(Mehrjoo & Pasek, 2014, s. 2). Någonting som inte diskuteras av Mehrjoo & Pasek men 
som jag relaterar till risker med flödeskedjan är hur eventuella förseningar eller problem 
kan påverka kunderna och i förlängningen även varumärket. Om kunden inte hittar den 
produkt som efterfrågas vid det tillfälle som kunden efterfrågar den, är det inte ovanligt 
att kunden går till en konkurrent för att fylla sitt behov istället för att vänta på att det 
första företaget får in produkten (Mehrjoo & Pasek, 2014, s. 8). Vid förändringar av 
flödeskedjan, exempelvis vid en implementering av ett mer hållbart arbetssätt, är det 
med andra ord mycket viktigt att säkerställa hur flödeskedjan kommer att påverkas av 
förändringen och hur detta kan påverka kunderna och i förlängningen hela varumärket. 
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4. PRAKTISK METOD 
4.1 Datainsamlingsmetod 
Jag valde att använda mig utav intervjuer som datainsamlingmetod för denna uppsats, 
då jag anser att det är ett relevant sätt att samla in den kvalitativa data som jag behövde 
för att besvara problemformuleringen samt för att uppfylla syftet med denna uppsats. 
Intervjuer är det metodval som oftast förknippas med kvalitativ forskning, och är ett 
rimligt sätt att samla in kvalitativ data på (Alvesson, 2003, s. 13: Bryman & Bell, 2013, 
s. 473). När jag utformade intervjuerna valde jag att använda mig utav 
semistrukturerade intervjuer då jag anser att denna intervjuform passar bra för en 
kvalitativ metod där fokus ligger på att förstå och analysera den information som 
respondenterna uppger. Genom att använda semistrukturerade intervjuer blev 
tillvägagångssättet öppnare och mer flexibelt, vilket jag anser gav respondenterna 
möjligheten att prata mer utförligt och öppet om det ämnesområde som intervjun 
behandlade. Det är även viktigt att inte underskatta de negativa aspekterna med att 
använda sig utav intervjuer som datainsamlingsmetod. Det finns en risk att intervjuaren 
överskattar respondenternas förmåga att alltid ge sanningsenliga och uttömmande svar, 
utan att ta hänsyn till det faktum att en intervju och dess resultat ofta påverkas av både 
sociala och språkmässiga faktorer (Alvesson, 2003, s. 14). Detta är någonting som jag 
ser som oundvikligt, då en intervju är ett socialt möte där intervjuaren och respondenter 
utbyter information vilket innebär att resultatet kan påverkas utav saker som 
personkemi, miljö och liknande. Dessutom är det svårt att undvika att båda parter tolkar 
både frågor och svar på ett felaktigt sätt, vilket kan göra att resultatet av intervjun kan 
bli förvrängt. En fråga kan vara menad på ett visst sätt från intervjuaren, men tolkas på 
ett annat sätt av respondenten vilket leder till att respondenten svarar på någonting annat 
än vad som var tanken. Trots detta anser jag att intervjuer är ett bra sätt att samla in 
empiriskt material på, då intervjuaren interagerar med respondenterna i verkligheten och 
därmed har chansen att reda ut eventuella missförstånd eller frågor på en gång innan de 
hinner påverka resultatet. 
 
För att på bästa sätt kunna svara på problemformuleringen valde jag att basera denna 
uppsats på en fallstudie av modeföretaget GANT. En fallstudie genomförs ofta på en 
viss plats, till exempel en arbetsplats eller en organisation där miljön eller situationen 
studeras ingående (Bryman & Bell, 2013, s. 85). Det som utmärker en fallstudie är 
forskarens intresse för det specifika fallet och målsättningen att belysa detta i detalj 
(Bryman & Bell, 2013. s. 86). Jag anser att en fallstudie var att föredra för min 
problemformulering då syftet med problemformuleringen var att undersöka hur CSR 
kan implementeras dels generellt för modeföretag och dels mer specifikt för GANT. 
Genom att använda mig av en fallstudie fick jag en bra möjlighet att kombinera teori 
och empiri för att få ny kunskap om hur GANT arbetar med CSR i dagsläget samt vad 
de har för möjligheter och målsättningar inför framtiden, likväl som en fördjupad 
kunskap inom SCM och CSR. Det finns tre olika typer av fallstudier som kan användas 
för olika syften: interna, instrumentella samt fallstudier som rymmer multipla eller 
kollektiva fall (Stake, 1995, refererad i Bryman & Bell, 2013, s. 86). En instrumentell 
fallstudie använder ett specifikt fall eller situation som ett verktyg för att förstå en mer 
generell frågeställning, vilket innebär att jag anser att denna studie kan definieras som 
en instrumentell fallstudie. Syftet med denna uppsats var delvis att bidra till en generell 
kunskap om hur CSR kan användas inom SCM, men även att förse GANT med en 
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rekommendation för framtida förändringar av sin verksamhet inom CSR-området. Detta 
innebar att jag undersökte verksamheten inom GANT för att få kunskap om hur företag 
generellt kan gå tillväga för att implementera CSR i sin flödeskedja samt vilka effekter 
en sådan implementering kan medföra. Den huvudsakliga målsättningen var att erhålla 
generell kunskap om CSR och SCM för att kunna förstå och bemöta 
problemformuleringen, medan en annan målsättning var att presentera en specifik 
åtgärdsplan utvecklad efter GANTs preferenser och nuläge, vilket jag anser stämmer väl 
överens med de kriterier som ingår i en instrumentell fallstudie. Det faktum att jag har 
skrivit denna uppsats på plats på fallföretaget gör att metoden även kan liknas vid en 
deltagande observation. Vid en deltagande observation vistas forskaren i en social miljö 
under en längre tidsperiod, och deltar även ofta i de aktiviteter som människorna i den 
sociala miljön utför (Bryman & Bell, 2013, s. 501). Detta stämmer väl överens med min 
situation då jag har befunnit mig på företagets kontor varje dag under uppsatsarbetets 
gång tillsammans med en del av de personer som jag sedan även har intervjuat för 
uppsatsens empirikapitel. Jag avsåg dock inte att aktivt observera omgivningarna, och 
anser därför inte att jag har agerat i rollen som en observatör. 
 
För att få ett mer omfattande empiriskt material har jag även undersökt andra företag 
inom branschen, där Filippa K och Houdini utgör exempel på två företag som arbetar 
med hållbarhet på ett framgångsrikt sätt. Detta empiriska material består till viss del 
utav befintliga intervjuer och podcasts med företagen, och till viss del utav 
pressmaterial från respektive företag. Jag har även varit i kontakt med en medarbetare 
på Houdini, som har deltagit i en kortare intervju via mail. Eftersom att både Filippa K 
och Houdini kunde erbjuda omfattande information på sina respektive hemsidor ansåg 
jag inte att några längre intervjuer med företagen var nödvändiga, framför allt på grund 
av deras sekundära roll inom uppsatsen. För att bidra med en ökad tillförlitlighet till 
empiriinsamlingen ville jag dock kontakta företagen personligen för att säkerställa att 
den information som jag hittat om respektive företag var korrekt. Tyvärr fick jag ingen 
respons från Filippa K inom den tidsram som krävdes, och jag tog därför beslutet att 
enbart använda sekundär information till det avsnitt där företaget nämns. 
Empiriinsamlingen pågick löpande under en stor del av uppsatsens gång, i linje med den 
abduktiva forskningsansats som jag har arbetat med i denna uppsats. Jag växlade mellan 
teori och empiri vilket gav mig nya insikter i utformningen av intervjuerna, där jag 
kunde anpassa intervjumallarna allt eftersom att jag tog till mig mer information både 
från teorin och från tidigare genomförda intervjuer. Allt eftersom att jag läste mer teori 
och genomförde intervjuer så fick jag en bättre insikt i vilka ämnen som var relevanta 
för ämnesområdet. Ett exempel på detta är att jag inledningsvis inte planerat att 
undersöka designprocessen närmare, eftersom att min tanke var att detta sker så tidigt i 
flödeskedjan att det inte är relevant att inkludera inom SCM. När jag läst en del teori 
fick jag dock tänka om i denna fråga, då jag insåg att de val som görs tidigt i 
designprocessen påverkar hela produktens utformning och därmed också hur 
distributionen ser ut, huruvida produkten kan återvinnas och så vidare. Detta gjorde att 
jag beslutade mig för att även undersöka designprocessen på en grundläggande nivå för 
att få mer information om hur denna påverkar resten av flödeskedjan. Detta arbetssätt 
med att växla mellan teori och empiri bidrog med andra ord till att jag fick nya 
infallsvinklar och utvecklade mitt arbete, vilket jag även anser påverkade uppsatsens 
resultat på ett positivt sätt. 
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4.2 Urval 
Alvesson (2011, s. 59) menar att urvalet av intervjupersoner ofta hänger ihop med 
forskningens syfte, och att urvalet därför kan te sig självklart i vissa fall. Om 
forskningen syftar till att undersöka exempelvis en viss yrkesgrupp är det också 
naturligt att urvalet består utav respondenter från denna yrkesgrupp. I de flesta fall är 
det dock inte alltid självklart vilka respondenter som bör ingå i urvalet (Alvesson, 2011, 
s. 59). Alvesson (2011, s. 60) menar vidare att om forskningen rör större objekt som 
grupper eller enheter är det inte lika viktigt vilka individer som intervjuas eftersom att 
de främst används som hjälpmedel för att få kunskap om studieobjektet. Jag håller med 
om detta till viss del eftersom att jag har studerat ett fallföretag där resultatet 
applicerades på hela företaget som en enhet istället för på enskilda individer. Jag anser 
dock att individerna var mycket viktiga för att få rätt information om respektive område, 
och var därför noga med att hitta rätt respondenter för varje område.  
 
Det finns två olika huvudprinciper för urvalet av respondenter samt för hur stor vikt 
som ska läggas vid den information som de lämnar, representativitet och kvalitetsurval 
(Alvesson, 2011, s. 61). Representativitet handlar om att få en bredd i valet av 
intervjupersoner för att säkerställa att den information som de lämnar omfattar alla 
aspekter av problemformuleringen. Kvalitetsurval innebär att forskaren säkerställer att 
respondenterna har de egenskaper som krävs för att bidra med relevant information. När 
jag valde ut de respondenter som jag ville intervjua utgick jag därför från två olika 
kriterier. Först och främst ville jag att respondenterna skulle vara väl insatta i respektive 
ämnesområde, för att säkerställa att jag fick ett så bra resultat som möjligt från 
intervjun. Det andra kriteriet var att jag ville intervjua respondenter från olika 
avdelningar inom GANT, detta för att få ett bredare perspektiv på de frågor som jag har 
undersökt. Alvesson (2011, s. 61) menar att det kan vara fördelaktigt att ha en bredare 
representativitet för att undvika att resultatet präglas för mycket av enskilda individers 
åsikter eller kunskapsområde, och jag anser att detta tankesätt gav mig ett bra urval av 
respondenter som tillsammans bidrog till att resultatet av uppsatsen blev så välgrundat 
och relevant som det blev. För att få information om hur andra företag inom 
modebranschen arbetar valde jag även att inkludera två exempelföretag i empirikapitlet. 
Dessa två företag är Houdini och Filippa K som båda två arbetar med hållbarhet på en 
hög nivå och har blivit framgångsrika delvis på grund av detta. Houdini är ett frilufts-
varumärke vars sortiment skiljer sig relativt mycket från GANTs, men jag ansåg trots 
detta att Houdinis hållbarhetsarbete är av högsta relevans även för GANT. Filippa K är 
ett modemärke som är mer likt GANT i sortiment och målgrupp. Även de är 
framstående inom hållbarhet och jag anser att andra företag inom branschen med fördel 
kan ta del av deras hållbarhetsarbete för att få råd och inspiration till egna förändringar. 
Urvalet av Filippa K och Houdini baserades dels på min personliga erfarenhet, då jag 
kände till båda företagen sedan tidigare och hört mycket gott om deras 
hållbarhetsarbete. Det var även till viss del ett bekvämlighetsurval då både Filippa K 
och Houdini är öppna med sitt hållbarhetsarbete på respektive hemsida vilket innebär att 
det finns mycket information tillgänglig. De har även medverkat i ett antal intervjuer 
som bidrog med ytterligare information. En annan faktor som bidrog till att jag valde 
just dessa två externa företag var att jag med hjälp av personliga kontakter hade 
möjlighet att kontakta medarbetare på både Filippa K och Houdini för att genomföra en 
egen empiriinsamling i form av mailintervjuer.  
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Till denna uppsats har jag genomfört sju intervjuer med sju enskilda respondenter. Som 
ett komplement till detta har jag även använt mig utav podcasts och tidigare gjorda 
intervjuer med nyckelpersoner inom Houdini och Filippa K. Detta har bidragit med en 
bredd och en fördjupad insikt i hur modebranschen arbetar med hållbarhet, då båda 
dessa företag är framstående inom hållbarhetsområdet. Hur många intervjuer som krävs 
för att studien ska få ett tillräckligt omfattande resultat finns det olika åsikter om. Dalen 
(2015, s. 58) menar att urvalet av respondenter inte bör vara för stort eftersom att både 
genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dessa tar lång tid. Antalet 
intervjuer bör alltså anpassas efter studiens omfattning samt efter ämnesområdets bredd. 
Samtidigt måste urvalet vara av tillräckligt hög kvalitet för att kunna utgöra grunden för 
tolkning och analys. Jag valde att intervjua minst en person per ämnesområde, det vill 
säga en person inom inköp och produktion, en inom logistik och lager, en inom 
returlogistik och slutligen minst en person inom CSR. Jag anser att detta gav mig ett 
tillräckligt omfattande material för att kunna analysera och dra slutsatser kring alla 
aspekter av ämnesområdet. 

4.3 Forskningsetik 
Vid forskning är det viktigt att ta hänsyn till att respondenter och andra som berörs utav 
studien kan påverkas av denna på olika sätt, både positivt och negativt. När man 
diskuterar etiska principer finns det fyra huvudsakliga områden som de aktuella 
frågeställningarna kan delas in i (Bryman & Bell, 2013, s. 143-144). Det handlar om 
huruvida deltagarna har åsamkats skada, antingen fysiskt eller psykiskt, om det kan ha 
förekommit brist på samtycke från deltagarnas sida, om studien inkräktar på deltagarnas 
privatliv samt slutligen om det kan ha förekommit missledande information eller 
undanhållande av viktig information. För att undvika uppkomsten av någon av dessa 
negativa situationer finns det enligt Dalen (2015, s. 25) tre huvudsakliga etiska principer 
som forskare bör följa, nämligen informationskravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet. Då jag i denna studie strävade efter att undvika att påverka 
respondenterna i någon riktning kommer jag nu att beskriva de olika principerna samt 
hur jag har hanterat respektive princip. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla personer som berörs av 
studien om vilket syfte studien har (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Det innebär även att 
forskaren ska informera om de olika moment som ingår i studien. Dalen (2015, s. 25) 
skriver att den inledande kontakten vid intervjuer ofta sker via mail och att det därför är 
viktigt att mailet innehåller all information som respondenten behöver för att kunna 
fatta ett medvetet beslut om att medverka. Den information som respondenten bör 
delges är bland annat syftet med forskningen, vilken metod som kommer att användas, 
att medverkan är frivillig samt att respondenten har möjlighet att avbryta sin medverkan 
när som helst (Dalen, 2015, s. 26). Jag använde mig utav ovanstående tillvägagångssätt i 
denna studie, där jag inför varje intervju kontaktade respondenten via mail med en 
beskrivning av studiens frågeställning och syfte, samt med information om hur intervjun 
skulle användas och hur publiceringen skulle komma att se ut. Jag berättade även vilken 
roll respondenten hade i uppsatsen och vad syftet var med intervjun. Genom att göra 
detta kunde jag säkerställa och få bekräftat huruvida respondenten var intresserad av att 
medverka i intervjun. Samtyckeskravet handlar om att informera respondenterna om att 
deras medverkande är frivilligt och att de har rätt att avböja eller avbryta studien om/när 
de vill (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Detta hänger enligt Dalen (2015, s. 26) ihop med 
informationskravet eftersom att respondenten måste informeras om dessa punkter. För 
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att uppnå samtyckeskravet ska respondenten medverka i intervjun av egen fri vilja utan 
yttre påverkan (Dalen, 2015, s. 25). Jag var noga med att informera respondenterna om 
att medverkande var frivilligt och i mån av tid från deras sida, samt att de hade 
möjlighet att vara anonyma i uppsatsen om så önskades.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de som medverkar i studien ska 
behandlas konfidentiellt samt att personuppgifter måste förvaras på ett säkert sätt så att 
obehöriga inte kan få tillgång till dem (Bryman & Bell, 2013, s. 137: Dalen, 2015, s. 
27). Detta krav bemötte jag genom att hantera alla uppgifter och all information som 
framkom under intervjuerna konfidentiellt, samt genom att erbjuda alla respondenter 
möjligheten att vara anonyma i uppsatsen. Dalen (2015, s. 27) menar att detta är extra 
viktigt vid kvalitativa intervjuer eftersom att respondenten och intervjuaren möts 
personligen och respondenten därmed inte är anonym för intervjuaren. Det är därför 
viktigt att intervjuaren är noga med att upplysa respondenten om hur informationen 
kommer att hanteras så att respondenten kan vara säker på att den inte kan spåras 
tillbaka till denne. Att anonymisera respondenten kan vara en nackdel för forskaren då 
resultaten kan framstå som mindre trovärdiga när ingen känd avsändare finns (Dalen, 
2015, s. 27). Jag ansåg dock att det var av större vikt att respondenterna kände sig 
bekväma med att medverka i uppsatsen, och valde därför att inkludera även intervjuer 
med anonyma respondenter som trots allt bidrog med relevant och intressant 
information till uppsatsen. Bryman & Bell (2013, s. 137) nämner även nyttjandekravet 
samt falska förspeglingar som två etiska principer. Nyttjandekravet handlar om att de 
uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får användas för studiens ändamål, 
och falska förespeglingar handlar om att forskaren inte får ge respondenterna falsk eller 
vilseledande information om studien. Den information som jag har fått tillgång till 
genom intervjuer har jag enbart använt i uppsatsen och jag har inte heller delat med mig 
av någon information till utomstående. Dock kommer denna uppsats att publiceras 
offentligt i Umeå universitets databas DiVA, vilket innebär att den information som 
finns i uppsatsen är tillgänglig även för utomstående att läsa. Risken för att 
respondenterna tar skada av detta bedömer jag dock som låg då samtliga har godkänt att 
den information som de har delat med sig av är okej att publicera offentligt. 

4.4 Utformning av intervjumallar 
Kvalitativa intervjuer är ofta mer löst strukturerade än kvantitativa intervjuer, och 
lämnar utrymme både för intervjuaren och respondenten att själva forma intervjun 
beroende på vad de anser är relevant för ämnesområdet (Alvesson, 2003, s. 13). 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren innan intervjun har förberett en lista 
med ett antal teman som ska hanteras under intervjun. Detta är dock en flexibel mall 
som inte behöver följas från början till slut, utan forskaren kan ställa frågorna i en annan 
ordning eller ställa följdfrågor allt eftersom att intervjun fortskrider. Detta gör att 
respondenten har friheten att utforma svaren på frågorna på valfritt sätt, vilket kan 
påverka inriktningen på intervjun och de frågor som forskaren ställer (Bryman et al, 
2013, s. 475-476). Detta var viktigt för mig i utformningen av intervjuerna, eftersom jag 
ville att respondenterna skulle känna sig fria att prata även om andra ämnen än de som 
jag ställde frågor kring. Det kändes även som ett naturligt val att göra semistrukturerade 
intervjuer då alla sju intervjuer som jag genomförde handlade om olika ämnen. Det 
fanns med andra ord inga incitament för att ställa samma frågor i samma ordning till 
alla respondenter, då målet med intervjun var olika från gång till gång. 
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På grund av att de respondenter som jag planerade att intervjua kom från olika 
avdelningar inom GANT och därmed hade olika ansvarsområden inom företaget valde 
jag att inte konstruera en gemensam intervjumall för samtliga intervjuer (Appendix 1-
7). En annan anledning till detta val var att jag ville säkerställa att varje intervju bidrog 
med unik information inom det område som respondenten arbetade med, eftersom att 
varje intervju syftade till att undersöka olika områden inom hållbarhet och SCM. Istället 
för att göra en gemensam intervjumall för samtliga intervjuer valde jag att göra 
individuella mallar för respektive intervju som därmed kunde anpassas efter den 
aktuella respondenten och det område som intervjun skulle beröra, för att därmed kunna 
ställa mer områdesspecifika frågor. Det var ett medvetet val att skapa intervjumallar 
som en del av förberedelserna inför respektive intervju. Då jag valt att använda mig av 
semistrukturerade intervjuer ville jag ha en grund att utgå från samtidigt som jag ville 
ha den flexibilitet som en semistrukturerad intervju medför.  
 
Det är viktigt att intervjuaren har en teoretisk grund och förståelse för området innan 
intervjufrågorna skapas och intervjun genomförs. Om så inte är fallet riskerar 
sammanställningen av intervjun att bli för subjektiv, vilket även kan påverka analysen 
av det insamlade materialet på ett negativt sätt. (Alvesson, 2003, s. 14). Av denna 
anledning valde jag att delvis basera intervjufrågorna på en teoretisk grund enligt den 
deduktiva ansatsen, där jag började med att utgå från de olika teoriområden som denna 
uppsats bygger på och utformade frågor enligt dessa. Sedan gick jag vidare genom att 
formulera mer undersökande frågor, för att få en förståelse för hur arbetet inom 
företaget fungerar. Då jag använde mig utav en kvalitativ metod strävade jag även efter 
att formulera öppna frågor där respondenterna fick chansen att bilda sina egna svar utan 
att behöva förhålla sig till mina referensramar. Barnham (2015, s. 848) menar att 
kvalitativa intervjuer syftar till att identifiera respondenternas perspektiv och därmed 
deras klassificering av sin omgivning, där användningen av öppna frågor är ett sätt att 
göra detta. Öppna frågor karaktäriseras av att respondenten uppmanas att självmant göra 
jämförelser och avgränsningar (Barnham, 2015, s. 848), vilket jag anser är en 
förutsättning för att lyckas identifiera respondentens åsikt i frågan. Inom den kvalitativa 
forskningen ligger tonvikten på varför och fokuserar på att förstå olika situationer och 
fenomen genom att använda sig av en undersökande metod (Barnham, 2015, s. 837). 
Det är dock inte alltid relevant att fråga respondenterna varför de gör på ett visst sätt, då 
de inte alltid vet och istället ger det svar som de tror att intervjuaren vill höra. För att 
lösa detta kan intervjuaren istället fråga hur respondenterna gör och på så sätt få dem att 
förklara sina motiv (Barnham, 2015, 849). 
 
Trots att varje intervju var individuellt utformad var det några teman som var 
återkommande i alla intervjuer som jag genomförde med medarbetare från GANT. 
Dessa teman var hur arbetet på respektive avdelning ser ut och fungerar i dagsläget, hur 
de arbetar med hållbarhet på respektive avdelning och om det finns några målsättningar 
för framtida hållbarhetsarbete. Denna kombination av teoretiska och undersökande 
frågor anser jag gav en grund som bygger på teori samtidigt som jag hade möjligheten 
att ställa frågor som var mer specifika mot företagets verksamhet. Jag gjorde inte alla 
intervjumallar vid ett och samma tillfälle, utan detta arbete utförde jag löpande allt 
eftersom att uppsatsarbetet pågick. Detta innebär att jag både hann samla in och studera 
teoretiskt och empiriskt material under den tid som gick mellan den första och den sista 
intervjun. Detta bidrog till att jag utvecklade mitt tankesätt kring utformningen av 
intervjumallarna och anpassade dessa allt eftersom att jag fick nya insikter eller lärde 
mig mer, vilket går i linje med det abduktiva arbetssätt som jag valt. Ett exempel på 
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detta är att jag i de första intervjuerna frågade respondenten vad deras personliga 
definition av hållbarhet och CSR var. Tanken med detta var att se om respondenten 
personliga åsikt påverkade uppfattningen om hur hållbarhetsarbetet fungerade på deras 
avdelning. När jag genomfört ett fåtal intervjuer kände jag dock att respondenterna 
sällan hade någon precis definition av CSR, samt att denna inte hade någon koppling till 
deras yrkesroll i någon större utsträckning. Jag valde därför att i de senare intervjuerna 
enbart fokusera på CSR och hållbarhet ur ett generellt perspektiv med deras 
arbetsområde i fokus. 

4.5 Intervjuförfarande 
Vid en kvalitativ intervju är det vanligt att forskaren har förberett en intervjumall som 
intervjun är fokuserad kring, samt har ett bestämt ämnesområde som ska diskuteras 
(Dalen, 2015, s. 42). Det viktigaste är att intervjuaren har en förmåga att lyssna och visa 
ett genuint intresse för det som respondenten berättar, vilket kan göras genom 
ögonkontakt, kroppsspråk samt icke-verbala eller verbala uttryck  (Dalen, 2015, s. 42). I 
min roll som intervjuare strävade jag efter att ge respondenten mycket utrymme för att 
få så mycket information som möjligt från varje intervju. Detta var även anledningen till 
att jag valde att använda mig utav semistrukturerade intervjuer, då jag ville ha 
möjligheten att diskutera vissa frågor djupare och ställa följdfrågor. Jag tror att detta 
även bidrog till att respondenterna kände sig mer öppna till att komma ifrån ämnet och 
även diskutera andra frågor än de som ursprungligen ingick i intervjumallen. Jag 
strävade även efter att anpassa intervjun efter respondentens expertis, för att säkerställa 
att varje respondent kände sig bekväm och säker med de frågor som jag ställde. Detta 
gjorde jag genom att vara flexibel under intervjuerna och anpassa frågorna om jag 
upplevde att respondenten var tveksam inom något ämnesområde. 
 
Ett annat mål med min roll som intervjuare var att få intervjuerna att kännas mer som 
möten eller samtal istället för intervjuer, då jag upplever att den specifika 
intervjusituationen ibland kan upplevas som pressande för respondenten. Dalen (2015, 
s. 46) betonar vikten att att intervjun inte ska kännas som ett förhör av respondenten. 
Detta försökte jag undvika bland annat genom att ha en semistrukturerad intervjumall 
där jag istället för att bocka av fråga efter fråga ledde in samtalet på de ämnesområden 
som jag ville veta mer om. Dalen (2015, s. 45) menar att intervjuaren i början av en 
intervju bör presentera sig själv och förklara varför intervjun utförs, hur materialet 
kommer att hanteras och hur återkopplingen och publiceringen kommer att ske. Varje 
intervju började jag därför med att presentera mig själv och syftet med studien, samt 
berätta hur resultatet av studien skulle användas. Jag berättade även vad syftet med 
varje intervju var, för att respondenten skulle förstå vilken roll han eller hon hade i 
studien. Jag var även noga med att alla respondenter var medvetna om att jag spelade in 
intervjun, och frågade alltid om det var okej innan jag påbörjade inspelningen. Slutligen 
berättade jag att studien skulle publiceras i ett offentligt dataarkiv, och att respondenten 
hade möjlighet att vara anonym i den slutgiltiga versionen om så önskades. Intervjuerna 
genomfördes i mindre konferensrum där enbart jag och respondenten var närvarande. 
Detta bidrog till en lugn miljö utan störningsmoment från kollegor eller 
förbipasserande.  
 
Eftersom att jag hade förberett en individuell intervjuguide till varje intervju var 
tillvägagångssättet olika vid olika intervjuer. Varje intervju inleddes dock med att jag 
bad respondenten att berätta lite om sin yrkesbakgrund och sin nuvarande position. En 
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annan sak som alla intervjuer hade gemensamt var att de alla behandlade ämnet CSR i 
någon utsträckning, baserat på den position och den kunskap om området som 
respondenten innehade. Bortsett från dessa gemensamma ämnen såg varje intervju olika 
ut beroende på vilket ämnesområde som behandlades. Varje intervju avslutades sedan 
med att jag tackade för respondentens medverkan och berättade hur den efterföljande 
processen skulle se ut med databehandling och godkännande av intervjumaterialet. 

4.6 Databehandling 
Alla intervjuer spelades in för att underlätta databehandlingen. Detta var en stor fördel 
för mig eftersom att jag utförde alla intervjuer ensam, vilket innebär att det hade varit 
svårt och distraherande att både ställa frågor, lyssna på respondenten och anteckna 
svaren samtidigt. Genom att spela in varje intervju kunde jag koncentrera mig på att 
lyssna på respondenten och ställa följdfrågor för att säkerställa att intervjun gav ett så 
omfattande och relevant material som möjligt.  
 
För att på ett enklare sätt kunna hantera informationen från intervjuerna transkriberade 
jag respektive ljudfil. Det kan vara fördelaktigt att använda sig utav datorprogram för 
bearbetning av insamlad data, speciellt vid större datamängder (Dalen, 2015, s. 72). Jag 
valde dock att genomföra transkriberingen och bearbetningen av intervjuerna manuellt 
på egen hand, då jag upplevde att detta gav mig en god inblick i det insamlade 
materialet. Lantz (2007, s. 106) menar att det är viktigt att den som transkriberar 
intervjun är medveten om syftet med denna, för att inte riskera att viktig information 
sorteras bort. Detta är en annan anledning till att jag valde att transkribera alla intervjuer 
på egen hand. I den löpande texten valde jag att använda mig utav intervjuare och 
respondent för att beskriva vem som sade vad. Det är även vanligt att använda siffror 
för detta ändamål, men jag anser att det kan bli förvirrande under transkriberingen då 
det är enkelt att glömma vilken person som hör till vilken siffra.  
 
Jag genomförde transkriberingen så snart som möjligt efter respektive intervju, antingen 
samma dag eller dagen efter. Då hade jag fortfarande intervjun i färskt minne och kunde 
minnas betoningar, gester och liknande som förstärker det skriftliga språket. Jag 
lyssnade även igenom varje intervju två gånger för att korrigera eventuella fel och 
säkerställa att transkriberingen utförts korrekt. Jag valde att transkribera allt som sades 
under intervjun, men valde att inte ta med långa pauser, skratt eller hummande ljud. Så 
snart jag hade transkriberat en intervju och lyssnat igenom intervjun två gånger raderade 
jag ljudfilen. Anledningen till detta var att jag meddelat alla respondenter att 
ljudinspelningen var ett arbetsverktyg för mig personligen, och att intervjun enbart 
skulle finnas tillgänglig i skriftlig form. Det var med andra ord en fråga om sekretess. 
Det finns åsikter om att ljudfiler från intervjuer inte bör raderas förrän hela studien är 
färdigställd ifall att råmaterialet krävs i någon situation (Dalen, 2015, s.69), men jag 
ansåg inte att jag hade behov av dessa då jag dels utfört transkriberingen noggrant från 
första början och dels lyssnat igenom ljudfilerna två gånger för att vara säker på att jag 
inte misstolkat någonting eller missat någon information. Dalen (2015, s. 69) menar 
även att det är naturligt att övergå till att enbart använda det transkriberade materialet 
vid någon tidpunkt. Jag upplevde aldrig att jag behövde tillgång till ljudfilerna efter att 
transkriberingen var gjord, vilket ytterligare bekräftar att mitt resonemang kring denna 
fråga var passande för mitt arbetssätt. 
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När jag sammanställde informationen från de transkriberade intervjuerna använde jag 
mig utav tematisering. Tematisering innebär att forskaren utgår från intervjuguiden och 
de ämnen som denna behandlar vid presentationen av insamlad data (Dalen, 2015, s. 
86). För min del såg denna process ut så att jag med stöd utav intervjuguiden för 
respektive intervju gick igenom den transkriberade intervjun och färgmarkerade de  
stycken som berörde olika teman. Lantz (2007, s. 111) menar att detta tillvägagångssätt 
är effektivt för att hitta olika nyanseringar i transkriberingen. Genom detta kunde jag på 
ett enkelt sätt se vilken information som var relevant att ta med. Jag började 
presentationen av varje intervju med att beskriva respondenten, dennes position och 
arbetsuppgifter samt anledningen till att jag valde att intervjua personen till uppsatsen. 
Varje intervju hade ett individuellt syfte, då jag valde att intervjua personer från olika 
avdelningar inom GANT samt valde ut specifika företag som är framstående inom 
hållbarhetsarbetet. Av denna anledning behövde jag inte koordinera informationen från 
de olika intervjuerna eftersom att de alla berörde olika ämnesområden, dock med den 
gemensamma nämnaren hållbarhet. Jag gjorde istället en disposition av innehållet i 
respektive intervju för att få en logisk och lättläst struktur på avsnittet, innan jag skrev 
den löpande texten. 
 
När den löpande texten var färdigställd skickade jag denna till respektive respondent, 
för att hen skulle få möjlighet att korrekturläsa intervjun och bidra med eventuella 
kommentarer på innehållet. Detta var mycket värdefullt för mig då jag fick en del 
relevanta råd som gjorde att empirimaterialet blev bättre. Det innebar även att varje 
respondent fick läsa igenom intervjun på egen hand och fundera över om det som sades 
speglade dennes åsikter och svar. Att respondenten godkänner det slutgiltiga resultatet 
är mycket viktigt ur ett databehandlingsperspektiv, då det innebär att utrymmet för 
feltolkningar eller missvisande information minskas betydligt. 

4.7 Kritik mot primärkällor 
Alvesson (2011, s.39) menar att den klassiska synen på intervjurespondenter är att de är 
öppna och beredda att osjälviskt dela med sig utav all information som forskaren 
efterfrågar, men detta är självklart inte alltid fallet. Det finns så klart respondenter som 
enbart har motivet att bidra till forskning, men i många fall finns det även 
bakomliggande orsaker till att en respondent deltar i en studie, exempelvis på grund av 
politiska intressen eller av marknadsföringssyfte. Det är därför viktigt att vara medveten 
och detta och kritiskt granska den information som respondenterna delar med sig utav 
(Alvesson, 2011, s. 40). Det kan även vara så att respondenterna deltar osjälviskt i 
studien men trots detta undanhåller information eftersom att denne inte anser sig kunna 
förmedla den kunskap som efterfrågas. Vid en intervjusituation kan respondenten känna 
press att kunna svara på alla frågor som ställs, vilket kan resultera i att respondenten 
säger det svar som hen tror att intervjuaren vill höra även om det kanske inte stämmer 
överens med den aktuella situationen eller respondentens personliga åsikter. 
 
Majoriteten av mina primärkällor består utav intervjuer med medarbetare på GANT, 
som alla innehar olika positioner inom företaget och även arbetar på olika avdelningar. 
Då ett utav delsyftena med denna uppsats är att förse GANT med en rekommendation 
för sitt framtida hållbarhetsarbete förutsätter jag att respondenterna har delat med sig av 
korrekt och relevant information i den utsträckning som det är möjligt med hänsyn till 
sekretess. Att förse mig med vilseledande information hade påverkat slutresultatet 
negativt och därmed inte varit till fördel för GANT. Någonting som jag har tagit hänsyn 
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till vid bedömningen av den insamlade empirin är det faktum att hållbarhet kan vara ett 
känsligt ämne ur ett företagsperspektiv. Det är vanligt att företag får kritik för sitt 
hållbarhetsarbete, eller bristen på det, vilket gör att företag kanske tvekar inför att uttala 
sig offentligt om frågor som rör hållbarhet. Detta beskriver Alvesson (2011, s. 40) som 
dilemmat mellan att veta och att kunna berätta. Ibland är information sekretessbelagd 
eller enbart intern, vilket kan hämma intervjun om flera frågor inte kan bli besvarade. 
Jag fick aldrig ett nekande svar på en fråga, utan jag upplevde det som att alla 
respondenter var mycket hjälpsamma och villiga att dela med sig av den information 
som kunde vara till nytta för uppsatsen. Jag tror dock att respondenterna antingen 
medvetet eller omedvetet kan ha begränsat de svar som de gav eftersom att de i vissa 
fall varken kan eller vill offentliggöra all information. Detta är dock högst förståeligt 
och jag tror även att den information som de delade med sig utav med hänsyn till 
ovanstående sekretess-skäl är korrekt och så utförlig som möjligt. Jag upplevde att 
samtliga respondenter var mycket kunniga inom sina respektive områden, vilket jag tror 
kan ha bidragit till att respondenterna kände sig säkra med att besvara de frågor som jag 
hade, och jag tror även att detta kan ha minskat risken för de problem som jag nämnde 
ovan. Jag har även genomfört intervjuer med externa aktörer som en hållbarhetscoach, 
en representant för Newlife och en representant för Houdini. Till empirin har jag även 
tagit del utav information från befintliga intervjuer med representanter från Filippa K 
och Houdini. Dessa intervjuer anser jag vara tillförlitliga källor då det är högt uppsatta 
personer inom företagen som har intervjuats, och både styrkor och svagheter i 
verksamheten diskuterades under dessa intervjuer. Det är viktigt att reflektera över 
vilket syfte dessa intervjuer hade, då det är ett offentligt framträdande som kan betraktas 
som marknadsföring för respektive varumärke och som därmed syftade till att skapa en 
positiv bild av verksamheten. Jag anser dock att båda dessa intervjuer på grund av det 
upplägg som de hade bidrog till att jag fick en nyanserad bild av båda företagens 
verksamhet. 

4.8 Sanningskriterier 
Det finns tre huvudsakliga kriterier som används för att bedöma hur väl forskningens 
resultat inom företagsekonomi stämmer överens med verkligheten, dessa tre kriterier är 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet. En vanlig kritik mot dessa kriterier är att de i 
första hand är applicerbara på kvantitativ forskning, då både reliabilitet och validitet 
handlar om att bedöma hur tillförlitliga och noggranna mätningarna är (Bryman & Bell, 
2013, s. 64). Vissa forskare har använt dessa kriterier även i kvalitativ forskning, medan 
andra menar att de är oanvändbara i detta sammanhang (Bryman & Bell, 2013, s. 65). 
Det finns med andra ord motsättningar kring användbarheten av dessa kriterier inom 
kvalitativ forskning. Dalen (2015, s. 115) menar att kvalitativ forskning bör behandla 
både validitet och reliabilitet, men att dessa begrepp måste definieras på andra sätt än 
inom kvantitativ forskning. Då jag valde att använda mig utav en kvalitativ metod för 
att samla in information till denna uppsats anser jag att förståelsen är viktigare än att 
mäta specifika variabler för att uppnå målet med studien. Det finns alltså en möjlighet 
att anpassa kriterierna reliabilitet och validitet även till kvalitativ forskning, genom att 
lägga mindre vikt vid mätning av variabler utan att för den delen ändra den 
grundläggande betydelsen av begreppen (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Jag kommer 
därför att i enlighet med Dalen (2015, s.115) diskutera denna studie utifrån 
sanningskriterierna trovärdighet och tillförlitlighet som är varianter på reliabilitet och 
validitet. 
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4.8.1 Reliabilitet - Trovärdighet 
Reliabilitet handlar om huruvida en studie kan upprepas med samma resultat som följd, 
eller om den kan ha påverkats av slumpmässiga faktorer (Bryman & Bell, 2013, s. 63). I 
en kvalitativ studie är det svårt att göra denna bedömning och ställa detta krav, eftersom 
att forskarens egen roll påverkar studien i stor utsträckning samtidigt som rollen 
utformas i samspel med respondenterna (Dalen, 2015, s. 114). Både den enskilda 
individen och själva situationen förändras ständigt, vilket innebär att det är mycket svårt 
om inte omöjligt för en annan forskare att upprepa exakt samma studie med samma 
resultat. Dalen (2105, s. 114) menar att reliabilitet inom kvalitativ forskning istället kan 
uppnås genom att forskaren är tydlig med varje steg i processen för att möjliggöra för 
andra forskare att efterlikna processen i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär 
att både situationen, respondenterna och forskarens personliga egenskaper måste 
beskrivas utförligt.  
 
För att uppnå en god reliabilitet i denna studie har jag strävat efter att dokumentera och 
förklara mitt tillvägagångssätt i alla olika moment under uppsatsens gång. Jag har noga 
beskrivit den litteratur som jag har studerat, vad jag anser saknas inom denna och varför 
jag har valt den problemformulering som jag har. Även syftet med uppsatsen är noga 
beskrivet, för att visa på vilka målsättningar jag har haft med denna uppsats. 
Fortsättningsvis har jag beskrivit mitt vetenskapliga tillvägagångssätt gällande 
kunskapssyn, metodval, perspektiv och liknande. Alla dessa val har noga förklarats och 
motiverats för att beskriva grunden till uppsatsen. Vidare har jag beskrivit och förklarat 
alla steg inom datainsamlingen och vilka metoder jag har använt där. Jag har skapat 
individuella intervjuguider för att tydliggöra vilka frågor som är relevanta för respektive 
ämnesområde, och har haft ett liknande tillvägagångssätt vid varje intervjutillfälle. Det 
faktum att hela arbetsprocessen är så noggrant dokumenterad anser jag bidrar till att 
uppsatsen har en god reliabilitet för att vara en kvalitativ forskningsstudie. 

4.8.2 Validitet – Tillförlitlighet 
Det finns många forskare som har diskuterat validitet inom kvalitativa studier, och 
många har även kommit fram till samma resonemang även om benämningarna kan 
skilja sig mellan varandra (Dalen, 2015, s. 116). Fyra olika former av validitet inom 
kvalitativ forskning kan anses vara kända: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftbarhet. Överförbarhet kan liknas vid den reliabilitet som jag beskrivit ovan, och 
jag kommer därför inte att gå djupare in på överförbarhet inom detta avsnitt. Inom de 
andra tre områdena betonas ofta forskarens roll, forskningsplanen, urvalet, metoden, 
datamaterialet och den tolkning som har gjort av materialet (Dalen, 2015, s. 117). 
Forskarens roll bedöms vara viktig inom den kvalitativa validiteten, och forskaren bör 
därför klargöra vilken koppling hen har till ämnesområdet. Detta anser jag att jag har 
uppfyllt genom den beskrivning av mitt val av ämne som finns i kapitel två under 
avsnitt 2.1. Där har jag utförligt berättat om min bakgrund inom detta ämne och vilka 
motiv jag hade vid valet av ämne. Även forskningsplanens validitet bedömer jag som 
god med hänsyn till den omfattande redogörelse av metod och urval som denna uppsats 
innehåller. Dalen (2015, s. 120) menar att metoden bör vara anpassad till studiens mål, 
problemformulering och teoretiska förankring, vilket jag anser att denna uppsats 
uppfyller. 
 
Datamaterialet vid en kvalitativ intervju består utav respondenternas uttalanden, åsikter 
och berättelser, vilket innebär att validiteten påverkas i hög grad utav kvaliteten och 
omfattningen av det empiriska materialet (Dalen, 2015, s. 120). Jag anser att det 
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datamaterial som jag har samlat in är omfattande i relation till den problemformulering 
och det syfte som denna uppsats har, och jag anser därför att datamaterialet har en god 
validitet. Validiteten kan även påverkas utav kvaliteten på intervjuarens frågor samt 
kvaliteten på transkriberingen. Jag strävade efter att vara väl förberedd inför varje 
intervju och gjorde individuella intervjumallar inför varje intervju där jag säkerställde 
att alla frågor som jag ville ställa inom ämnesområdet fanns med. Jag var även noga 
med att hålla intervjun öppen och flexibel för att inte riskera att hämma respondenterna 
med strikt uppställda frågor. Vid transkriberingen var jag mycket noggrann, och 
lyssnade igenom den färdiga transkriberingen en extra gång för att identifiera eventuella 
missförstånd eller fel. Alla dessa faktorer anser jag bidrar till en hög validitet för 
datamaterialet och den efterföljande tolkningen och analysen av detta.  
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5. EMPIRI 
I detta kapitel kommer jag att presentera den empiri som jag har samlat in med hjälp av 
intervjuer både med medarbetare på GANT och med externa aktörer som är verksamma 
inom modebranschen. Empirin delas upp i olika teman baserat på de olika delar av 
flödeskedjan som jag har identifierat tidigare i uppsatsen. Empirin från de externa 
aktörer som jag har intervjuat är strukturerad efter ämnesområde och företag. I 
nedanstående tabell följer en sammanfattning av de intervjuer som jag har genomfört 
samt de respondenter som har medverkat i studien. 
 

Ordning Respondent Intervjutema Intervjutyp Längd 

Intervju 1 Lena Andersson Inköp & Produktion Intervju 37 minuter 

Intervju 2 Sandra Måhl Logistik- och lagerhantering Mail-intervju   

Intervju 3 Susanne Hamos Returlogistik Intervju 53 minuter 

Intervju 4 Allison Timmins Returlogistik Mail-intervju   

Intervju 5 Respondent 5 Hållbarhet inom GANT Intervju 47 minuter 

Intervju 6 Jessica Cederberg-Wodmar Hållbarhet inom mode Intervju 58 minuter 

Intervju 7 Malin Wetterborg Exempel från branschen Mail-intervju   
 

Tabell 1. Sammanfattning av respondenter och intervjuer. 
 

5.1 Inköp & Produktion 
Lena Andersson 
Lena Andersson är Sourcing & Buying Coordinator på GANT AB, en position som hon 
har haft sedan 2008. Lena har dock en lång historia inom företaget och har arbetat på 
GANT sedan 25 år tillbaka. Hon började som butikssäljare och har sedan dess haft ett 
antal olika positioner inom företaget. I rollen som Sourcing & Buying Coordinator ingår 
att göra koordinerade inköp till alla partner-länder där Sverige ingår som dotterbolag, 
samt att sköta kontakten mellan fabrikerna och partner-länderna (Andersson, 2016). I 
sourcing-delen av arbetet ingår även att säkerställa att varorna placeras hos rätt 
leverantör samt att säkerställa en jämn fördelning av produktionen baserat på 
fabrikernas kapacitet. En annan del utav Lenas arbetsuppgifter består utav att leta efter 
nya leverantörer genom att besöka fabriker som GANT eventuellt vill inleda ett 
samarbete med i framtiden.  
 
Produktionsavdelningen på GANT AB ligger under Supply Chain tillsammans med 
logistik, kvalitet och sourcing (Andersson, 2016). Produktionsfunktionen träder in när 
designavdelningen har avklarat sin del av flödet, som består utav att designa och skapa 
artiklarna, registrera dem i systemet, bestämma priser och liknande. Andersson (2016) 
berättar att GANT inför varje säsong genomför en säljkonferens där alla partner-länder 
besöker huvudkontoret. Detta utgör starten för respektive säsong där alla partners 
inleder sitt säljarbete samtidigt som GANT AB inleder sitt inköpsarbete. Det är vid 
denna tidpunkt som GANT Sverige blir delaktiga i produktionsprocessen, men de har 
även möjlighet att ge åsikter på föregående säsonger som kan vara till nytta för design- 
och produktionsavdelningen i arbetet med kommande säsonger. Detta kan gälla 
information som vilka produkter de saknade i föregående kollektion eller hur 
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försäljningen har sett ut. Denna kommunikation är dock en svår ekvation eftersom att 
designavdelningen inleder arbetet med sommarkollektionen för 2017 redan innan 
sommarkollektionen för 2016 har lanserats i butik (Andersson, 2016). Varje säsong 
genomförs tre köp där det första genomförs ett par veckor efter konferensen, vilket 
innebär att det sker baserat på prognoser då de flesta partners inte har hunnit träffa något 
större antal återförsäljare vid denna tidpunkt. Andersson (2016) menar dock att de flesta 
trots allt har en bra bild utav vad de ska köpa in, framför allt till de egna butikerna. Vid 
denna tidpunkt lägger GANT ett första köp där de samlar in alla order och 
sammanställer dem innan de skickas till fabrikerna. Fabrikerna i sin tur ser över dessa 
och skickar sedan tillbaka för att storlekar, priser, leveranstider och liknande ska 
fastställas. Huvudmålet i denna process är att säkerställa att produktionen når 
miniminivåer på samtliga artiklar. Om detta inte är fallet så annulleras artikeln och 
partner-länderna som har lagt en order på denna får därmed köpa om den i ett senare 
köp. Denna process sker framför allt genom mail-kontakt och är i dagsläget inte 
automatiserad i någon större utsträckning. Därefter följer det andra och tredje köpet med 
samma arbetsprocess som det första. I samband med detta har inköparna tät kontakt 
med leverantörerna för att förmedla vilka artiklar som har sålt, så att leverantörerna kan 
anpassa sin produktion och sin materialåtgång utefter detta. När det sista köpet för varje 
säsong har genomförts så arbetar Andersson (2016) och hennes kollegor mycket med 
kontroll, och genomför en slutgiltig order som klassificeras efter leverantör, köp, artikel 
och partner. Därefter anses säsongen vara stängd.  
 
Andersson (2016) berättar att det är designavdelningen som bestämmer vilka material 
som ska användas i produktionen av ett visst plagg, dock är det leverantörerna själva 
som sköter inköp av material. Detta sker genom ett samarbete mellan GANT och varje 
enskild leverantör, där GANT har möjlighet att ställa krav på vilka material som 
används. Om de vill ha ett visst tyg till en viss produkt så kan de be leverantören att 
köpa in detta tyg, men det är även en fråga om pris. Om prisbilden för ett plagg blir 
högre än vad som var tänkt i början av designprocessen kan det ibland krävas att ett 
annat material än det som ursprungligen var tänkt får användas. Detta är dock någonting 
som sker i början utav produktionsprocessen, och Andersson (2016) är därför inte 
involverad i detta arbete. När artiklarna väl når produktionsavdelningen är dessa val 
redan gjorda utav designavdelningen och respondenten berättar att hon och hennes 
kollegor egentligen bara köper artikelnummer, även om de självklart med hjälp av utav 
sin kunskap om artikelnumrens uppbyggnad vet vilka produkter det handlar om. 
 
Varumärket GANT har en målsättning som grundas i att skapa kollektioner med en 
klassisk design och hög kvalitet, någonting som säkerställer att deras produkter håller 
för användning år efter år (GANT, 2016a). Dessa höga kvalitetskrav och den långa 
produktlivscykel som det resulterar i går hand i hand med hållbarhet. GANT har även 
ett nära samarbete med sina leverantörer med syftet att säkerställa att kvaliteten ständigt 
utvecklas. De har tydliga mål och krav både för sociala faktorer och miljöfaktorer. 
GANT anser att alla dessa faktorer är viktiga för att skapa ett varumärke som är både 
hållbart och ansvarstagande. För att möta de hårda krav som GANT ställer på sina 
produkter har de även involverat sina leverantörer genom att teckna avtal angående 
användningen av vatten och kemikalier i produktionen (GANT, 2016a). Andersson 
(2016) berättar att GANT inte äger några egna fabriker, och att detta är ett medvetet val 
som är en del utav företagets affärsbild. Hon menar att det finns både fördelar och 
nackdelar med detta, men ser ingen framtida förändring av hur verksamheten är 
uppbyggd. En fabrik som ägs utav ett specifikt varumärke kommer mest troligt att 
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enbart producera det varumärkets produkter, vilket innebär att konkurrenssituationen 
blir försämrad. Detta är en av nackdelarna med att äga sina egna fabriker (Andersson, 
2016).  
 
Som jag tidigare nämnt är en del utav respondentens arbetsuppgifter att identifiera nya 
potentiella leverantörer. I dagsläget letar GANT framför allt efter nya europeiska 
leverantörer, och har bland annat besökt fabriker i Östeuropa som gjort ett gott intryck 
delvis på grund av sina moderna fabriker, sin kunskap inom textilproduktion och sina 
hållbarhetsklassificeringar (Andersson, 2016). På frågan om vilka kriterier som de utgår 
från när de undersöker en ny leverantör svarar Andersson (2016) att de först och främst 
utgår från vilken typ av produkt som de vill tillverka i fabriken. Om de har ett behov 
utav leverantörer som kan producera vävda plagg så börjar de med att identifiera de 
fabriker som har den kunskapen och tekniken. Andersson (2016) berättar även att de 
inte säger nej till att producera i riskländer, men att de är mycket strikta med CSR och 
att leverantören uppfyller de krav som de ställer. GANT är en del av BSCI (Business 
Social Compliance Initiative) och har genom detta fastställt en uppförandekod som alla 
leverantörer måste underteckna och följa. Innan de inleder ett samarbete med en ny 
leverantör måste de alltså underteckna företagets uppförandekod. Andersson (2016) 
berättar att detta inte är förhandlingsbart, och att en leverantör som inte vill underteckna 
uppförandekoden inte kommer att få producera för GANT. Att leverantören är BSCI-
medlem eller innehar olika typer av miljöcertifieringar är andra kriterier som är av stor 
vikt för att de ska vara ett intressant alternativ. Sist men inte minst nämner respondenten 
ledtid och pris som faktorer som spelar in vid val av leverantör. Detta är även en av 
anledningarna till att de i dagsläget letar efter nya leverantörer inom Europa, då 
ledtiderna är kortare än från Asien samtidigt som priserna håller en bra nivå och 
kvaliteten är hög. 

5.2 Logistik och lagerhantering 
Sandra Måhl 
Sandra Måhl är Logistics Manager på GANT Sweden och har arbetat på företaget sedan 
2011. Hon har tidigare arbetat bland annat som projektledare på American Express och 
som supply chain coordinator på House of LLW AB. Arbetsuppgifterna som Logistics 
Manager består utav att säkerställa att företaget har en optimerad och välfungerande 
logistik genom hela varuflödet, från inbound till lagerhantering till outbound. 
Huvudsyftet är att säkerställa att rätt vara hamnar på rätt plats, till ett optimerat pris. 
Sandra har en mycket god kännedom om hur GANTs logistikflöde fungerar, och har 
dessutom mycket kunskap inom logistikområdet. Syftet med denna intervju var att 
kartlägga hur logistikflödet inom företaget ser ut samt att undersöka hur GANT arbetar 
med CSR inom logistikavdelningen i dagsläget. 
 
GANT Sweden är som jag tidigare nämnt ett dotterbolag till GANT AB, vilket påverkar 
de aktiviteter som ingår i företagets logistikflöde genom att det är moderbolaget som 
sköter design och orderläggning gentemot de globala leverantörerna (Måhl, 2016). 
Logistikflödet inom GANT Sweden börjar då företaget gör en bokning av de produkter 
som de önskar producera till den svenska marknaden. Denna bokning går till 
moderbolaget GANT AB som gör en sammanställning av detta med övriga dotterbolag 
innan en koordinerad produktionsönskan skickas till leverantörerna. Leverantörerna 
konfirmerar i sin tur denna bokning, vilket innebär att GANT Sweden får bekräftat vilka 
produkter som kommer att produceras och kan börja förbereda verksamheten för 
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kommande säsong. Affärssystemet är förberett med en purchase order som visar vad de 
kommande inleveranserna förväntas innehålla, vilket sedan ställs emot en purchase 
delivery som visar vad leverantören uppger att de har skickat. När en leverantör har 
producerat en viss artikel skickas ett mail innehållandes en faktura samt en packlista 
som ligger till underlag för den purchase delivery som sedan skapas manuellt i GANT 
Swedens affärssystem. Detta inbound skickas automatiskt över till DHL som är 
företagets tredjepartslogistiker, och de får därmed information om vilka leveranser som 
är på väg till lagret från leverantören.  
 
När varorna sedan anländer skapar DHL ett goods receipt som en bekräftelse på vad 
som faktiskt har levererats, vilket blir det faktiska lagersaldot. Utifrån detta lagersaldo 
skapas sedan outbound baserat på de ordrar som redan finns registrerade i systemet som 
en forward order. Detta innebär att varorna allokeras till respektive butik i 
affärssystemet samt att packlistor skickas till DHL, så att de kan plocka varorna och 
packa sändningarna. Anledningen till att GANT använder sig utav en lösning med 
tredjepartslogistik för det svenska lagret är att uppnå en högre flexibilitet då 
volymskillnaden mellan hög- och lågsäsong är stor. Detta ställer krav på en partner som 
kan vara flexibel och anpassningsbar gällande antalet personaltimmar som krävs. Måhl 
(2016) berättar att GANT har ett långt och välfungerande samarbete med DHL där de 
har en stor möjlighet att påverka hur arbetet utförs. Hon menar att detta samarbete 
handlar om tid och planering, eftersom att en detaljerad tidsplan underlättar för DHL att 
planera sitt arbete och arbeta aktivt med antalet delleveranser och med fyllnadsgraden. 
GANT har möjlighet att ställa krav på sina externa logistikpartners inom 
hållbarhetsområdet och har även en god kunskap om hur de arbetar med CSR idag. 
Måhl (2016) menar dock att de behöver titta på detta närmare och bryta ner det i mindre 
delar för att kunna identifiera de områden som de själva kan påverka för ett ännu bättre 
resultat. 
 
GANT har leverantörer i både Europa, Asien och Afrika vilket innebär att 
transportsätten varierar beroende på ursprungsland. Bokningen av transporten görs av 
leverantörerna i linje med de leveransinstruktioner som de erhåller från GANT Sweden 
varje säsong. Dessa instruktioner upplyser leverantörerna om vilken distributör de ska 
använda, om aktuella leveransadresser, kontaktpersoner och liknande information som 
krävs för en effektiv transport. När varorna anländer till DHL skickar de information till 
GANT om exakt vilka artiklar som har levererats, i vilken kvantitet samt i vilken färg 
och storlek. Denna information använder sedan GANT för att skapa packlistor som 
informerar DHL om vilka artiklar som ska levereras till respektive butik. Målsättningen 
med detta är att minimera antalet delleveranser samt att åstadkomma en hög 
fyllnadsgrad i kartongerna. I detta steg meddelas även DHL hur varorna ska hanteras på 
lagret, det vill säga om de ska packas i kartonger eller skickas hängande på 
klädställningar. GANT strävar efter att skicka allt utom ytterplagg i kartonger, eftersom 
att hängande leveranser både är dyrare i hanteringen och är mer skrymmande. Inom 
Europa sker alla leveranser med lastbil, där varorna skickas direkt från leverantörerna 
till företagets lager i Västra Frölunda. Från Asien och Afrika används i första hand 
sjötransport men även flygtransport förekommer vid behov. Vid sjötransport använder 
sig GANT utav Incoterms Free On Board (FOB), vilket innebär att leverantören är 
ansvarig för varorna till dess att de har placerats på fartyget (ICC, u.å). Då övergår 
risken till köparen, det vill säga GANT. Dessa varor skickas till ett cross dock-lager i 
Hamburg innan de skickas vidare till Sverige och lagret i Västra Frölunda. Det finns 
även ett mindre antal leverantörer i Asien som tillhör vad som kallas för IDS, vilket 
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innebär att de skickar sina varor till ett distributionscenter i Hong Kong, där varorna 
packas om på butiksnivå innan de skickas direkt till respektive butik via Hamburg utan 
att packas om varken i Hamburg eller Västra Frölunda. Vilken butik som får vilka varor 
bestäms med andra ord på ett tidigt skede i leveransen när det gäller IDS-leverantörer. 
 
GANT använder sig av ett antal nyckeltal i arbetet med logistikflödet, både med fokus 
på ledtid och effektivitet (Måhl, 2016). De främsta nyckeltalen som mäts är 
hanteringstid och fyllnadsgrad. De mäter den tid som det tar för varorna att hanteras på 
lagret, den tid det tar att packa varorna på lagret, samt antal dagar som det tar för 
varorna att levereras per postnummer. Förutom detta mäts även fyllnadsgrad i 
kartongerna samt förväntad produktion i jämförelse med faktisk ankommen produktion, 
det vill säga hur mycket de har köpt från respektive leverantör och vad som faktiskt har 
levererats till lagret. De mäter även hur väl den uppskattade ankomsttiden stämmer 
överens med den faktiska ankomsttiden. Måhl (2016) menar att CSR är enormt viktigt 
för företag genom den påverkan som de har på samhället. Hon relaterar framför allt 
miljöpåverkan till begreppet CSR men betonar att även sociala och ekonomiska faktorer 
är av stor vikt. Hon berättar att de inom logistikområdet arbetar med hållbarhet inom allt 
från småsaker som att inte skriva ut dokument i onödan och att välja miljöeffektiva 
transportsätt vid resor, till att säkerställa att stora upphandlingar och avtal tecknas med 
hänsyn till CSR och hållbarhet. Att dessa som minimum uppfyller de senaste EU-
direktiven är ett krav som hon ställer. GANT arbetar med att ständigt förbättra både 
beteenden och tankesätt. Hon menar dock att det finns mycket kvar att göra, och att de 
strävar efter att bland annat med hjälp av detta examensarbete fastställa tydliga mål för 
vad företaget vill genomföra. Hon ser positivt på modebranschens roll inom 
hållbarhetsområdet och menar att det mesta går att genomföra om man vill. Svårigheten 
är att hitta ett tillvägagångssätt som inte äventyrar eller påverkar verksamheten negativt. 
Speciellt inom logistik där tiden är av stor vikt måste de säkerställa att arbete med CSR 
inte resulterar i försenade leveranser som i sin tur påverkar kunderna negativt. Genom 
att göra en noggrann granskning av verksamheten och sätta upp tydliga problem- och 
kravställningar både internt och externt tror hon dock att det är möjligt att genomföra 
förbättringar inom hållbarhetsområdet. 

”Både branschen och verksamheten ser positivt på arbete inom CSR 
så jag är övertygad om att det allra mesta går att genomföra. Det 
gäller bara att hitta tillvägagångssätt som inte påverkar övrig 
business till det sämre. Inom logistik jagar vi alltid mot klockan och 
därför är det extra viktigt att säkerställa att CSR-arbete inte ger 
någon försening av varor till butik, men med en noggrann granskning 
och väl genomförd problem- och kravställning på oss själva och våra 
partners är jag övertygad om att det bara kommer att bli till det 
bättre.” (Måhl, 2016) 

5.3 Retur- och reklamationshantering 
Susanne Hamos & Allison Timmins 
Susanne Hamos är Customer Service & Claim Responsible på GANT Sweden och 
arbetar bland annat med kundservice och reklamationer både från egna GANT-butiker, 
återförsäljare samt vid behov även från slutkonsument. Hon ansvarar för kundservice åt 
220 återförsäljare samt alla GANT-butiker, och har en lång historia inom företaget. Hon 
började sin karriär inom företaget på GANT AB då verksamheten var betydligt mindre 
än vad den är idag, och har sedan dess arbetat inom olika delar av verksamheten som 
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exempelvis design, marknad och kundservice. Susanne skulle kunna beskrivas som 
spindeln i nätet, då hon har en mycket bra kontakt både med återförsäljare och egen 
butikspersonal, och är dessutom ansiktet utåt för GANT Sweden vid de tillfällen då hon 
har kontakt med slutkonsumenter. För att få en uppfattning om hur returflödet från 
butiker och återförsäljare ser ut valde jag att intervjua Susanne, som arbetar med 
reklamationer på daglig basis och har en bra förståelse för hur de hanterar detta inom 
GANT. 
 
När en butik eller en återförsäljare returnerar eller reklamerar en produkt, så skickas den 
i de flesta fall direkt till företagets lager i Västra Frölunda. Flödet av returer och 
reklamationer är till viss del uppdelat, då det inte är alla plagg som behöver kontrolleras 
på huvudkontoret (Hamos, 2016). De plagg som respondenten vill titta på av någon 
anledning skickas dock till huvudkontoret och kontrolleras av henne innan de skickas 
till lagret. Detta är fallet framför allt om hon är osäker på en bedömning och känner att 
hon vill kontrollera den personligen innan kunden får ett besked om den aktuella 
situationen. När hon har fått ihop ett större antal plagg skickas även de till lagret. De 
reklamationer som skickas direkt till lagret hanteras av DHL som sedan skickar 
underlag till Hamos (2016), så att hon kan göra en kredit för den butiken/återförsäljaren. 
Hon betonar att GANT litar fullt ut på butikspersonalens egna bedömningar av 
reklamationer, samt att hon även kan göra en bedömning via telefon eller mail om 
butiken önskar få hjälp. Att butikerna ska skicka alla reklamationer till huvudkontoret 
för godkännande är alltså inget krav, men hon får trots detta en del reklamationer 
skickade till huvudkontoret. Ett dilemma som Hamos (2016) upplever med denna 
lösning är den tidskrävande och onödiga transporten som stundtals kan uppstå vid 
hanteringen av reklamationer från kund, i kontrast till det faktum att företaget gärna vill 
samla in reklamerade produkter för att säkerställa att de återvinns under kontrollerade 
former. Detta är framför allt ett problem med kunder som handlar från internetbaserade 
återförsäljare, eftersom att kunden och återförsäljaren ofta befinner sig geografiskt långt 
ifrån varandra vilket kräver transport både av den reklamerade varan samt av den nya 
ersättningsvaran. Detta upplevs inte som ett lika stort problem i fysiska butiker eftersom 
att reklamationen och ersättningen där kan ske samtidigt på plats i butiken utan något 
behov av frakt. Hamos (2016) menar även att detta framför allt är ett problem för 
artiklar med lägre pris, som exempelvis handdukar, eftersom att fraktkostnaden i dessa 
fall kan utgöra en stor del av eller till och med överstiga varuvärdet. Detta har resulterat 
i att återförsäljarna själva har fått ta ansvar för återvinningen av de reklamerade 
produkterna, vilket innebär att GANT inte har någon kontroll över huruvida de 
återvinns eller slängs med övriga sopor. Inom detta område arbetar de med att hitta ett 
system som fungerar både för butikerna och slutkunderna, samtidigt som återvinningen 
av produkterna kontrolleras. Målsättningen är att kunna samla in alla reklamerade 
produkter regelbundet för att på så sätt minska den onödiga transporten av enskilda 
produkter samt att säkerställa en kontrollerad återvinning.  
 
För att hantera returflödet av de produkter som inte längre kan säljas i butikerna 
samarbetar GANT med en brittisk välgörenhetsorganisation vid namn Newlife. Newlife 
Trading LTD driver sex stycken olika second hand-butiker i England där kläder, 
accessoarer och inredning säljs till förmån för handikappade barn och deras familjer. 
Jag har varit i kontakt med Allison Timmins som arbetar för Newlife i Birmingham, för 
att få information om hur verksamheten är uppbyggd. Newlife är en organisation som 
erbjuder kostnadsfri och säker återvinning av produkter till företag inom detaljhandeln, 
där de samarbetar med omkring 180 företag runt om i Europa som varierar från små 
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lokala butiker till globala företag (Timmins, 2016). Timmins (2016) berättar att Newlife 
hämtar upp de produkter som samarbetsföretagen av någon anledning inte längre kan 
eller vill sälja i sitt eget varuflöde, märker om och anonymiserar varumärkena och säljer 
sedan produkterna i sina egna second hand-butiker. De produkter som omöjligen kan 
säljas vidare bearbetas om för att sedan användas som stoppning i bilsäten eller sängar, 
och i sista hand går materialet till återvinning i samarbete med en annan organisation 
som sköter denna hantering. Detta innebär att alla produkter återanvänds eller återvinns 
och ingenting går till spillo. Newlife är en ideell organisation vars hela vinst går till 
Newlife Foundation vars vision är att erbjuda specialutrustning till barn med handikapp 
eller kroniska sjukdomar, för att underlätta deras vardagliga liv och förbättra deras 
livskvalitet. Newlife Foundation bidrar även med pengar till medicinsk forskning för att 
hitta orsaken till medfödda handikapp och sjukdomar.  

“Newlife Trading Ltd provide free secure recycling for the retail 
sector. We take customer return, quality issue, end of line, redundant 
stock from retailers and de-label & de-brand it safely and securely 
before selling in our charity stores. All the profit we raise from selling 
these goes to the Newlife Foundation which is the charity side of what 
we do. This helps provide children with disabilities and terminal 
illness with specialist equipment to enhance their quality of life.” 
(Timmins, 2016) 

Hamos (2016) berättar att varuflödet från GANT till Newlife ser ut på följande sätt: när 
lagret i Västra Frölunda har fått ihop ett antal pallar med reklamerade varor så bokar de 
in en upphämtning av Newlife, som då hämtar upp dessa pallar och skickar varorna till 
England. Där tas alla GANT-logotyper och etiketter bort från plaggen, alternativt täcks 
över, för att säkerställa att varumärket är anonymt.  Plaggen säljs sedan som second 
hand-varor i New Life-butikerna, till ett betydligt lägre pris än vad de ursprungligen har 
kostat. Under 2015 mottog Newlife över 1000 kartonger med varor från GANT till sin 
verksamhet (Timmins, 2016). Hamos (2016) berättar att de är mycket nöjda med 
samarbetet med New Life, och att det är en bra kanal för att säkerställa att företagets 
plagg återanvänds eller återvinns. GANT UK, ett annat dotterbolag, samarbetar också 
med New Life och har gjort detta under en lång tid med positiva erfarenheter. Även 
Newlife är nöjda med samarbetet och nämner att de är öppna för möjligheten att 
samarbeta även med andra dotterbolag inom GANT-koncernen i framtiden (Timmins, 
2016). Hamos (2016) berättar att det som är viktigt med New Life är just det faktum att 
de anonymiserar varumärket genom att ta bort alla logotyper och etiketter. På så sätt 
undviker GANT att varumärket säljs på en andra marknad som de inte kan kontrollera. 
New Life möjliggör för GANT att återanvända och återvinna sina produkter, samtidigt 
som de kan behålla kontrollen över flödet och minimera de risker som kan uppstå på 
andrahandsmarknaden (Hamos, 2016).  

5.4 Hållbarhet inom GANT 
Respondent 5 
Respondent 5 har valt att vara anonym i denna uppsats, och kommer därmed härefter att 
benämnas som respondenten i detta avsnitt. Respondenten är utbildad Civilekonom med 
en magisterexamen i ekonomi, och har mycket stor erfarenhet av att arbeta med SCM 
framför allt inom produktion. Respondenten har arbetat inom inköps- och 
produktionsområdet de senaste 15 åren, framför allt med tyngdpunkt i Asien där 
respondenten både har varit bosatt och arbetat inom ett flertal produktkategorier. Hen 
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har besökt ett stort antal produktionsfabriker under sin karriär och har en mycket god 
kännedom om hur inköp och produktion fungerar inom modeindustrin. Jag valde att 
intervjua respondenten då jag anser att hen på grund av sin ledande position inom 
GANT kan bidra med mycket kunskap om hur företaget arbetar med hållbarhet inom sin 
flödeskedja idag, men även om vad de har för framtida mål för verksamheten inom 
hållbarhetsområdet.  
 
GANT är som jag tidigare nämnt en del av BSCI (Business Social Compliance 
Initiative) som drivs av den internationella organisationen FTA (Foreign Trade 
Association) vars syfte är att förbättra arbetsvillkoren för alla aktörer i den globala 
flödeskedjan (BSCI, 2016). Genom BSCI har GANT tagit del av en uppförandekod som 
är gemensam för 600 olika företag. Uppförandekoden fokuserar på att skydda arbetarna 
inom produktionen och reglerar problem kring arbetsmiljön. Syftet med 
uppförandekoden från BSCI är att fastställa de värden och principer som alla deltagande 
företag ålägger sig att följa i samarbete med alla aktörer som ingår i företagets 
flödeskedja. BSCI’s uppförandekod består utav elva olika principer med målet att 
skydda arbetarnas rättigheter. De olika principerna berör områden som exempelvis 
föreningsrätt, lönenivåer, hälsa och säkerhet, barnarbete och tvångsarbete samt 
diskriminering (BSCI, 2016). Respondenten menar att denna uppförandekod fungerar 
som ett skyddsnät gentemot leverantörerna, och att den utgör ryggraden i CSR-arbetet 
inom företaget även om de inkluderar fler områden i begreppet än vad som finns 
representerat i deras uppförandekod. GANT ser gärna att leverantörerna är medlemmar i 
BSCI för att underlätta kontrollen, men det är inget krav som de ställer på sina 
leverantörer. Däremot kräver de att alla leverantörer signerar deras uppförandekod. 
GANT har produktion både i Asien, Europa och Afrika, där uppdelningen mellan de 
olika produktionsländerna varierar beroende på säsong och produktkategori. Kina och 
Indien står i nuläget tillsammans för ca 60% av all produktion, därefter kommer Turkiet 
och Portugal på 17% respektive 10%. Resterande produktionsländer har en mindre 
andel men utgörs av bland annat Tunisien, Italien och Marocko. BSCI klassificerar ett 
antal länder som riskländer när det gäller produktion, bland annat Kina, Indien, 
Marocko och Tunisien (Respondent 5, 2016). GANT följer denna klassificering och har 
därför valt att fokusera majoriteten av sina insatser på dessa riskländer. Målet för 2016 
är att alla leverantörer i riskländerna ska ha en godkänd auditering inom det sociala 
området. Vissa av produktionsländerna, som Italien och Portugal, finns inte med på 
BSCI:s lista över riskländer, och kräver därmed inte lika stor insats som övriga länder 
när det gäller CSR-arbetet. Det är ett medvetet val att fokusera insatsen på riskländerna, 
och respondenten anser att GANT har kommit en bra bit på vägen inom arbetet med att 
etablera en stabil relation med sina leverantörer. 
 
GANTs affärsidé är att sälja tidlösa och klassiska plagg med hög kvalitet, vilket går 
hand i hand med miljö och hållbarhet. Detta betonar även respondenten, som menar att 
GANT genom sin affärsidé som bygger på kvalitativa hållbara materialval och en lång 
livslängd på produkterna, har valt en mer hållbar inriktning inom modebranschen som 
skiljer sig från fast fashion och den “slit-och-släng-mentalitet” som ofta genomsyrar 
denna bransch. Respondenten menar att GANT fortfarande har en del kvar att göra 
inom hållbarhetsområdet, men att de trots allt ser det som ett viktigt område och strävar 
efter att utveckla hållbarhetsarbetet inom verksamheten. GANT arbetar just nu med att 
formalisera sitt CSR-arbete genom att implementera devisen “People, product, planet”, 
som är de tre huvudkategorier som GANT vill utveckla och fokusera på fram till år 
2020. De tre kategorierna har även kombinerats med de värdeord som har antagits inom 
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GANT, där passionate kopplas ihop med people, authentic kopplas ihop med product 
och innovative kopplas ihop med planet. Inom de tre olika kategorierna har de även 
identifierat ett antal områden som de vill fokusera på. Inom people är dessa områden: 
human rights, social compliance, corruption, HR och slutligen equality. Inom product 
kommer de att fokusera på raw materials, animal welfare och products free from 
chemicals. Inom den sista kategorin, som är planet, har de valt att fokusera på följande 
områden: water, energy, CO2-emissions, chemical emissions samt recycling & reduced 
waste. 
 
Respondenten berättar att denna gruppering är ett sätt att hitta en struktur som är enkel 
att följa, samt ett sätt att formalisera hållbarhetsarbetet inom företaget. GANT har 
kommit olika långt med arbetet inom de olika kategorierna, där de har bra koll inom 
vissa områden och mindre bra koll inom andra. Respondenten säger att de inte är 
fulländade inom någon av dessa kategorier, men att CSR är någonting som de arbetar 
med och ser som ett långsiktigt förbättringsarbete. De har även fastställt ett antal 
målsättningar inom respektive kategori, där de inom people strävar efter att fortsätta 
följa BSCI och sin uppförandekod, bland annat genom att öka medvetandenivån genom 
att uppmuntra alla interna medarbetare att läsa igenom och signera uppförandekoden. 
Ett externt mål inom people-kategorin är att följa och respektera mänskliga rättigheter, 
vilket kontrolleras och upprätthålls genom audits i riskländer. En annan målsättning är 
nolltolerans för korruption, vilket respondenten menar är svårt att upptäcka och mäta, 
men som trots allt är en målsättning. Inom product-kategorin är en målsättning att 
kunna mäta, rapportera och klassificera alla råmaterial som de använder. Andra 
målsättningar inom detta område är att uppdatera företagets animal welfare-policy samt 
att säkerställa att produkterna är fria från ett antal kemikalier som nämns både i Reach-
lagstiftningen och GANTs egna avtal med leverantörerna. Planet är enligt respondenten 
det område där GANT har mest kvar att göra, och målsättningarna där är att börja mäta 
vatten- och energiåtgången i produktionen samt att mäta koldioxidutsläpp och kemiska 
utsläpp. Det är komplicerade processer som är svåra att mäta, och GANT saknar i 
nuläget system som stödjer denna typ av datainsamling. De undersöker dock olika 
möjligheter att mäta dessa faktorer i framtiden och har som mål att inom en snar framtid 
kunna presentera data över vilka effekter olika produktionsmetoder- och material ger, 
för att kunna arbeta med detta aktivt. 
 
GANT väljer sina leverantörer utifrån ett antal kriterier, och menar att det är viktigt att 
de hittar rätt leverantörer för respektive produktkategori. Framför allt är det dock den 
hantverksmässiga kunskapen om produktionstekniker som avgör. Respondenten berättar 
att de tillverkar olika typer av varor i olika länder, på grund av att det tekniska 
kunnandet inom olika områden skiljer sig mellan länder. Till exempel tillverkas den 
klassiska madras-skjortan uteslutande i Indien som har en lång tradition av denna 
tillverkning, medan mer tekniska plagg som ytterplagg eller kavajer istället produceras i 
exempelvis Portugal. Även valutan är en faktor som påverkar var produktionen 
förläggs, liksom ledtiderna som kan vara mycket långa från Asien. I Kina kan inköps- 
och produktionsarbetet vara något mer problematiskt än i andra länder, delvis på grund 
av att de inte har kommit lika långt inom CSR men även på grund av områdesspecifika 
egenskaper som långa ledtider och liknande. Respondenten menar att produktion i Kina 
är ett mångfacetterat problem, men säger samtidigt att Kina har utvecklats under de 
senaste åren och fortfarande går igenom en utveckling i linje med den som västvärlden 
hade för länge sedan. Kina har fortfarande ett stort fokus på produktion och effektivitet, 
vilket även medför brister gällande arbetarnas rättigheter, men respondenten berättar att 
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de även ser positiva utvecklingar inom detta område. Till exempel har de leverantörer 
som erbjuder alla arbetare att bli hämtade med buss varje morgon och som har egna 
förskolor på fabrikerna för att underlätta för alla arbetare med småbarn. Det finns med 
andra ord fortfarande en grundläggande skillnad i synen på individen mellan 
västvärlden och produktionsländer i Asien, men de genomgår en positiv utveckling och 
det finns föregångare även i Asien som arbetar på ett modernt sätt med fokus på CSR 
och individens rättigheter. 

“Vi vill ha en produkt som vi är stolta över, och är också beredda att 
betala lite mer i inköpspris för att få den. Då kan man också vända 
sig till fabriker som har lite bättre koll, lite bättre möjlighet att jobba 
med den här typen av initiativ vad gäller hållbarhet.” (Respondent 5, 
2016) 

5.5 Hållbarhet inom modebranschen 
Jessica Cederberg-Wodmar 
Jessica Cederberg-Wodmar är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert med 26 års 
erfarenhet av hållbarhetsarbete. Hon har arbetat både inom privat och offentlig sektor 
inom flertalet olika branscher både nationellt och internationellt. Hon har även skrivit 
två böcker om hållbarhet, och driver Veckans Affärers Hållbarhetspodd där hon varje 
vecka träffar olika näringslivsprofiler för att diskutera vad hållbarhet innebär för 
näringslivet. Idag arbetar hon back-office som hållbarhetscoach på ett antal stora bolag, 
där hennes roll är att coacha bolagets hållbarhetschef, ledningsgrupp eller hela bolaget i 
deras hållbarhetsarbete. Jag valde att intervjua Jessica då jag var säker på att hennes 
omfattande erfarenhet från hållbarhetsområdet skulle bidra med en mycket god insikt i 
hur företag arbetar med hållbarhet, vilka trender som förutspås inom hållbarhetsområdet 
samt hur företag ska gå tillväga när de implementerar ett hållbarhetsarbete i sin 
verksamhet. 
 
Cederberg-Wodmar (2016) pratar inte gärna om CSR, utan i företagssammanhang 
använder hon hellre det något bredare begreppet Corporate Responsibility. Hon menar 
att hållbarhet handlar om ett ansvarsarbete, där företag måste ta ansvar för den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan som de har både i sitt närområde men 
även i de övriga länder som de verkar i genom produktion, inköp eller liknande. Som en 
naturlig del av detta ansvarsarbete ingår även riskminimering, som Cederberg-Wodmar 
(2016) menar är ett av huvudsyftena med att arbeta med hållbarhet. Det handlar om att 
identifiera de olika risker som existerar i varje specifik verksamhet, för att sedan 
minimera dessa risker. I detaljhandelsföretag kan detta göras med hjälp av en 
uppförandekod, som Cederberg-Wodmar (2016) beskriver som en slags krockkudde för 
att säkerställa att leverantörerna lever upp till företagets krav inom områden som 
exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mutor, diskriminering och barnarbete. 
Här berättar respondenten att det har skett en utveckling, där företag har gått från att 
konkurrera till att samarbeta i dessa frågor. Ofta tillverkar fabriker produkter till flera 
olika varumärken, vilket är en fördel vid auditeringar då företag kan samordna sina 
kontroller istället för att lägga stora summor på en enskild auditering. Det faktum att 
konkurrensen har minskat tror Cederberg-Wodmar (2016) beror på att företag har insett 
att det är lönsamt att samarbeta kring just hållbarhetsarbete. Det är lätt att dra slutsatsen 
att alla företag arbetar med hållbarhet på ett eller annat sätt på grund av den 
uppmärksamhet som området får både i forskning och av allmänheten. Tvärt emot detta 
menar respondenten att det fortfarande är en minoritet av alla världens företag som 
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faktiskt arbetar med hållbarhet utöver att göra det som är lagstadgat. Det finns två olika 
sätt att arbeta med hållbarhet på, där det grundläggande sättet är att följa de lagar och 
regler som finns. Detta är minimum för att ett företag ska kunna säga att de arbetar med 
hållbarhet, och innebär helt enkelt att de gör vad som är obligatoriskt enligt lag. Nästa 
steg är att göra ännu mer, inte för att de måste utan för att de kan och vill. Först då 
menar Cederberg-Wodmar (2016) att ett företag kan kalla sig för hållbart. 

“Antingen är man ‘compliant’, alltså att man uppfyller lagar och 
krav, och det är minimum. Om man verkligen vill säga att man jobbar 
med hållbarhet, då ska man jobba med hållbarhet för att man vill och 
för att man kan. Då kan man säga att man är ett hållbart företag. När 
man har uppnått det första som handlar om att man först gör allt det 
som man måste, och sedan gör man ännu mer för att man vill och för 
att man kan, då är man hållbar. Annars är man egentligen bara 
‘compliant’, man är bara laglig.” (Cederberg-Wodmar, 2016) 

Att följa lagar och regler är dock ett bra steg på vägen, Cederberg-Wodmar (2016) 
berättar att idag är majoriteten av alla företag i världen fortfarande inte legala inom 
hållbarhetsområdet. Det kan delvis handla om att vissa länder har en svag lagstiftning, 
men även att företag bryter mot lagstiftning medvetet eller omedvetet, till exempel 
genom skatteupplägg som innebär att de inte betalar den skatt som de enligt lag ska 
göra. Enligt Cederberg-Wodmar (2016) är lagar och regler en förutsättning för ett 
hållbart samhälle, men hon anser att lagstiftningen går för långsamt och att företag 
därför bör ligga i framkant dels för att stötta lagstiftningen och dels som en 
riskminimeringsstrategi. Det finns även en tendens bland svenska företag att arbeta med 
hållbarhet på ett sätt som närmast kan liknas vid välgörenhet, där de bedriver sin 
verksamhet precis som innan men istället skänker en del av sina intäkter till olika 
välgörande ändamål. Detta är en slags genväg i hållbarhetsarbetet, eftersom att 
företagen inte anstränger sig för att ställa om till en mer hållbar flödeskedja utan förlitar 
sig på civilsamhället som jobbar på ett helt annat sätt och med en annan tidshorisont. 
Cederberg-Wodmar (2016) menar istället att hållbarhet måste börja nära affären och 
handla om hur verksamheten bedrivs och vilket syfte den har. Att skapa vinst samtidigt 
som människan och miljön hålls i balans är en utmaning men en förutsättning för att 
kunna kalla sin verksamhet hållbar. 
 
I framtiden tror respondenten att ansvaret för hållbarhetsarbetet inom företag kommer 
att flyttas till högsta nivå. Istället för att ansvaret placeras på hållbarhetschefen eller en 
annan ledande person kommer ansvaret istället att placeras på styrelsen. Detta är ett 
resultat av nya rapporteringskrav där andra parametrar än ekonomiska ska presenteras, 
vilket styrelsen är ansvarig för. En annan sak som kan påverka hållbarhetsarbetet i 
framtiden är den fortsatta tekniska utvecklingen. Idag saknar två tredjedelar av världens 
befolkning tillgång till internet. Google har lanserat ett projekt vid namn Project Loon, 
vars syfte är att med hjälp av ett nätverk av ballonger i stratosfären se till att även 
svårtillgängliga områden på jorden har tillgång till internet (Google, u.å). Cederberg-
Wodmar (2016) menar att detta kan bli en avgörande faktor inom hållbarhetsområdet, 
då tillgången till internet bidrar till ett säkrare och snabbare samhälle både för företag 
och för arbetare. Ett möjligt scenario är att de auditeringar som idag sker genom fysiska 
besök av kontrollanter istället kan rapporteras in av medarbetarna själva med hjälp av en 
vanlig mobiltelefon, vilket skapar en snabbare och säkrare kommunikation. En annan 
sak som kommer att förändra hållbarhetsarbetet inom modebranschen är det faktum att 
allt fler företag flyttar sin produktion från Kina till andra länder på grund av de ökande 
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kostnaderna i Kina, någonting som Cederberg-Wodmar (2016) tror beror två skilda 
saker. Det första är att företag upplever det svårt att ändra de djupt rotade arbetssätten 
som finns i Kina, och väljer därför att flytta sin produktion till länder där de har större 
möjlighet att påverka. Det är enklare för företag att flytta sin produktion till länder i 
exempelvis Afrika än att påverka och ändra den produktionsprocess som de redan har 
etablerat i Kina. Genom att flytta sin produktion till andra länder kan företag etablera 
bättre processer redan från början, både med hänsyn till miljö och till sociala faktorer 
som exempelvis arbetsmiljö och löner (Cederberg-Wodmar, 2016). Den andra 
anledningen till att företag flyttar sin produktion från Kina är för att de kan sänka sina 
produktionskostnader eftersom att lönerna i de nya produktionsländerna trots att de är 
högre än vad lönerna inledningsvis var i Kina fortfarande är lägre än dagens lönenivå i 
Kina. Det finns både fördelar och nackdelar i denna utveckling, men att de som drabbas 
negativt framför allt är de arbetare i Kina som riskerar att bli utan arbete om allt fler 
företag lämnar Kina som produktionsland. På frågan om hur textilbranschen kommer att 
förändras de närmsta 10-15 åren svarar Cederberg-Wodmar (2016) att hon hoppas att 
nivån kommer att höjas för alla människor, där mänskliga rättigheter respekteras genom 
att alla människor som arbetar ska kunna försörja sig på sin lön. Idag finns det en 
skillnad mellan minimilön och levnadslön, där minimilönerna är för låga för att kunna 
leva på. Detta tror hon kommer att förändras när lagstiftningen kommer ifatt och höjer 
minimilönerna till en godtagbar levnadsnivå. En annan möjlig framtida utveckling kan 
vara att företag lanserar olika produktsortiment, där det grundläggande sortimentet 
ligger på en lagstadgad nivå samtidigt som de erbjuder ett premiumsortiment där 
företaget tar extra hänsyn till saker som kvalitet, material och arbetsförhållanden 
(Cederberg-Wodmar, 2016). 
 
Modebranschen får återkommande kritik inom hållbarhetsområdet, någonting som 
Cederberg-Wodmar (2016) delvis tror beror på att just kläder är någonting som är nära 
och enkelt att relatera till. Hon menar att vi människor fungerar så att vi bryr oss mer 
om det som sker nära inpå medan saker som sker längre bort är svårare att relatera till. 
En annan anledning till den kritik som modebranschen får är den kunskapsökning och 
den digitalisering som har skett. För 30-40 år sedan var det svält och fred på jorden som 
angås vara de stora utmaningarna för världen, vilket inte skiljer sig signifikant från de 
problem som kvarstår även i dagens samhälle. Skillnaden är att idag kan konsumenter 
se vad som sker på andra sidan jorden samtidigt som det sker, vilket gör att 
närhetsprincipen kan appliceras även inom dessa områden (Cederberg-Wodmar, 2016). 
Cederberg-Wodmar (2016) menar att modebranschen är betydligt mer transparent än 
andra branscher som exempelvis läkemedelsindustrin. Det är enkelt att se var en tröja är 
tillverkad och av vilka material, men hur mycket vet vi egentligen om de 
huvudvärkstabletter som vi använder? Modebranschen har kommit långt på en kort tid, 
där vi under de senaste 15 åren har gått från ett totalt slit-och-släng-samhälle till att bli 
medvetna om vilka material som används, hur produktionen ser ut och vilka effekter 
detta har både ur ett socialt och ett miljömässigt perspektiv. Cederberg-Wodmar (2016) 
menar att företag har en bred kunskap om de problem som finns inom modebranschen, 
och att vi har satt in åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Självklart finns 
det saker kvar att göra, men ständig utveckling och förbättring är en naturlig del av ett 
hållbarhetsarbete (Cederberg-Wodmar, 2016).  

“Hur kan en t-shirt kosta 79 kr? Jo, men det är ju för att man inte 
betalar för en massa saker. Idag betalar vi för råvaran och för lite 
energi och för lite kostnader i löner och för marknadsföring. Men om 
det ska vara demokrati i det här landet eller inte, det betalar vi 
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ingenting för. Om det ska vara rent vatten överallt, det betalar vi inte 
heller någonting för. Och om man ska ha utbildning och kunna läsa 
och skriva när man sitter där och syr, det har inget pris idag. Men det 
finns också företag som väljer att börja plocka in sådana saker, som 
exempelvis textilbranschen har gjort.” (Cederberg-Wodmar, 2016) 

Anledningen till att det tar så lång tid att förändra branschen trots att vi idag känner till 
den negativa påverkan som den har beror på två olika saker (Cederberg-Wodmar, 
2016). Det första är att lagstiftningen är bristfällig i ett antal länder samtidigt som 
processen för lagändringar är långsam. Det är möjligt för företag att vara med och 
påverka lagstiftningen i sitt eget land, men det är betydligt svårare att påverka 
lagstiftningen i andra länder där externa leverantörer och andra samarbetspartners ofta 
finns. Den andra anledningen som respondenten berättar om är att de personer som bryr 
sig om hållbarhetsfrågor fortfarande är en minoritet av världens befolkning. Alla 
människor har inte tid, kunskap eller resurser för att göra ett medvetet val. De 
människor som har möjligheten att välja bort att köpa en produkt för att den inte är 
tillräckligt hållbar, är en privilegierad grupp som enbart en minoritet av världens 
befolkning tillhör (Cederberg-Wodmar, 2016). Här menar respondenten att 
lagstiftningen måste bli hårdare och tydligare för att kompensera. Det är även vanligt att 
företag som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete externt blir anklagade för att inte göra 
tillräckligt, vilket kan bidra till att företag är tveksamma till att prata om hållbarhet. 
Cederberg-Wodmar (2016) nämner till exempel H&M som enligt henne är det företag i 
modebranschen som drar hållbarhetsarbetet framåt och gör mycket gott både inom det 
sociala och det miljömässiga området. Hon menar att H&M gör mycket mer än andra 
företag inom modebranschen, men trots detta är det H&M som får hårdast kritik, 
någonting som hon tror till viss del beror på att de har valt att vara transparenta med sitt 
hållbarhetsarbete.  
 
När Cederberg-Wodmar (2016) arbetar med ett företag i rollen som hållbarhetscoach 
och kommunikationsexpert, så är första steget alltid att göra en nulägesanalys 
tillsammans med företaget. Där tittar hon på vad företaget är bra på, och vad de har kvar 
att göra både på kort och på lång sikt. Hon betonar vikten av att alltid börja internt med 
att stärka känslan av stolthet inom företaget över de bra saker som de gör inom 
hållbarhetsområdet. Hon menar att målet är att gå från att ha en hållbarhetsansvarig till 
att alla medarbetare på företaget arbetar med hållbarhet. Nyckelordet här är affärskritisk 
hållbarhet, vilket innebär att alla medarbetare arbetar med hållbarhet på ett sätt som 
stämmer överens med den position som de har inom företaget. Cederberg-Wodmar 
(2016) betonar att hållbarhet innebär olika saker för olika avdelningar. På 
ekonomiavdelningen handlar det om transparens och att arbeta med lagar och regler 
inom exempelvis skatter, redovisning och bokföring. Inköpsavdelningen hanterar 
istället frågor som rör val av material, utformning av leverantörsavtal samt kontroll av 
produktion och arbetsförhållanden. Marknadsavdelningen tittar i sin tur på 
utformningen av kommunikationen i frågor som rör mångfald gällande val av modeller 
samt val av tidning eller annat media som annonsplats. Som en grund för allt detta bör 
företaget även ha en hållbar affärsidé som medarbetarna kan utgå ifrån i sitt arbete, det 
är en förutsättning för att kunna bedriva en hållbar verksamhet. Cederberg-Wodmar 
(2016) är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert, vilket hon förklarar med att 
hållbarhet och kommunikation går hand i hand. Hon hjälper företag att vara transparenta 
och kommunicera sitt hållbarhetsarbete både internt till medarbetarna och externt till 
kunder och övriga intressenter. Detta menar hon går hand i hand med den transparens 
som företag bör eftersträva. Att kommunicera vad företaget har åstadkommit inom 
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hållbarhetsområdet, men även vad de fortfarande arbetar med att förbättra är viktigt för 
att uppnå denna transparens. Hon menar att det är viktigt att förstärka lagkänslan i 
företaget och betonar vikten av att medarbetarna är stolta över sin arbetsgivare och att 
de vill vara ambassadörer för varumärket. Först när företaget har uppnått detta kan de 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete med stolthet utåt. 

5.6 Exempel från branschen | Filippa K 
Filippa K grundades 1993 av Filippa Knutsson och Patrik Kihlborg, och är idag ett av 
de ledande modeföretagen i Skandinavien med egna butiker och återförsäljare på 20 
olika marknader världen över (Filippa K, u.å.b). Företagets affärsidé är: “To offer long 
lasting fashion based on our core values: style, simplicity and quality”, och hållbarhet 
har varit en viktig del av verksamheten redan från start. Filippa K strävar efter att vara 
en del av lösningen istället för att bidra till problemet, vilket innebär att de vill bedriva 
en verksamhet som inte har någon påverkan på miljön. De har inte nått dit idag men 
målsättningen är att uppnå en cirkulär verksamhet som använder minimalt med resurser. 
Deras verksamhet bygger på en långsiktig syn på mode där cirkeln sluts genom att 
hållbarhet ses som grunden för tillväxt istället för som ett hinder eller ett problem. Elin 
Larsson som är Sustainability Director på Filippa K medverkade i oktober 2015 i 
Veckans Affärers Hållbarhetspodd där hon berättade om företagets inställning till 
hållbarhet (Larsson, 2015). Det är denna podcast i kombination med information från 
Filippa K:s hemsida som detta avsnitt baseras på. 

”Vi antog förra året en ny vision för företaget som säger: ‘Ett mode 
där hållbarhet är guiden för tillväxt’. Och det utmanar oss självklart 
väldigt mycket, för det handlar om allt vi gör från produkt, till 
erbjudande till konsument, till hur vi kommunicerar vår produkt.” 
(Larsson, 2015). 

För att uppnå sin vision om att hållbarhet är guiden för tillväxt jobbar Filippa K utifrån 
devisen Reduce, Repair, Reuse & Recycle (Filippa K, u.å.c). Reduce handlar om att 
skapa produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt med syftet att de ska vara en 
del av den cirkel som Filippa K strävar efter att uppnå. De undersöker varje del av 
produktens livscykel för att säkerställa att de gör rätt val om allt från material till 
kundens användningsområde redan innan produkten har tillverkats. Just materialvalet är 
viktigt för att produkten i ett senare skede ska kunna återvinnas och återinföras i 
produktflödet genom att bearbetas till nya textilier. Repair handlar om att informera och 
hjälpa kunderna att ta väl hand om sina plagg från Filippa K för att förlänga 
produkternas livslängd men även minska miljöpåverkan under användningen. Reuse 
innebär att de minskar konsumtionen och därmed även miljöpåverkan genom att 
möjliggöra för kunderna att antingen hyra deras plagg eller köpa dem på 
andrahandsmarknaden i deras second hand-butik i Stockholm. Det är ett sätt för Filippa 
K att ta ansvar för produkternas hela livscykel genom att de samlar in gamla plagg från 
kunderna som sedan säljs på nytt, samtidigt som de bevisar att kollektionerna är tidlösa 
och av bra kvalitet genom att de håller även för en andra ägare. Recycle, som är den 
sista delen, handlar om att de uppmuntrar sina kunder att lämna in uttjänta plagg som 
inte längre används, för att se till att de antingen återanvänds på second hand-
marknaden eller återvinns till nya material. Syftet med detta är återigen att ta ansvar för 
hela produktens livslängd och se till att cirkeln sluts genom att undvika att plagg slängs 
i soporna istället för att återvinnas. 
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Gällande vilka trender som Filippa K ser inför framtiden när det handlar om hållbarhet 
så nämner Larsson (2015) två olika områden. Det första är att snabbt och långsamt 
mode kommer att bli ännu snabbare respektive ännu långsammare än vad det är idag. 
Hon menar att snabbt mode kommer att bli ultra-snabbt med en ännu större ökning av 
slit-och-släng mentalitet, men att vi kommer att övergå till nya produktionsmetoder som 
inte lämnar lika stora avtryck. Hon menar till exempel att dessa typer av plagg kommer 
att tillverkas utav nya material i form av papper som ser ut som textil, där ett plagg kan 
användas en eller ett fåtal gånger och sedan slängas i återvinningen för returpapper utan 
att belasta miljön ens i närheten av lika mycket som ett bomullsplagg gör. Hon menar 
även att långsamt mode kommer att bli ultra-slow, där råvaror som exempelvis bomull 
kommer att hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan och där plagg tillverkas för 
att användas under en längre period samt av flera olika användare. Bomull kommer 
alltså att bli mer av en lyx-råvara medan billigare plagg tillverkas utav nya material som 
pappers-textil. Den andra trenden handlar om att tillgänglighet är viktigare än 
ägandeskap, där Filippa K menar att ett ökat fokus på tjänster istället för på produkter 
kommer att vara viktigt i framtiden. Det handlar om att erbjuda kunderna tjänster som 
exempelvis att låna eller hyra plagg, eller att erbjuda kunderna att laga plagg som de 
tidigare har köpt. Helt enkelt att bidra till en minskning av den klassiska konsumtionen, 
och istället skapa en marknad där varje plagg vårdas och värdesätts. Detta har Filippa K 
redan implementerat genom sina initiativ att hyra ut plagg från sina kollektioner samt 
genom att etablera en second hand-butik där kunder kan lämna in gamla plagg för att 
säljas på andrahandsmarknaden. 

”Det här med att ha respekt för kläderna… För som mode ser ut idag, 
så är det en blandning utav snabbt mode och långsamt mode. Men för 
att producera båda typerna av mode så ser det exakt likadant ut. Det 
har gått åt lika mycket resurser vad gäller vatten, kemikalier, 
koldioxid och så vidare, och det har varit lika många händer som har 
tagit vid ett plagg som kostar 50 kr och ett som kostar 600 kr, om vi 
tar en t-shirt till exempel.” (Larsson, 2015). 

Att Filippa K är transparenta med sitt hållbarhetsarbete blir tydligt vid ett besök på 
företagets hemsida. Där finns omfattade information om alla delar utav företagets 
verksamhet, och de beskriver tydligt sina intentioner och sina målsättningar inom 
hållbarhetsområdet (Filippa K, u.å.b). Ett exempel är att de vid varje produkt på 
hemsidan har en flik där information om produktionen finns. Där står vilken fabrik som 
har sytt plagget, vilken adress fabriken finns på, hur många anställda fabriken har 
fördelat på kvinnor och män samt hur länge Filippa K har samarbetat med fabriken. Det 
står även huruvida Filippa K:s produktionsteam har besökt fabriken eller inte. Detta 
anser jag visar på en vilja att bidra till en ökad transparens inom modebranschen, samt 
att det visar på att det verkligen finns substans bakom de målsättningar som de 
kommunicerar.  

5.7 Exempel från branschen | Houdini Sportswear 
Malin Wetterborg 
Ett annat företag som är framstående inom hållbarhetsområdet är friluftsvarumärket 
Houdini Sportswear, hädanefter benämnt Houdini. Företaget grundades 1993 av Lotta 
Giornofelice och verksamheten bestod då utav produktion av funktionsunderkläder 
(Houdini, u.å.a). Idag har Houdini ett komplett utbud av friluftsprodukter som består 
utav allt från underkläder till ytterplagg. Företagets vision är “Maximum experience. 
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Zero Impact” och de strävar efter att hjälpa sina kunder att uppleva naturen utan att 
bidra till några negativa avtryck. År 2007 lanserade Houdini sina första produkter 
tillverkade av återvunnen polyester, och idag är hållbarhet en central del av 
verksamheten som genomsyrar allt de gör. Hos Houdini ses hållbarhet som en 
förutsättning för att kunna göra goda affärer, och de ser inte hållbarhet som en separat 
verksamhetsgren utan som en del av helheten (Houdini, u.å.b). Eva Karlsson som är VD 
på Houdini började arbeta på företaget år 2001 då omsättningen var omkring 1 miljon 
kronor. Idag omsätter Houdini närmare 100 miljoner kronor men hållbarhet är 
fortfarande en lika viktig del av verksamheten. Eva har medverkat i Veckans Affärers 
Hållbarhetspodd som ligger till grund för detta avsnitt i kombination med en kortare 
mailintervju med Malin Wetterborg som arbetar med utveckling av textila material på 
Houdini, samt information från Houdinis hemsida. 
 
Houdini tillverkar alla sina produkter i Europa hos ett fåtal noga utvalda leverantörer, 
vilket säkerställer att de kan kontrollera att leverantörerna arbetar enligt de högt ställda 
krav som Houdini har gällande hållbarhet och mänskliga rättigheter (Houdini, u.å.c). 
Houdini värdesätter att ha goda och långsiktiga relationer med sina leverantörer och har 
samarbetat med de flesta av sina leverantörer under många år. De uppmuntrar 
leverantörerna att arbeta med hållbarhetsfrågor på egen hand och strävar efter att 
tillsammans med sina leverantörer vara med och påverka framtidens produkter och 
produktionsmetoder. Houdini strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och 
uppmuntrar sina kunder till alternativa sätt att konsumera, någonting som de kallar för 
Reuse, Repair, Rental och Recycle (Wetterborg, 2016). Ett sätt som de gör detta på är 
genom att erbjuda uthyrning av skalplagg i alla sina egna butiker (Houdini, u.å.d). Ett 
annat miljövänligt sätt att konsumera är att handla second hand, vilket Houdini har 
anammat genom att erbjuda sina kunder möjligheten att lämna in sina gamla plagg i 
butik, där de sedan säljs som second hand-plagg eller återvinns till nya textilier 
(Houdini, u.å.e). Karlsson (2014) menar att uthyrningen av plagg är ett sätt att ändra 
konsumtionsmönster, och säger att vi kanske inte behöver äga alla plagg som vi 
använder, utan att vi istället kan dela med andra konsumenter genom att hyra plagg. 
Exempelvis en person som åker på skidsemester en gång per år kanske inte behöver äga 
varken skidor eller skaljacka och täckbyxor som enbart hänger i garderoben resten av 
året, utan kan hyra dessa plagg vid det tillfälle som de behövs. 
 
Anledningen till att det inte är fler företag som arbetar med hållbarhet på samma sätt 
som Houdini gör tror Karlsson (2016) beror på dels att det är komplicerat och 
resurskrävande, och dels att det är svårt att styra om en stor etablerad verksamhet där 
hållbarhet inte har varit en del av verksamheten sedan starten. Hon menar att Houdini 
har en fördel i och med att de började med hållbarhetsarbetet redan från dag ett, vilket 
innebar att det var enklare för dem att göra hållbara val redan från början istället för att 
ändra processer som redan är etablerade. Houdini strävar även efter att bibehålla denna 
nära känsla både internt och externt allt eftersom att företaget växer (Karlsson, 2013). 
Karlsson (2013) berättar att företag som vill arbeta med hållbarhet med fördel kan börja 
med att etablera en företagskultur där alla medarbetare är stolta över varumärket, och 
där hållbarhet ingår som en självklar del av varje arbetsdag. Det anser hon är en viktig 
del för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Hon menar även att den energi och den 
kraft som kommer av att ha ett större gemensamt mål att arbeta mot är ett viktigt 
verktyg. Detta mål ska inte handla om att uppnå ekonomiska nyckeltal utan bör ha en 
större mening som alla på företaget kan identifiera sig med. För Houdini är detta mål att 
bidra till fantastiska naturupplevelser samtidigt som de säkerställer att naturen bevaras 
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så att även framtida generationer kan uppleva samma sak. Eva menar även att det är 
viktigt att sätta delmål inom hållbarhetsområdet för att uppleva känsla av att företaget 
åstadkommer förbättringar successivt. Hon betonar även vikten av att ha en transparent 
verksamhet där företaget kommunicerar både internt och externt vad företaget är bra 
respektive mindre bra på samt vad företaget arbetar med att förbättra. Hållbarhet 
handlar om att ställa om allt, inte att göra en enskild hållbarhetskollektion samtidigt som 
resterande verksamhet är icke hållbar  (Karlsson, 2013). Även Wetterborg (2016) menar 
att det är viktigt att ha ett gemensamt mål, som dessutom bör vara en del utav 
företagsfilosofin för att det inte ska upplevas som ett sidoprojekt. Hon menar även att 
det är viktigt att ha hållbarhet i åtanke i alla beslut som tas kring lanseringen av en ny 
produkt, för att säkerställa att produkten är genomtänkt i alla delar från materialval till 
produktlivscykel och återvinning. Houdini strävar efter att uppnå en verksamhet som 
inte bara har en nollpåverkan på miljön, utan en verksamhet som resulterar i en positiv 
miljöpåverkan (Wetterborg, 2016). För att uppnå detta krävs en ökad medvetenhet hos 
konsumenterna, samtidigt som enskilda företag måste ta sitt ansvar istället för att lägga 
över hela ansvaret på konsumenterna.   

“Man kompromissar för mycket när man gör produkter idag, 
generellt, tycker jag i alla fall. Vi gör inte det, och då kanske det blir 
dyrt, men det blir jäkligt bra. Människor blir nöjda och vill sprida 
budskapet så vi gör nästan ingen reklam. Vi klarar oss utan det. Och 
sedan så blir det dessutom någonting som känns bra för själen genom 
att det är ett bra miljöval.” (Karlsson, 2014) 

Den klassiska produktlivscykeln är egentligen linjär, menar Karlsson (2014). Företag 
köper en råvara och tillverkar en produkt som sedan används tills den slängs bort när 
produkten har tjänat sitt syfte. Ett mål för Houdini är att skapa en cirkulär 
produktlivscykel där samma råvara cirkulerar från kollektion till kollektion och därmed 
minimerar miljöpåverkan samtidigt som inga produkter slängs som skräp. Redan idag 
har Houdini ett antal produkter som tillverkas på detta sätt, av återvunnen polyester, 
men inte hela produktsortimentet. De hållbara material som Houdini använder är 
framför allt återvunnen polyester, men även förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara 
material som Tencel och ull i viss utsträckning (Wetterborg, 2016). Om 10 år har 
Karlsson, 2014) som mål att en mycket större andel av deras produkter ska tillverkas 
enligt denna princip, där samma råvaror snurrar i ett kretslopp. Eva berättar att med det 
system som de använder idag kan de återvinna en tröja ett oändligt antal gånger, och få 
en lika fin tröja av lika fin kvalitet varje gång. Detta beror på att det är möjligt att 
återvinna polyesterfibrer till polymernivå vilket möjliggör att få samma tunna och långa 
fibrer varje gång plagget återvinns. Samma möjlighet finns tyvärr inte med 
naturmaterial som ull, eftersom att ull som återvinns får kortare fibrer varje gång, vilket 
resulterar i att det återvunna materialet skiljer sig från det ursprungliga. Karlsson (2013) 
menar att detta gör att Houdini har en fördel gentemot andra företag eftersom de till 
största del använder sig utav polyester i sin produktion. Malin Wetterborg som arbetar 
med utveckling av textila material på Houdini berättar att företaget strävar efter ständig 
utveckling för att kunna nå målet med en positiv miljöpåverkan (Wetterborg, 2016). I 
dagsläget  arbetar de tillsammans med Stockholm Resilience Center och Albaeco i ett 
projekt där de gör en analys utav verksamheten med utgångspunkt i ett antal faktorer. I 
analysen undersöker de företagets totala konsumtion av material för att fastställa var 
den största miljöpåverkan sker och hur Houdini kan gå tillväga för att fortsätta minska 
sin miljöpåverkan. Det handlar exempelvis om att undersöka hur stor miljöpåverkan 
olika material har eller hur återvunnen PET från olika länder kan skilja sig mellan 
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varandra (Wetterborg, 2016). Det är med andra ord tydligt att Houdini arbetar aktivt 
med att förbättra sina processer ytterligare och utveckla de områden där de ser utrymme 
till förbättring. 

“Som outdoor-företag jobbar man ganska mycket med innovation, 
åtminstone om man vill ligga i framkant. Och det har vi alltid gjort, 
innovation har på något sätt gjort att vi har hittat nya material, att vi 
har kunnat göra dem mer funktionella men också mer 
miljöanpassade. Men innovation för oss de sista åren har också 
inneburit att vi har blivit innovativa i ‘Hur ska vi göra business om vi 
vill göra det bättre och på ett nytt sätt?’ och ‘Hur ska vi göra 
business för att se till att vara ett företag om 50 år?’. Och då är det 
givet att vi tittar cirkulärt.” (Karlsson, 2014) 
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6. ANALYS 

6.1 Hållbarhet inom modebranschen 
Inom modebranschen präglas flödeskedjorna utav korta ledtider, korta 
produktlivscykler, stora variationer i efterfrågan samt en hög priskonkurrens (Mehrjoo 
& Pasek, 2014, s. 2). Perry & Towers (2009, s. 378) menar att det inom modebranschen 
är vanligt att företag har komplexa flödeskedjor där det är svårt att säkerställa hållbarhet 
från början till slut. Detta stämmer väl överens med den bild jag har fått utav 
modebranschen genom det arbete jag har utfört under denna uppsats. Många företag har 
komplicerade flödeskedjor med många olika aktörer inblandade, och flödeskedjorna är 
inte sällan uppdelade på ett flertal olika länder där aktiviteter som design, transport, 
produktion och lagerhållning alla kan ske i olika länder. Det är med andra ord enkelt att 
förstå varför det är komplext att säkerställa en hållbar flödeskedja från början till slut. 
Modebranschen har en resurskrävande produktion och står för 4% av all världens 
export. Samtidigt blir konsumenterna allt mer medvetna om den flödeskedja som ligger 
bakom de produkter som de köper i butikerna (Earley, 2016).  
 
De egenskaper som modebranschen har i kombination med de krav som ställs på företag 
är en svår ekvation att lösa. Det är vanligt att större företag fokuserar på att förbättra 
sina produkter och processer ur ett hållbarhetsperspektiv, istället för att omstrukturera 
hela sin flödeskedja till en mer hållbar version (Caniato et al., 2011, s. 668). Det är inte 
negativt att förbättra produkterna i sig, men utan en hållbar flödeskedja saknas den 
helhet som krävs för att kunna konkurrera med en hållbar verksamhet. 
Hållbarhetscoachen Cederberg-Wodmar (2016) menar att företag ibland tenderar att 
arbeta med hållbarhet på ett sätt som kan liknas vid välgörenhet. Jag anser inte att detta 
är en dålig sak att göra i sig, men om det görs istället för att förändra det interna 
arbetssättet anser jag att företagen undviker att ta ansvar över sin verksamhet. Att 
exempelvis klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som företagets transporter 
medför är ett bra beslut och en positiv handling, men jag anser trots detta att företag 
istället för att kompensera för miljöfarliga transporter bör byta till transporter som sker 
med förnyelsebar energi. På så vis gör de någonting positivt för miljön, ökar 
hållbarheten i sin egen verksamhet, och behöver inte längre lägga resurser på att 
kompensera för sin verksamhet. 
 
Även Earley (2016) menar att företag inom modebranschen ofta får kritik för sin 
miljöpåverkan och sin sociala hållbarhet, trots att de i jämförelse med företag i andra 
branscher gör stora förbättringar inom hållbarhetsområdet. Modebranschen har en 
mycket hög transparens i jämförelse med andra branscher. Ett exempel på detta är att 
både H&M och Filippa K har offentliggjort kompletta listor över alla leverantörer och 
underleverantörer som på något sätt är en del utav deras flödeskedja. Denna information 
med namn och adress till alla fabriker och leverantörer finns publicerad på respektive 
företags hemsida fritt för vem som helst att läsa. Inom exempelvis läkemedelsindustrin 
är det betydligt svårare att få information om hur verksamheten bedrivs. Vid en snabb 
kontroll av bipacksedeln till en vanlig huvudvärkstablett kan jag konstatera att det 
framgår vad tabletterna innehåller, bland annat magnesiumstearat, 
kroskarmellosnatrium och polyetylenglykol, men vad dessa ämnen egentligen är, var de 
kommer ifrån, hur de framställs, vilken fabrik som har tillverkat tabletterna och i vilken 
del utav världen, det finns det ingen information om överhuvudtaget. Detta kan 
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jämföras med ett klädesplagg där konsumenten genom att titta på tvättrådet i varje plagg 
kan se vilka material plagget är tillverkat utav och i vilket land produktionen skedde. 
Med den utveckling som Filippa K och H&M bidrar till kan nu konsumenter alltså även 
se exakt vilken fabrik som har producerat det specifika plagget. Jag menar alltså att 
transparensen inom modebranschen är betydligt bättre än i många andra branscher, och 
att mycket av den kritik som modeföretag får även bör riktas mot företag inom andra 
branscher. Detta innebär dock inte att jag anser att modebranschen är hållbar varken ur 
ett ekonomiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv. Det finns mycket kvar att göra. 
Skillnaden mot andra branscher är att de aktörer som är verksamma inom branschen vet 
vad som behöver göras, vilket är nyckeln till att faktiskt agera. 
 
Jag kommer nu att analysera de olika aktiviteterna i GANTs flödeskedja; inköp och 
produktion, logistik och lagerhantering samt returlogistik. Syftet med detta är att få en 
aktuell bild av hur verksamheten ser ut idag, samt vilka målsättningar som finns för 
framtiden. Jag kommer även att jämföra GANT med de två exempelföretag som 
inkluderas i uppsatsen, Filippa K och Houdini, för att belysa de områden som GANT 
kan förbättra ytterligare. Avslutningsvis kommer jag att analysera hur CSR kan 
implementeras i den befintliga verksamheten genom att använda den modell av Wagner 
& Svensson som jag tidigare presenterat. 

6.2 Inköp och produktion 
Inom inköpsområdet ryms aktiviteter som val av leverantör, kontraktsskrivning, 
orderläggning och leveransbevakning (Van Weele, 2014, s. 40). På grund av den 
organisationsstruktur som GANT har är dessa aktiviteter uppdelade på respektive 
företag beroende på var i flödeskedjan de utförs. Jag har valt att samla in empiri från 
GANT AB inom inköps- och produktionsområdet på grund av att det framför allt är 
inom de två första stegen som hållbarhet och CSR är en viktig aspekt att ta hänsyn till. 
Valet av leverantör och kontraktsskrivningen har en mycket stor inverkan på hur hållbar 
flödeskedjan blir, medan själva orderläggningen och leveransbevakningen följer som ett 
naturligt steg baserat på de avtal som redan har undertecknats.  
 
Det är viktigt att sprida sina inköp mellan olika länder för att minska risken associerad 
till ledtiden (Mattila et al., 2002, s. 343). Ett sätt att minska risken vid inköpet är att 
använda sig utav en blandning utav direkt inköp och påfyllnadsinköp för att säkerställa 
att flödeskedjan har ett konstant produktflöde under hela säsongen (Mattila et al., 2002, 
s. 343). Detta anser jag att GANT uppfyller genom att de delar upp varje säsong i flera 
olika köp som sker successivt efter varandra (Andersson, 2016). Jag upplever att detta 
både innebär fördelar och nackdelar beroende på vilken produkt det gäller. Jag anser att 
en volymprodukt som säljs i stora kvantiteter varje säsong med fördel kan finnas i flera 
köp för att sprida leveranserna under säsongen, medan en produkt som säljs i mindre 
volymer enbart bör finnas i ett köp för att säkerställa att butikerna får en samlad 
leverans med en full storlekssortering vid ett och samma tillfälle. Här anser jag att 
GANT kan utveckla sitt inköpsarbete för att få en bättre spridning mellan de olika 
köpen och därmed minska andelen delleveranser som sker till butik. Inom 
modebranschen där inköpen ofta görs många månader innan varorna förväntas lanseras 
på marknaden är det viktigt att använda sig utav prognoser och analyser av tidigare års 
försäljningssiffror (Birtwistle et al., 2003, s. 118-119). GANT arbetar delvis på detta 
sätt, men eftersom att de globala inköpen sker baserat på den efterfrågan som finns från 
respektive dotterbolag och partner-land, behöver inte GANT AB prognostisera i någon 
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större utsträckning. Jag upplever det som att det är dotterbolagen och partner-länderna 
som arbetar med prognostisering, eftersom att det är dessa som köper in sina produkter 
för att sälja till slutkund. Moderbolaget har ingen kontakt med slutkunden genom sina 
försäljningskanaler, utan inköpen som de gör är till partner-länderna som i sin tur gör 
inköp till slutkund. Risken är därmed som högst vid det första inköpet för att sedan 
minska allt eftersom att faktisk efterfrågan kan fastställas. Jag upplever inte att 
prognostisering är någonting som GANT lägger mycket tid och resurser på, kanske 
framför allt på grund av att risken ligger på dotterbolagen, men även på grund av att de 
har en tydlig varumärkesbild där många plagg återkommer säsong efter säsong.   
 
GANT producerar sina produkter både i Asien, Europa och Afrika (Respondent 5), 
vilket jag anser är en positiv strategi ur ett riskminimeringsperspektiv. Det intryck jag 
har fått genom empirin är dock att detta inte är ett val drivet med riskminimering i 
åtanke, utan att GANT istället har kvalitet och produktionsteknik som sitt främsta 
kriterium vid val av leverantörer. Kina har länge varit känt som ett utav de billigaste 
produktionsländerna i världen, men har på senare år fått ett större fokus på innovation 
och design istället för produktion (Fang et al., 2010, s. 119). Detta har lett till ökade 
produktionskostnader vilket i sin tur har lett till att allt fler företag väljer att flytta sin 
produktion från Kina till andra låglöneländer som Indonesien eller Taiwan. GANT är 
medvetna om kostnadsökningarna i Kina men jag upplever inte att de ser det som ett 
stort problem. I dagsläget producerar företaget omkring 40-50% av sina produkter i 
Kina, och de har långa och goda relationer med sina leverantörer i landet (Respondent 
5, 2016). Jag ser inga tendenser till att GANT planerar att minska sin produktion i Kina, 
vilket jag till stor del tror beror på de långa relationer som de har med sina leverantörer. 
Jag upplever att dessa relationer värderas högt, bland annat på grund av att de innebär 
en trygghet och en säkerhet inom frågor som rör CSR. Istället för att behöva gå igenom 
processen med att kontrollera nya leverantörer och skriva avtal med dessa, kan de 
fokusera på att vårda sina befintliga relationer samtidigt som de på ett enklare sätt kan 
säkerställa att företagets hårda krav inom CSR-området uppfylls.    
 
Företag inom modebranschen får ofta kritik för de problem inom flödeskedjan som 
orsakas av leverantörerna, ofta kopplat till sociala problem med exempelvis 
arbetsvillkor och löner (Caniato et al., 2011, s. 659). Detta beror till stor del på att 
företag anlitar externa aktörer för att hantera produktionen, istället för att äga sina egna 
fabriker, vilket kan leda till en försämrad kontroll av flödeskedjan (Pinto & de Souza, 
2013, s. 208). Det faktum att GANT inte äger några egna fabriker innebär att alla delar 
utav produktionen utförs av externa aktörer, vilket i sin tur innebär att GANT enbart till 
viss del kontrollerar detta flöde. Detta kan vara negativt ur ett hållbarhetsperspektiv, och  
jag anser att GANT bör vara mer delaktiga i denna process för att exempelvis kunna 
säkerställa att de material som används är hållbara. GANT använder till största delen 
bomull och ull i sina produkter, vilket är positivt då båda dessa material är 
naturmaterial. Som jag tidigare diskuterat finns det dock många problem även med 
naturmaterial. Bomull är exempelvis en av de mest vattenkrävande grödorna som finns, 
och för att producera ett kilo bomull går det åt omkring 29 000 liter vatten (WWF, 
2013). Även ull är ett problematiskt material, men då främst ur ett 
djurskyddsperspektiv. För att säkerställa att de material som GANT använder i sina 
produkter är hållbara bör de därför eftersträva en ökad kontroll av och inblandning i 
inköpen av material. Eftersom att inköp och design sköts av moderbolaget är detta 
ingenting som GANT Sweden i nuläget kan påverka i sin dagliga verksamhet. Jag anser 
dock att GANT Sweden bör använda den dialog som de har med moderbolaget till att 



	
	

70	

efterfråga en mer hållbar produktion, då det som jag tidigare har konstaterat finns ett 
stort intresse bland konsumenterna för produkter som är tillverkade utav hållbara 
material eller med hållbara produktionsmetoder. 

6.3 Logistik och lagerhantering 
Huvudmålet med logistik är att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice där kunden 
får rätt vara, till rätt plats och vid rätt tidpunkt till så låg kostnad som möjligt för 
företaget (Oskarsson et al., 2006, s. 21). Van Weele (2014, s. 394) menar att logistik 
består utav aktiviteter som materialplanering, leverans av råmaterial och inköpta varor, 
intern transport, lagring och fysisk distribution. Logistikflödet hos GANT Sweden ser 
lite annorlunda ut då deras logistikflöde börjar först när varorna lämnar leverantören. 
Materialplanering och transport av råmaterial är med andra ord ingenting som ingår i 
deras logistikflöde, så i denna situation har GANT en mer betraktande och 
kontrollerande roll. Transport av varor, lagring och fysisk distribution är dock 
aktiviteter som är en naturlig del av företagets flödeskedja. På grund av att GANT har 
valt att förlägga dessa på en extern aktör har de i detta läge en administrativ och 
kommunikativ roll, någonting som jag upplever fungerar bra. Oskarsson et al. (2006, s. 
309) samt Van Weele (2014, s. 266) menar att allt fler företag väljer att outsourca sin 
logistikhantering för att istället kunna fokusera på kärnverksamheten. GANT är mycket 
nöjda med denna lösning och har ett gott samarbete med sin logistikpartner DHL. Jag 
ser ingen anledning till att ändra detta i framtiden, utan anser att GANT har en 
välfungerande situation i dagsläget som korrelerar väl med deras verksamhet.  
 
Det är egentligen först när varorna anländer till företagets lager hos DHL som det 
riktiga logistikarbetet inleds, och GANT utbyter då dagligen information med lagret för 
att stämma av vilka varor som har levererats och i vilka kvantiteter (Måhl, 2016). Jag 
anser att denna kommunikation fungerar bra i dagsläget och att GANT tillsammans med 
DHL har bra verktyg för att säkerställa att leveranserna följer det schema som är 
prognostiserat. Den uppfattning som jag har fått av kommunikationsflödet är att det 
fungerar bra, men att det i dagsläget är manuellt i stor utsträckning då en stor del utav 
beslutsfattande och informationsutbyte sker via mail. För att effektivisera detta arbete 
och minska felmarginalen skulle GANT kunna utveckla sitt affärssystem och 
automatisera kommunikationsflödet.  
 
En vanlig definition av logistik handlar om fysisk transport av varor, där olika 
transportmedel som flyg, båt, tåg och lastbil ofta jämförs och diskuteras (Lee & Park, 
2016, s. 1110). Steadieseifi et al. (2014, s. 2) menar att det är vanligt att multimodala 
transporter används just inom modebranschen där produktion och marknad ofta befinner 
sig geografiskt långt ifrån varandra. Detta stämmer väl in på GANT som köper in varor 
både från Europa, Asien och Afrika, där transportsätten skiljer sig mellan de olika 
inköpsländerna (Måhl, 2016). När varorna anländer till lagret i Hamburg, antingen med 
båt eller med flygtransport, så packas de om eller cross-dockas för att sedan byta 
transportsätt till lastbil. GANT använder sig inte utav tåg i sin distribution 
överhuvudtaget, vilket jag anser är synd då lastbilstransport innebär en stor negativ 
miljöpåverkan. Vid en jämförelse av transport mellan Göteborg och Stockholm blir den 
stora skillnaden tydlig, där en lastbil släpper ut 160 kg koldioxid medan ett tåg släpper 
ut 160 gram. Genom att använda sig utav tåg istället för lastbil skulle alltså GANT 
kunna minska sina utsläpp markant. Med tanke på de problem som har förekommit med 
tågtrafiken i Sverige under en lång period är det dock förståeligt att lastbil anses vara 
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det enda alternativet. De miljömål som är uppsatta för Sverige innebär att 
lastbilstrafiken år 2050 ska vara helt fri från utsläpp av växthusgaser (KNEG, 2015, s. 
15). GANT utför inga transporter i egen regi utan samarbetar med DHL och Carrier som 
är deras transportörer (Måhl, 2016). Detta anser jag kan vara en nackdel eftersom att det 
blir svårare för GANT att implementera en hållbar distribution när detta arbete måste 
ske via en extern samarbetspartner. Måhl (2016) menar att de har ett långt och nära 
samarbete med DHL där de kan ställa krav och kan påverka hur arbetet utförs. Jag 
upplever dock att detta framför allt gäller hur varorna packas, hur ofta leveranserna 
genomförs eller hur hög fyllnadsgraden i kartongerna är. Jag tror att det kan vara 
svårare att ställa krav på en total övergång till miljövänliga transporter, men till stora 
delar bör en hållbar transport vara möjlig att uppnå. DHL erbjuder någonting som de 
kallar för DHL Miljöfrakt, där alla transporter sker med förnyelsebart bränsle (Petrini & 
Öhrnell, 2013). Genom att använda sig av detta skulle GANT kunna minska sin 
miljöpåverkan märkbart. Vid en eventuell framtida upphandling av kontraktet anser jag 
att detta bör vara en högt prioriterad punkt som GANT bör betona. Det är dock viktigt 
att poängtera att avtal med tredjepartslogistiker ofta har en kort uppsägningstid, vilket 
kan skapa en osäkerhet för båda parter och utgöra ett hinder för utveckling där det inte 
anses realistiskt att investera i hållbara alternativ. Därav är det viktigt att ha alla 
aspekter i åtanke vid en framtida upphandling. 
 
Det är viktigt för GANT att en hållbar logistiklösning inte innebär leveransförseningar 
eller försämrad leveransprecision (Måhl, 2016). Detta är förståeligt på grund av den 
bransch som företaget verkar i och den stora påverkan som leveransförseningar har på 
verksamheten. Av denna anledning anser jag att hållbara lastbilstransporter är den 
lösning som säkerställer en hållbar distribution samtidigt som företagets verksamhet 
inte riskerar att drabbas av försämrad kvalitet på distributionen. Detta bör inte vara 
omöjligt att uppnå, då det redan idag finns lastbilar som drivs utav förnyelsebart bränsle 
även hos DHL som är företagets nuvarande logistikpartner. Det är med andra ord en 
fråga om att styra om distributionen till mer miljövänliga alternativ, vilket i sin tur är en 
kostnadsfråga. Jag anser dock att det är en kostnad som företaget bör ta om det är 
möjligt att exempelvis förlägga alla transporter på fordon som drivs utav förnyelsebar 
energi, då det skulle innebära en markant minskning av koldioxidutsläpp inom 
distributionen. Detta kan vara ett problematiskt önskemål från transportörens synvinkel, 
då logistikprocesser ofta eftersträvar effektivitet. Att hantera önskemål från enskilda 
kunder om att detaljstyra transporterna med hållbara alternativ kan därmed innebära 
problem med att optimera exempelvis fyllnadsgrad i transporterna. En sådan förändring 
måste med andra ord ske i samarbete med den aktör som sköter tredjepartslogistiken, 
för att säkerställa att det är möjligt att implementera utan att störa deras processer. 
 
Lagerhantering är en annan viktig del utav flödeskedjan som kan ha stor inverkan på 
hela flödeskedjans effektivitet baserat på lagrets lokalisering och effektivitet. Oskarsson 
et al. (2006, s. 110) menar att företag håller lager antingen av kostnadsskäl eller av 
serviceskäl. För GANT anser jag att det är en blandning av båda. GANT har ett lager i 
Hamburg som utgör en distributionscentral där varorna tas emot från leverantörerna och 
cross-dockas innan de skickas vidare till det svenska lagret som ägs utav DHL (Måhl, 
2016). Jag upplever att lagret i Hamburg används framför allt av kostnadsskäl, eftersom 
att leverantörerna kan samfrakta alla leveranser till ett och samma lager, men även av 
serviceskäl eftersom att detta även innebär färre delleveranser och bättre 
kommunikationer inom Europa. Hamburg är en bra lokalisering både med tanke på 
service och hållbarhet. Närheten till hamnen där varorna anländer från leverantörerna 
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minskar onödiga transporter och det centrala läget i Europa innebär effektiva transporter 
till marknaden. Oskarsson et al. (2006, s. 71) menar att det är vanligt förekommande 
inom modebranschen att använda sig utav centrallager där målet är att nå kunder över 
hela Sverige inom 24 timmar. Fördelarna med att ha en centraliserad distribution består 
dels utav kostnadsfördelar och dels utav en ökad servicenivå. Detta stämmer väl överens 
med GANT som genom sitt centrallager i Västra Frölunda kan samordna transporter till 
butikerna runt om i Sverige samtidigt som de når hela den svenska marknaden inom 24 
timmar.  

6.4  Returlogistik 
Returlogistik är den process där ett företags produktsortiment planeras, implementeras 
och kontrolleras för att säkerställa att produkterna i slutet av produktlivscykeln kan 
återvinnas eller återanvändas i flödeskedjan på något sätt (Nikolaou et al., 2013, s. 176). 
Returlogistikflödet består vanligtvis utav ett antal olika aktiviteter, bland annat 
insamling av produkter, sortering, bearbetning och distribution till nya 
försäljningskanaler (Nikolaou et al., 2013, s. 177-178). GANT har delat upp detta flöde 
så att vissa aktiviteter utförs internt medan andra utförs av deras externa 
samarbetspartner Newlife (Hamos, 2016). Utifrån mina intervjuer med Hamos (2016) 
och Timmins (2016) förstår jag att detta är ett samarbete som fungerar mycket väl. 
GANT upplever att de får kontroll över sitt returflöde samtidigt som de slipper den 
omfattande hantering som krävs. Nikolaou et al. (2013, s. 179) menar att hållbarhet 
inom flödeskedjan kan bidra till bland annat sänkta kostnader. Jag upplever inte att detta 
är målet med returhanteringen hos GANT, utan jag har istället fått intrycket av att det är 
just kontrollen av var produkterna hamnar, samt det faktum att produkterna faktiskt 
återvinns, som är av störst vikt. Samarbetet med Newlife är kostnadsfritt för GANT, 
vilket innebär att denna lösning i princip enbart kostar företaget den transport av 
varorna som sker från butik till lager. Jag anser därför att det är en mycket positiv 
lösning, då det som jag tidigare nämnt innebär att de återvinner sina reklamerade 
produkter och får kontroll över returflödet utan att behöva allokera tid och resurser från 
kärnverksamheten. 
 
Nikolaou et al. (2013, s. 173) menar att företag antingen är reaktiva eller proaktiva, där 
de reaktiva  drivs utav lagstiftade krav medan de proaktiva istället drivs utav incitament 
som sänkta kostnader eller ökad hållbarhet. Här anser jag att GANT hör till den 
proaktiva gruppen redan idag eftersom att de har implementerat en återvinning av sina 
reklamerade produkter trots att det inte är ett lagstadgat krav. De ligger med andra ord 
steget före lagstiftningen, vilket tyder på att denna fråga drivs utav andra incitament än 
lagstiftning. En svaghet med returlogistikflödet är dock att GANT enbart tar ansvar för 
de produkter som kunderna på eget initiativ väljer att reklamera. Det finns inget 
etablerat system för att återvinna de produkter som slutkonsumenterna helt enkelt 
tröttnar på eller inte längre vill ha kvar av någon anledning. Augustsson (2015) menar 
att varje individ i Sverige slänger 8 kg textilier i hushållssoporna varje år. Detta är en 
siffra som skulle kunna minskas om alla företag tog ansvar för sina produkter under 
hela produktlivslängden. Bortsett från att det är negativt för miljön att plaggen slängs då 
resurserna som användes för att tillverka plagget går till spillo, så innebär det även att 
företagen tappar kontrollen över produkterna genom att inte erbjuda kunderna ett enkelt 
sätt att återvinna dem på. Genom att erbjuda alla kunder en kanal för att återlämna 
uttjänta plagg skulle GANT kunna ta kontrollen över hela sitt produktflöde och på sikt 
även kunna återvinna materialet i de inlämnade plaggen för sin framtida produktion. 
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Här ser jag stora möjligheter för GANT att implementera returhantering som även riktar 
sig till slutkonsumenterna. Redan idag har de ett fungerande system och samarbete med 
Newlife, och jag ser inga hinder för att öka flödet till Newlife genom att samla in fler 
produkter att återvinna från slutkonsumenterna.  
 
En svårighet med ovanstående förslag är de ökade transporterna som detta skulle 
innebära. Men detta är också en av de få kostnader som GANT skulle påverkas av. För 
att lösa detta skulle varje butik kunna samla ihop alla reklamationer och plagg från 
kunderna i kartonger, för att sedan skicka dessa med vändande transport när butikerna 
får sina ordinarie varuleveranser. På så sätt behövs inga extra transporter, utan de 
befintliga transporterna utnyttjas mer effektivt genom att även inkludera vändande gods. 
Så här ser det inte ut för GANT idag, utan det är tvärt emot vanligt att butiker och 
återförsäljare skickar enstaka reklamerade plagg i retur till lagret istället för att samla 
ihop ett större antal reklamationer och skicka en full kartong åt gången. Här anser jag att 
GANT har möjlighet att ställa högre krav på sina butiker och återförsäljare. Om GANT 
bestämmer sig för att samla in både reklamationer och gamla plagg från kunderna så är 
det upp till butikerna att ordna en permanent plats där de kan placera en kartong som 
sedan kontinuerligt fylls med dessa varor. När kartongen är full skickas den till lagret 
för att sedan lämnas över till Newlife. Jag anser inte att detta är ett orimligt krav, och 
jag anser dessutom att GANT är i den positionen att de kan ställa sådana krav på sina 
butiker och återförsäljare. Det är dock viktigt att de tydligt kommunicerar anledningen 
till att de vill göra på detta sätt, så att butikerna förstår orsaken till förändringen. En 
annan svårighet med ovanstående förslag är att tekniken fortfarande saknas för att 
kunna återvinna textila material till 100%. I dagsläget är det möjligt att återvinna cirka 
20% av alla textilier som lämnas in till återvinning till nya textilfibrer. Resterande 80% 
får istället återanvändas som trasor eller som stoppning. Detta är självklart en nackdel 
och ett hinder för en cirkulär produktlivscykel eftersom det innebär att hur mycket 
textilier som än samlas in är det omöjligt att bearbeta om allt till nya fibrer som kan 
användas till produktion av nya produkter. En stor andel kommer alltid att behöva gå till 
andra användningsområden. Detta är en nackdel, men det är fortfarande betydligt bättre 
att textilierna återanvänds än att de slängs med hushållssoporna till förbränning eller 
exporteras till deponier utomlands. 
 
Linton et al. (2007, s. 180) menar att det som skiljer en hållbar flödeskedja från en 
mindre hållbar flödeskedja är just returlogistiken och huruvida företaget tar ansvar för 
återvinningen av sina produkter. På grund av detta anser jag att det är mycket viktigt att 
GANT gör en bedömning av sin flödeskedja för att se hur de kan implementera 
returlogistik på ett mer heltäckande och effektivt sätt, utan att det medför för stora 
kostnader. Niklaou et al (2013, s. 177) menar att synsättet Triple Bottom Line Approach 
är ett effektivt verktyg för att utveckla sitt hållbarhetstänk. Med det menas att företaget 
ska ta hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer i sitt 
hållbarhetsarbete. Inom returlogistiken kan de ekonomiska faktorerna vara exempelvis 
kostnadsbesparingar genom en effektiv returhantering. Detta tror jag att många företag 
ställer sig tveksamma till då hållbarhet ofta förknippas med kostnader istället för 
kostnadsbesparingar. Att förändra arbetssätt och processer i en befintlig verksamhet 
kommer att kosta, men det utesluter inte att hållbarhet på lång sikt kan vara lönsamt för 
företaget. Ett exempel på hur hållbarhet kan bidra till sänkta kostnader kan exempelvis 
vara genom att återvinna materialet från gamla produkter och använda till sina nya 
kollektioner istället för att köpa nya tyger. GANTs samarbete med Newlife är ett 
mycket bra exempel på att hållbarhet inte alltid behöver innebära höga kostnader utan 
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istället kan medföra positiva effekter som ökad kontroll över flödeskedjan och en mer 
hållbar flödeskedja. De sociala faktorerna kan exempelvis handla om att företaget gör 
någonting nyttigt för samhället genom att bidra till att de individer som annars hade 
slängt sina gamla textilier i soporna istället får en naturlig och enkel kanal att lämna in 
sina textilier till. Även de miljömässiga faktorerna påverkas positivt utav en sådan 
etablering, genom att den bidrar till minskade avfallsmängder då textilier samlas in till 
återvinning. Det faktum att insamlade material kan brytas ner till nya textilfibrer innebär 
också att mindre resurser tas i anspråk för att odla och framställa nya råmaterial.  

6.5 Implementering av hållbarhet 
GANT har en affärsidé som i grunden är hållbar, de säljer klassiska och tidlösa plagg av 
hög kvalitet. Tanken är att plaggen ska kunna användas år efter år utan att bli omoderna 
eller slitas ut. Detta är vad företagets affärsmodell har byggt på sedan år 1949 när 
företaget grundades. Problemet med denna affärsbild är att konsumtionen i dagens 
samhälle inte längre ser ut på detta sätt. Konsumenter är generellt sett ombytliga och 
strävar efter förnyelse, vilket innebär att de konsumerar mycket och ofta. Många 
konsumenter använder alltså inte plaggen på det sätt som avses, vilket betyder att 
GANT måste tänka om gällande hur de kan säkerställa att produkterna är hållbara även i 
andra perspektiv. Jag anser att GANT har förlitat sig på sin affärsidé utan att ta hänsyn 
till att konsumtionen har förändrats och att de därför måste tänka om i vissa aspekter för 
att säkerställa att de har ett hållbart varumärke som kan leva kvar även i framtiden utan 
en negativ miljöpåverkan. Att tillverka slow fashion-plagg som sedan konsumeras på 
samma sätt som fast fashion är inte hållbart i längden, vilket innebär att GANT antingen 
måste ändra sitt produktionssätt eller säkerställa att de tar kontroll över produkternas 
återvinning. Genom att göra detta kan de minska sin miljöpåverkan antingen i början 
eller i slutet av produktlivscykeln. 
 
Det är viktigt att betona att GANT redan idag gör mycket som är bra inom 
hållbarhetsområdet. I grunden har de sin hållbara affärsidé som inbegriper klassisk 
design och hög kvalitet. Detta är en stabil grund som många andra modeföretag saknar. 
Till detta kan adderas en strikt uppförandekod och andra avtal som reglerar 
verksamheten både internt och externt för att säkerställa att produktionen sker enligt de 
krav som GANT ställer på sina leverantörer gällande ekonomiska, miljömässiga och 
sociala faktorer. GANT Sweden AB har även ett långt samarbete med 
välgörenhetsorganisationen Newlife. Övergripande arbetar även GANT AB på ett 
strategiskt sätt inom ett flertal områden för att säkerställa att företaget blir mer hållbart i 
framtiden. Allt detta är positivt och visar på en vilja att utvecklas och förbättras. 
Hållbarhetscoachen Jessica Cederberg-Wodmar (2016) menar att det enbart är ett fåtal 
företag som arbetar med hållbarhet utöver vad de måste göra enligt lag. Jag anser att 
GANT tillhör denna minoritet genom att de strävar efter att utveckla sitt 
hållbarhetsarbete ytterligare, trots att de redan idag gör mer än vad som är lagstadgat 
bland annat genom att ta ansvar för återvinningen inom returflödet. 
 
För att kunna göra en rättvis bedömning av hur en implementering av hållbarhet i 
flödeskedjan skulle kunna se ut för GANT är det viktigt att poängtera det faktum att 
GANT Sweden AB är ett dotterbolag till GANT AB, och att hela flödeskedjan därmed 
inte kontrolleras utav GANT Sweden AB. Som jag tidigare nämnt är det GANT AB 
som sköter de globala inköpen från leverantörerna, medan Sweden gör bokningar av de 
produkter som de vill sälja på den svenska marknaden. Detta innebär att hela inköps- 
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och produktionsbiten regleras globalt istället för nationellt. Inom detta område har med 
andra ord Sweden inte så stor påverkan, även om de självklart kan föra en dialog med 
moderbolaget. Jag kommer trots detta att analysera hela flödeskedjan, då jag anser att 
det är viktigt att skapa en helhetsbild istället för att välja ut enstaka områden att 
fokusera på. Helhetsbilden är dock mer en övergripande bild av hur en implementering 
skulle kunna ske, medan de mer praktiska råden kommer att fokuseras på de delar av 
flödeskedjan som GANT Sweden har möjlighet att påverka i större utsträckning. 
 
Vid en planerad implementering menar Oskarsson et al. (2006, s. 176) att det är viktigt 
att börja med en kartläggning av företagets nuvarande flödeskedja. Nästa steg är sedan 
att fortsätta med att kvantifiera flödet genom användningen av nyckeltal (Oskarsson et 
al., 2006, s. 179-180). Författarna menar att det är viktigt att kvantifiera flödeskedjan 
för att kunna bedöma huruvida en förändring är möjlig, samt för att kunna bedöma 
effekterna utav denna förändring. Detta görs genom nyckeltal, KPI:er, som används för 
att ge underlag för beslutsfattande. Inom flödeskedjan är det framför allt nyckeltal som 
ledtid, lageromsättningshastighet och leveranssäkerhet som är viktiga tal att mäta 
(Gunasekaran, 2004, s. 336: Oskarsson et al., 2006, s. 194). Mattila et al. (2002, s. 344) 
nämner även nyckeltal som servicenivå, bruttomarginal och genomförsäljning som 
betydelsefulla inom just modebranschen.  
 
GANT arbetar med nyckeltal i sin verksamhet, där de inom logistikområdet mäter både 
ledtid och effektivitet genom nyckeltal som hanteringstid, fyllnadsgrad, förväntad 
produktion i relation till faktisk produktion samt uppskattad ankomsttid i relation till 
faktisk ankomsttid (Måhl, 2016). Dessa nyckeltal har med andra ord fokus på hur 
varorna hanteras av tredje part, och av dessa är fyllnadsgrad det enda nyckeltal som 
tydligt kan relateras till hållbarhet. Detta är ett mycket bra nyckeltal ur 
hållbarhetssynpunkt och jag anser att de bör sträva efter att alltid uppfylla en maximal 
fyllnadsgrad i så stor utsträckning som möjligt. Detta är självklart svårare i lågsäsong 
när de flesta artiklar redan har levererats vilket innebär att det inte finns lika stora 
kvantiteter att leverera till alla butiker. Butikerna har dessutom fasta leveransdagar 
vilket innebär att de får sina leveranser utspridda på exempelvis två dagar i veckan 
oavsett om det är högsäsong eller lågsäsong. Ur miljösynpunkt skulle det kunna vara en 
fördel att ändra leveransdagarna under lågsäsong för att öka fyllnadsgraden och minska 
antalet delleveranser. Det kan dock vara svårt att uppnå praktiskt och samtidigt 
upprätthålla en hög servicenivå till kunderna om butikslagret inte räcker till att fylla 
efterfrågan under de dagar då ingen leverans kommer. Jag anser att en kartläggning av 
flödeskedjan samt användning av ytterligare nyckeltal kopplade till hållbarhet kan vara 
bra för att få en tydlig bild av hur verksamheten ser ut i dagsläget.  
 
Tanken med en hållbar affärsverksamhet är att den ska bedrivas så att dagens behov 
möts utan att påverka framtida generationers förmåga att möta sina behov. Van Weele 
(2014, s. 582) menar att detta enbart är möjligt att uppnå om företaget lyckas balansera 
de krav som ställs både från kunder, aktieägare och miljö. Carroll (1991, s. 142) 
beskriver detta med uttrycket ”People, Planet, Profit” som förklaras ytterligare utav 
den CSR-pyramid med fyra steg som Carroll skapat. De fyra stegen består utav 
ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar, och beskriver hur företag kan gå 
tillväga för att uppnå en hållbar affärsverksamhet. Detta går hand i hand med den 
strategi som GANT planerar att arbeta utefter i framtiden, ”People, Product, Planet” 
(Respondent 5, 2016). Jag anser att detta är ett mycket bra initiativ där de tydligt har 
fastställt vilka punkter de vill fokusera på och utveckla i framtiden. De har inkluderat 



	
	

76	

både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och tar därmed hänsyn till alla 
aspekter av hållbarhet. Denna devis gäller framför allt för moderbolaget GANT AB 
eftersom att den reglerar saker som att säkerställa att mänskliga rättigheter upprätthålls i 
produktionsländerna eller att alla råmaterial klassificeras, men alla åtgärder som 
genomförs med hjälp av denna strategi kommer naturligtvis också att påverka GANT 
Sweden och deras verksamhet. Alla förbättringar är därmed positiva även för den 
svenska marknaden. 
 
Wagner & Svensson (2010, s. 179) menar att ett företag bör fokusera på följande fyra 
områden när de implementerar CSR i sin flödeskedja: responsible purchasing, product 
stewardship, internal organisational ethics samt sustainable operations. Responsible 
purchasing handlar om vikten av att välja rätt leverantörer, att säkerställa att de är 
certifierade, att etablera goda relationer samt att säkerställa leverantörsutveckling. Jag 
anser att GANT har bra kontroll på sina inköp och att de med hjälp av sin 
uppförandekod har säkerställt att inköpen sker på ett ansvarsfullt sätt, från leverantörer 
som de har goda relationer med och som de kan utvecklas tillsammans med. Det är 
framför allt GANT AB som har möjlighet att påverka inköpen, eftersom att GANT 
Sweden inte är delaktiga i den process där val av leverantör, design och material görs. 
Här anser jag att modellen av Wagner & Svensson skulle kunna kompletteras med 
tydligare riktlinjer för hur ett ansvarsfullt inköp genomförs. Att sätta upp tydliga mål 
med sitt inköp är ett sätt att fatta medvetna beslut gällande materialval, produktionsland 
och liknande. Ett exempel på detta kan vara att 50% av den bomull som används i 
produktionen ska vara ekologisk eller att 20% av produkterna ska tillverkas utav 
återvunnet material. Detta är självklart långsiktiga mål som inte kan implementeras på 
en gång, men genom att ha tydliga kvantifierbara mål anser jag att det blir enklare att 
fatta beslut som tar verksamheten i den riktningen. För att lyckas med detta krävs även 
en ökad kontroll över inköpet, för att fastställa hur produktionen ser ut i dagsläget. Det 
är viktigt att känna till vilka material som används i dagsläget samt deras ursprung, för 
att kunna sätta upp förbättringsmål. 
 
Product stewardship innebär att företag ska ta ansvar för sina produkter under hela 
produktlivscykeln, från design och produktion till distribution till återvinning (Wagner 
& Svensson, 2010, s. 180). För GANT Sweden blir denna process något komplex 
eftersom att de inte är aktivt delaktiga i de första aktiviteterna som ingår i produkternas 
livscykel. De köper färdiga produkter från GANT AB och har därför ingen möjlighet att 
bestämma vilka material eller vilken produktionsteknik som används. Däremot gör de 
ett urval av vilka produkter som ska finnas på den svenska marknaden, och har där 
möjligheten att välja hållbara alternativ i så stor utsträckning som möjligt. De är mer 
involverade i de senare aktiviteterna i produktlivscykeln, från distribution till 
försäljning och återvinning. Här har de möjligheten att göra aktiva val för att bidra till 
att produkterna har så liten miljöpåverkan som möjligt. Jag anser därför att modellen 
kan kompletteras med ett större fokus på distributionen av varorna samt på 
returlogistik. Genom att ta ansvar för distributionen och återvinningen av produkterna 
kan de säkerställa att de tar ansvar för den av flödeskedjan som de har en direkt 
inverkan på. Som jag tidigare har diskuterat skulle GANT exempelvis kunna övergå till 
transporter med förnyelsebart bränsle för att eliminera utsläppen av koldioxid. 
Angående återvinningen av produkterna är detta någonting som de redan har påbörjat 
genom samarbetet med Newlife. Även här finns det dock utvecklingspotential enligt det 
resonemang som jag presenterat tidigare, där huvudpoängen är att de kan inkludera 
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slutkonsumenterna ytterligare och därmed lyckas med att återvinna ännu fler varor än 
de över 1000 kartonger som skickades till återvinning föregående år. 
 
Internal organisational ethics handlar om den interna företagsetiken och hur denna 
hanteras inom verksamheten (Wagner & Svensson, 2010, s. 181-182). Det handlar om 
att skapa ett gemensamt etiskt företagsklimat där ett hållbart och etiskt agerande och 
uppförande uppmuntras. Jag anser att detta är en viktig del utav ett företags 
hållbarhetsarbete, då viljan att arbeta på ett hållbart sätt måste komma inifrån för att 
fungera. Cederberg-Wodmar (2016) menar att det är mycket viktigt att 
företagsledningen lyckas skapa en känsla av stolthet för varumärket genom att betona 
de positiva saker som de har åstadkommit. Hon menar att målet vid en implementering 
av hållbarhet är att företaget ska gå från att ha en enskild hållbarhetschef till att alla 
medarbetare på företaget ska arbeta med hållbarhet. Jag upplever att GANT har en 
mycket bra företagsetik och en mycket bra gemenskap där alla medarbetare arbetar 
tillsammans mot gemensamma mål oavsett vilken avdelning de tillhör. Någonting som 
jag däremot inte har upplevt på samma sätt är ett gemensamt fokus på hållbarhet. Jag 
har vid alla intervjuer med respondenter inom GANT ställt frågan hur de arbetar med 
hållbarhet inom sin avdelning, och jag upplever det som att svaret till stor del beror på 
vem man frågar. Det finns ingen tydligt kommunicerad bild av hur varje avdelning ska 
arbeta med hållbarhet, utan det är mer upp till varje enskild individ att ta ansvar för 
detta. Detta är den generella bilden som jag har fått av verksamheten genom de 
intervjuer jag har genomfört, men självklart finns det även exempel där det har varit 
mycket tydligt på vilket sätt de arbetar med hållbarhet, vilka mål som finns och vilka 
utmaningar som fortfarande väntar. Jag upplever att det i dagsläget saknas en gemensam 
målsättning, men jag tror att detta kommer att uppnås när GANT börjar arbeta mer 
intensivt med ”People, Product, Planet” och det därmed blir tydligt för alla 
medarbetare vilka mål som finns för verksamheten och vad som krävs för att uppnå 
dessa. Både Filippa K och Houdini har liknande arbetssätt som det GANT arbetar med 
att implementera. Filippa K utgår från devisen Reduce, Repair, Reuse & Recycle, medan 
Houdini använder sig av ett annat ordval i form av Reuse, Repair, Rental & Recycle. 
Det finns en tydlig koppling mellan dessa två och målsättningarna är lika – att hitta nya 
sätt att konsumera som inte innebär en negativ miljöpåverkan. Det som skiljer GANTs 
People, Product, Planet från de två andra är att denna är mer övergripande för hela 
verksamheten medan Houdini och Filippa K istället fokuserar på produkterna och 
konsumtionen samt återvinningen av dessa. Jag ser det som någonting positivt att 
GANT har valt att inkludera alla aspekter utav sin verksamhet i hållbarhetsarbetet, och 
genom de fokusområden som ingår i respektive kategori anser jag att de uppfyller både 
generella och mer specifika målsättningar både gällande sociala, ekonomiska och 
miljömässiga faktorer. 
 
Den sista delen av modellen, sustainable operations, innebär att alla aktiviteter som 
ingår i flödeskedjan bör utföras med ett fokus på hållbarhet (Wagner & Svensson, 2010, 
s. 182). Det kan till exempel handla om att minska resursanvändningen vid 
produktionen eller att minska koldioxidutsläppen vid transporterna. Detta går hand i 
hand med product stewardship, eftersom att alla aktiviteter som ingår i flödeskedjan 
även påverkar hur hållbar den slutgiltiga produkten är. Här anser jag att GANT framför 
allt har möjlighet att påverka distributionen och återvinningen av varorna, för att 
säkerställa att dessa aktiviteter är så hållbara som möjligt. Inom detta område anser jag 
även att GANT bör fokusera på att öka transparensen. I takt med att de gör medvetna 
val inom sin verksamhet, exempelvis genom att återvinna sina produkter i samarbete 
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med Newlife, bör de även kommunicera dessa utåt så att kunder och andra intressenter 
blir medvetna om det arbete som de bedriver. Någonting som inte nämns i modellen av 
Wagner & Svensson men som jag anser är viktigt att ha koll på inom hållbarhetsarbete 
är lagstiftning i form av svensk lag och EU-direktiv. Ett exempel på detta är det nya 
lagförslaget som bygger på ett EU-direktiv (Regeringskansliet, 2015). Om det klubbas 
igenom kommer hållbarhetsredovisning att bli ett lagstadgat krav inom 
årsredovisningslagen, och alla företag som omfattas av lagen kommer därför att vara 
tvungna att skriva en hållbarhetsrapport där information om företagets hållbarhetsarbete 
ska presenteras utifrån ett antal punkter. GANT är väl medvetna om detta och har 
påbörjat arbetet med att förbereda en hållbarhetsrapport (Respondent 5, 2016). Jag anser 
att detta visar på att de strävar efter att ligga steget före lagstiftningen. Bortsett från att 
vara medveten om kommande lagstiftning är det även viktigt att ha kunskap om 
befintlig lagstiftning inom hållbarhetsområdet, exempelvis gällande Reach-förordningen 
som reglerar hur företag använder sig utav kemikalier i produktionen av sina produkter. 
Även här anser jag att GANT är väl medvetna om hur lagstiftningen ser ut, och de följer 
den lagstiftning som är applicerbar på deras verksamhet.  
 
Cederberg-Wodmar (2016) menar att det är mycket viktigt att företag kommunicerar sitt 
hållbarhetsarbete både internt och externt. Jag håller med om detta, då det inte spelar 
någon roll för varumärkets image vilka positiva åtgärder som utförs internt om de inte 
kommuniceras externt. Karlsson (2016) betonar att transparensen är mycket viktig för 
hållbarhetsarbete, och att företag bör kommunicera både internt och externt inom vilka 
områden de arbetar med hållbarhet och vad de strävar efter att förbättra. Det är framför 
allt här som jag anser att GANT ligger efter sina konkurrenter, som tydligt 
kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Det är svårt att som konsument få information om 
hur GANT arbetar med hållbarhet, det finns enbart begränsad information på företagets 
hemsida och de kommunicerar inte hållbarhet utåt i sin marknadsföring. I jämförelse 
med andra varumärken som har en mycket hög transparens med omfattande information 
på sin hemsida om deras hållbarhetsarbete, blir kontrasten för en konsument som 
eftersöker denna information stor. Det faktum att allt fler kunder efterfrågar denna typ 
av information om de produkter som de konsumerar innebär att företag måste kunna 
erbjuda det i samma utsträckning som de kan erbjuda information om materialval eller 
tekniska aspekter kring sina plagg. Kunderna efterfrågar en hög transparens och är 
nyfikna på hur de varumärken som de konsumerar arbetar med hållbarhet, vilket innebär 
att de varumärken som inte kan erbjuda denna information har en svaghet gentemot 
konkurrenterna.  
 
Jag upplever det som att GANT anser att de inte har kommit tillräckligt långt inom 
hållbarhetsområdet för att kommunicera sitt arbete externt. Jag håller dock inte med om 
detta, då jag som sagt anser att de har tagit flera bra initiativ redan idag och även har 
framtida strategier som kommer att förbättra hållbarheten av hela flödeskedjan. Det är 
inte bara enskilda företag som måste utvecklas, utan för att åstadkomma en riktig 
förändring måste hela branschen anta ett mer hållbart arbetssätt. Alla företag har 
områden där de strävar efter att bli bättre, och genom att belysa detta kan de arbeta 
tillsammans för att förändra hela modebranschen till en mer hållbar bransch där mode 
inte konsumeras på miljöns eller människors bekostnad. Filippa K och Houdini som 
enligt min mening är två av de mest framstående svenska företagen inom 
hållbarhetsområdet anser båda att de har saker kvar att göra. Trots att de har kommit så 
långt med sitt hållbarhetsarbete är de inte klara. Detta känns som ett kännetecken för 
hållbarhet, oavsett hur bra ett företag är finns det alltid saker kvar att förbättra. Av 
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denna anledning anser jag att alla företag ska vara mer öppna med sitt hållbarhetsarbete 
och kommunicera de positiva åtgärder som genomförs. Det faktum att det fortfarande 
finns saker kvar att förbättra innebär inte att de saker som redan har förbättrats inte 
räknas. 
 
Utifrån ovanstående analys har jag kommit fram till att den modell som Wagner & 
Svensson (2010, s.179) har presenterat med fördel kan användas som en riktlinje för att 
implementera hållbarhet i flödeskedjan. Den ger en generell överblick av vilka områden 
som är viktiga att hantera för att säkerställa en hållbar flödeskedja, och bidrar med 
kunskap om hur de olika områdena kan hanteras. I min analys har jag även kommit 
fram till att vissa delar saknas i den modell som författarna presenteras. Det faktum att 
den är övergripande är bra eftersom att den därmed kan appliceras på många olika 
verksamheter, men det innebär också att det är svårt att utläsa hur ett specifikt företag 
ska gå tillväga i praktiken vid en implementering. Modellen är teoretiskt utformad och 
saknar praktiska rekommendationer och tillvägagångssätt. Jag har därför valt att lägga 
till ett antal underrubriker till modellen, för att förtydliga vilket användningsområde 
modellen har för företag inom modebranschen. Inom responsible purchasing anser jag 
att kontroll och tydliga mål är viktiga faktorer för att kunna implementera en ansvarsfull 
inköpsstruktur. Inom product stewardship har jag valt att betona distribution och 
returlogistik på grund av att förändringar inom dessa områden har en stor inverkan på 
den totala miljöpåverkan av en produkt. Inom internal organisational ethics anser jag 
att det är av stor vikt att företaget skapar ett gemensamt mål som styr verksamheten, 
samt att detta mål bör kommuniceras internt för att involvera alla medarbetare. Inom 
sustainable operations har jag valt att betona transparens och lagstiftning som de 
områden jag anser att företag bör fokusera på. Många företag inom modebranschen 
följer redan idag all applicerbar lagstiftning men jag anser att de kan anta en mer 
proaktiv inställning till lagstiftning och sträva efter att ligga steget före. Som en naturlig 
följd av detta blir det även mer attraktivt för företag att öka transparensen i sin 
flödeskedja, vilket jag anser är en förutsättning för att uppnå en flödeskedja som är 
hållbar i alla aspekter. 
 

 
 

Figur 5. Utvecklad modell från Wagner & Svensson. (2010, s. 179). 
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7. SLUTSATS  
I denna studie har GANT fungerat som ett fallföretag med syftet att besvara 
problemformuleringen ”Hur kan en implementering av CSR i ett modeföretags 
flödeskedja genomföras, och vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter leder 
en sådan implementering till?”. Utifrån den teori, empiri och analys som denna uppsats 
består utav har jag kommit fram till att det i dagsläget inte finns något övergripande sätt 
att implementera hållbarhet på. Detta beror på att varje företag är unikt, och att varje 
företag därför behöver en unik åtgärdsplan som är anpassad efter deras verksamhet. Att 
föreslå en universell åtgärdsplan för en implementering av CSR är därmed en 
omöjlighet. Det finns dock ett antal riktlinjer som företag kan använda sig av för att 
inleda arbetet med att uppnå en mer hållbar verksamhet. Här anser jag att den modell av 
Wagner & Svensson som jag har utvecklat med mina egna infallsvinklar grundade i 
teori och empiri, med fördel kan användas för att kartlägga verksamheten och fastställa 
de mål som finns inför framtiden för att med dessa som verktyg åstadkomma en lyckad 
implementering av hållbarhet. 
 
De mest grundläggande slutsatserna av denna uppsats är därför först och främst att en 
implementering av CSR måste utgå från en gemensam målsättning som är väl förankrad 
i hela verksamhetens syfte, samt att målsättningen måste vara specifik och kvantifierbar 
för att kunna implementeras i alla delar av verksamheten. Det är viktigt att 
kommunicera målsättningen internt för att alla medarbetare ska uppfatta syftet med 
denna och förstå vilken roll de har i arbetet mot att uppfylla denna målsättning. Den 
interna kommunikationen är även viktig för att motivera medarbetarna till att arbeta för 
att nå de specifika mål som är satta. Vidare är det även viktigt att kommunicera sitt 
hållbarhetsarbete externt, genom att både berätta vad företaget har uppnått och vad de 
fortfarande arbetar med att uppnå. Detta bidrar till en ökad transparens och en förbättrad 
varumärkesimage där det är enklare för företagets intressenter att skapa sig en bild utav 
verksamheten. Genom att öka transparensen inom branschen är jag säker på att allt fler 
kommer att övergå till ett mer hållbart arbetssätt.  
 
Ytterligare en slutsats är att det är viktigt att undersöka och vara medveten om den 
lagstiftning som finns inom hållbarhetsområdet, då lagstiftningen är ett bra mått på 
vilka åtgärder som måste genomföras på kort och på lång sikt. Det är även viktigt att 
betrakta lagstiftningen som en miniminivå, och att sträva efter att verksamheten ska 
överträffa lagstiftningen för att säkerställa att företaget ligger i framkant inom området. 
Utifrån ovanstående resonemang anser jag att jag delvis har besvarat den 
problemformulering som jag har identifierat i denna uppsats, där jag 
sammanfattningsvis anser att följande slutsatser kan dras gällande hur CSR kan 
implementeras: 
 

- Börja med att skapa tydliga och kvantifierbara mål för alla olika delar av 
verksamheten. 

- Målsättningarna bör kommuniceras internt för att engagera alla medarbetare i 
processen och öka deras motivation. 

- Målsättningarna samt alla framsteg som görs bör kommuniceras externt för att 
informera intressenter och skapa ett ökat varumärkesvärde. 

- Säkerställ en effektiv och hållbar distribution genom effektiviserade 
transportrutter och hållbara transportmedel. 
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- Ta ansvar för hela produktlivscykeln genom att inkludera hållbarhet i alla 
beslut som rör produktens utformning, produktion och distribution.. 

- Säkerställ en kontrollerad och väl fungerande returhantering som sluter 
produktlivscykeln. 

- Säkerställ i första hand att lagstiftning följs, men sträva även efter att överträffa 
denna och därmed ligga i framkant. 

 
Den andra delen utav problemformuleringen som handlar om vilka sociala, ekonomiska 
och miljömässiga effekter en implementering kan medföra är dock svår att besvara då 
det är beroende av situationsspecifika förutsättningar. Utifrån denna studie anser jag att 
jag kan fastställa att de kortsiktiga och till viss del även de långsiktiga effekterna är 
positiva, i form av en ökad varumärkeskännedom bland de konsumenter som 
värdesätter hållbarhet och därmed även en ökad konkurrenskraft. En hållbar flödeskedja 
medför även positiva effekter på de aktörer och individer som ingår i flödeskedjan. 
Exempelvis innebär en hållbar produktion att de som odlar råvarorna, de som färgar 
tygerna och de som konstruerar plaggen har säkra arbetsmiljöer och en lön som går att 
leva på, vilket ökar livskvaliteten för de individer som försörjer sig genom någon 
aktivitet i flödeskedjan. Som en följd av detta leder även en hållbar flödeskedja till en 
minskad miljöpåverkan, exempelvis genom effektivare transporter, ökad användning av 
hållbara material eller en förflyttning till förnyelsebara bränslen inom distributionen.  
 
På grund av att jag i denna uppsats inte har studerat en flödeskedja under en längre 
period är det svårt att fastställa både de positiva och de negativa effekter som kan 
uppstå, mycket beroende på att varje flödeskedja är unik. Företag som är verksamma 
inom modebranschen har dock ofta en liknande flödeskedja, där design, inköp, 
försäljning och marknadsföring sker internt medan den fysiska produktionen och 
distributionen av varorna är förlagd på externa aktörer. På grund av detta anser jag att 
trots att modellen är anpassad efter GANTs verksamhet kan den utan problem 
appliceras även på andra företag som har en liknande verksamhet. De effekter av en 
implementering av CSR som jag har identifierat genom denna uppsats är 
sammanfattningsvis: 
 

- En ökad varumärkeskännedom hos intressenter som värdesätter hållbarhet, som 
en följd av en ökad transparens. 

- En minskad miljöpåverkan som en följd av en mer hållbar flödeskedja. 
- Förbättrade arbetsvillkor och levnadsstandard för alla individer som ingår i 

flödeskedjan, som ett resultat av exempelvis mer hållbara produktionsmetoder. 
- En ökad gemenskap internt genom uttalade målsättningar och visioner. 
- Ökade kostnader på kort sikt på grund av inledande investeringar i exempelvis 

nya produktionsmetoder eller nya transportsätt. 
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8. REKOMMENDATION 
Som jag tidigare har nämnt är flödeskedjan inom GANT uppdelad på den globala och 
den svenska verksamheten, där design, inköp och produktion utförs på en global nivå 
medan GANT Sweden arbetar med distribution och försäljning till slutkund. Detta 
innebär att de beslut som tas inom GANT AB gällande design, produktion och inköp 
även påverkar verksamheten på den svenska marknaden. På grund av 
organisationsstrukturen inom GANT har jag valt att dela upp den praktiska 
rekommendationen på respektive företag. Motivet med detta är att skapa en tydlig bild 
av vilka områden som kan utvecklas av GANT AB respektive GANT Sweden. Eftersom 
att vissa aktiviteter utförs globalt medan andra utförs inom Sverige, anser jag att denna 
fördelning är optimal för att de ska kunna tillgodose sig resultatet av denna uppsats på 
bästa sätt. 
 
GANT AB har det strategiska ansvaret för det globala varumärket GANT, och arbetar 
på ett övergripande sätt med hållbarhetsfrågor som rör hela flödeskedjan från design till 
produktion och distribution. Jag kommer nu att föreslå ett antal åtgärder som jag anser 
att GANT kan genomföra på en global nivå, för att utveckla hållbarhetsarbetet och leda 
varumärket mot en mer hållbar verksamhet. People, Product, Planet visar på en 
helhetssyn där de inkluderar alla aspekter av hållbarhet utan att begränsa sig till enbart 
sociala faktorer eller miljöfaktorer. Jag anser att detta är en mycket bra väg att gå och 
jag är säker på att de åtgärder som utförs i linje med denna strategi kommer att bidra till 
en mer hållbar flödeskedja både globalt och nationellt. Detta nya synsätt innebär att 
GANT har möjligheten att kommunicera ett gemensamt mål till sina medarbetare, vilket 
jag anser är av stor vikt för att uppnå de mål som anges i strategin. GANT har kommit 
en mycket bra bit på väg genom att först och främst presentera dessa tre områden som 
de planerar att arbeta med inom hållbarhetsområdet, samt genom att specificera de 
aktiviteter som de inkluderar i respektive område. Jag ser det som mycket positivt att 
GANT strävar efter att utveckla dessa punkter, men det är fortfarande oklart för tredje 
part vilka förbättringar som egentligen eftersträvas. Att exempelvis arbeta med 
mänskliga rättigheter är ett mycket bra initiativ, likväl som att undersöka hur 
koldioxidutsläppen ser ut inom verksamheten, men för att verkligen åstadkomma en 
förändring är det viktigt att tydliggöra vilka målsättningar som finns inom området. 
Denna strategi är en mycket bra början som visar på en vilja att utvecklas, men den är 
något försiktig i sin utformning och ger inga tydliga direktiv för vad företaget vill 
åstadkomma. Jag föreslår att GANT bör gå igenom respektive punkt och fastställa vilka 
målsättningar som finns inom respektive område, för att möjliggöra utformningen av en 
åtgärdsplan. Ett första steg kan exempelvis vara att undersöka och kartlägga vilka 
råmaterial som används inom produktionen för att sedan fastställa vilka förändringar 
som de vill uppnå inom detta område. Det kan handla om att enbart använda bomull 
från ekologiska odlingar eller att öka andelen hållbara material som lyocell till en viss 
procent utav det totala sortimentet. Detta är kvantifierbara mål som är enkla att följa upp 
och som därför är enkla att kommunicera både internt och externt. 
 
När företaget har gått igenom alla områden och fastställt vilka målsättningar som finns 
är nästa steg att kommunicera dessa internt, för att uppmärksamma alla medarbetare om 
vilken del de har i den gemensamma målsättningen. Detta är ett viktigt steg för att 
säkerställa att alla medarbetare är medvetna om det gemensamma målet samt att de 
förstår på vilket sätt deras arbete kan bidra till att uppnå detta, vilket betonas i avsnittet 
internal organisational ethics i den modell av Wagner & Svensson som jag har 
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utvecklat i denna uppsats. Eftersom att butikspersonalen är de representanter för 
varumärket som kunderna möter, anser jag att det är viktigt att även dessa är medvetna 
om hållbarhetsarbetet inom företaget. Den strategi med ledorden People, Product, 
Planet som GANT planerar att arbeta med bör därför även kommuniceras till 
butikspersonalen, för att säkerställa att alla frågor som kunderna ställer kan besvaras på 
rätt sätt. Som jag tidigare har fastställt anser jag att transparensen är det område där 
GANT har störst utvecklingspotential. De är redan idag bra på hållbarhet inom flera 
områden, men har valt att inte kommunicera detta externt vilket leder till att 
konsumenterna inte känner till det arbete som företaget gör. En åtgärd som GANT kan 
inleda arbetet med redan idag är att uppdatera sin hemsida med all den information om 
hållbarhet som kunderna kan vara intresserade av att känna till. Det finns redan idag 
kortfattad information om företagets uppförandekod, men denna information finns 
enbart på engelska under avdelningen för pressinformation och riktar sig därmed inte 
direkt till konsumenterna. Var konsumenter kan hitta information om hur GANT arbetar 
med hållbarhet är med andra ord inte uppenbart. Här skulle GANT AB kunna utveckla 
hemsidan www.gant.se (för respektive försäljningsland) med en sida som riktar sig 
direkt till konsumenterna, med information om hur produkterna tillverkas, var 
produkterna tillverkas och vilka material som används i produktionen. Genom att 
beskriva hur nuläget ser ut, men även vilka målsättningar de har inför framtiden, tror jag 
att varumärket skulle upplevas som betydligt mer transparent ur konsumenternas 
synvinkel. Som jag tidigare har betonat finns det ingen verksamhet som är fulländad 
inom hållbarhetsområdet, varför jag anser att det är viktigt att kommunicera de bra 
åtgärder som genomförs istället för att fokusera på det som saknas. 
 
För att övergå till den producerande delen av flödeskedjan anser jag att design, inköp, 
och produktion är de områden som GANT AB bör se över och fokusera på att utveckla. 
Designavdelningen lägger grunden för produkterna och har en stor inverkan på 
resterande aktiviteter i flödeskedjan. Genom att redan här sätta upp tydliga mål och 
riktlinjer för vilka material som ska användas i produktionen kan användningen av 
naturresurser i produktionen minimeras. Här anser jag att GANT bör göra en 
kartläggning av nuvarande designprocess för att fastställa vilka kriterier som är av störst 
vikt vid utformningen av produkterna. Inom inköps- och produktionsområdet anser jag 
att GANT redan idag har en välfungerande verksamhet. De har en strikt uppförandekod 
som säkerställer att leverantörerna arbetar enligt de regler som företaget har fastställt, 
och de har goda och långa relationer med många av sina leverantörer. Jag upplever att 
de har en god insyn i produktionen och är medvetna om hur processerna ser ut. För att 
utveckla hållbarhetsarbetet i linje med avsnittet responsible purchasing av Wagner & 
Svensson anser jag dock att det finns en del åtgärder som kan genomföras. Exempelvis 
ställer de i dagsläget inga krav på att fabrikerna ska vara miljöcertifierade, även om det 
självklart uppmuntras och ses som en fördel. För att kunna implementera förändringar 
av flödeskedjan och säkerställa en hållbar produktion anser jag att miljöcertifierade 
fabriker är en grundläggande förutsättning. Här ser jag alltså att GANT kan ställa högre 
krav på sina leverantörer.  
 
Inom produktionsområdet anser jag att GANT bör vara tydligare med vilka 
målsättningar de har och vilka krav de ställer på sin produktion. Den strategi som de 
planerar att implementera betonar att de inom produktionsområdet ska undersöka 
användningen av råmaterial, se över användningen av kemikalier samt se över sin 
djurskyddspolicy. Detta är bra utgångspunkter som visar på att de har identifierat de 
områden som de vill fokusera på i sin verksamhet, men jag anser att de är för generella. 
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För att verkligen kunna uppnå förändring anser jag att de måste kvantifiera och 
definiera de målsättningar som de har. De bör sträva efter att kartlägga och mäta alla 
råmaterial som används i produktionen, samt de resurser som används i form av bland 
annat vatten och energi. När detta är genomfört är nästa steg att fastställa tydliga mål för 
respektive kategori, gällande vilka material de vill använda i sin produktion och hur de 
ska hanteras. Det är först när de vet vilka material som används och deras ursprung som 
de kan bestämma vad de önskar minska respektive öka användningen av. Jag är säker på 
att de redan idag har planer på att specificera de målsättningar som finns, och att det 
enbart är en fråga om tid innan de har har haft möjlighet att gå igenom respektive 
kategori för att se vilka förbättringar som krävs. De punkter som jag anser att GANT 
AB bör se över i sin verksamhet och sträva efter att uppnå är alltså: 
 

- Att fastställa tydliga och kvantifierbara mål inom vart och ett av de tre olika 
områdena People, Product & Planet. 

- Att internt kommunicera dessa mål samt den nuvarande situationen. 
- Att externt kommunicera de framsteg som görs, stort som smått. 
- Att ställa krav på miljöcertifierade leverantörer. 
- Att uppdatera den globala hemsidan med den hållbarhetsinformation som 

intressenterna eftersöker. 
 
Som jag tidigare har konstaterat anser jag att GANT redan är på god väg att 
implementera en hållbar flödeskedja, och i kombination med det driv som finns inom 
verksamheten är jag säker på att varumärket kommer att åstadkomma stora förändringar 
inom en snar framtid. 

 
Alla de åtgärder som jag har föreslagit för GANT AB kommer som ett resultat av den 
verksamhetsstruktur som företaget har även att påverka den verksamhet som bedrivs på 
den svenska marknaden. GANT Sweden befinner sig i en något ovanlig sits där de inte 
kontrollerar hela sin flödeskedja eftersom att design, inköp och produktion till största 
delen sker utanför deras verksamhet. GANT Sweden har i likhet med GANT AB också 
en inköpsfunktion men de har ingen möjlighet att exempelvis påverka de material som 
används i produkterna eftersom att de enbart köper färdiga produkter där GANT AB har 
tagit alla beslut angående materialval och liknande. Däremot har de möjlighet att genom 
sina inköp välja vilka produkter som ska säljas på den svenska marknaden, under 
förutsättning att det finns alternativ att välja mellan. Om det inte finns hållbara 
alternativ att köpa in har de med andra ord ingen möjlighet att erbjuda hållbara 
alternativ på den svenska marknaden. De områden inom flödeskedjan som GANT 
Sweden hanterar på egen hand och därmed har störst inverkan över är framför allt 
distributionen och försäljningen av produkterna, vilket även inkluderar returlogistik och 
det ansvar för återvinning som detta innebär. Av denna anledning har jag valt att 
fokusera rekommendationen inom logistik- och returlogistikområdet. Sustainable 
operations och product stewardship är de två delar utav modellen av Wagner & 
Svensson som går hand i hand med den verksamhet som GANT Sweden bedriver. Jag 
anser att GANT har goda möjligheter att åstadkomma utveckling inom dessa områden 
då de har väletablerade processer redan idag, som dessutom är flexibla med hänsyn till 
den tredjepartslogistiklösning som de arbetar med i dagsläget. Detta innebär att GANT 
har alla möjligheter att utveckla sin distribution i samarbete med sin 
tredjepartslogistiker DHL, vilka besitter den expertis inom området som delvis saknas 
inom GANT på grund av att logistik inte hör till kärnverksamheten.  
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Ett första steg som jag skulle råda GANT att ta gällande logistikflödet är att undersöka 
huruvida mer miljövänliga transporter kan vara möjligt att implementera. Idag sker alla 
inrikes transporter med lastbil, vilket ur miljösynpunkt inte är ett bra alternativ så länge 
inte transporterna sker med förnyelsebara bränslen. Företagets nuvarande logistikpartner 
DHL erbjuder redan idag en lösning med hållbara transporter som kallas för DHL 
Miljöfrakt. Dessa transporter sker med lastbilar som drivs utav förnyelsebart bränsle, 
vilket innebär en kraftig minskning av den miljöpåverkan som klassiska varutransporter  
bidrar till. På grund av att alternativet redan finns hos den transportör som företaget 
använder anser jag att denna implementering bör kunna genomföras inom en relativt 
kort tidsram, genom att helt enkelt styra om transporterna till lastbilar som drivs med 
förnyelsebar energi. Ett annat alternativ som skulle minska miljöpåverkan inom de 
stadsnära leveranserna är att använda sig utav cykelbud. GANT skickar exempelvis 
mindre volymer av varor mellan sina butiker i olika omgångar, och att använda sig av 
cykelbud för dessa situationer skulle vara fullt möjligt. Movebybike som kallar sig för 
Sveriges grönaste åkeri kan utföra transporter på upp till 300 kg i form utav cykelbud 
inom Stockholm, Malmö och Lund (Movebybike, u.å). En liknande tjänst finns i 
Göteborg i form av Pling Transport, som kan utföra transporter på upp till 200 kg (Pling 
Transport, 2016). Att använda sig utav cykelbud för mindre transporter och bud inom 
större städer är med andra ord fullt möjligt och skulle utan tvekan minska GANTs 
koldioxidutsläpp. Det är viktigt för GANT att en hållbar lösning inte påverkar 
leveransservicen nämnvärt eller medför ökade kostnader i stor utsträckning. Ledtid, pris 
och miljö är tre områden som ofta ställs i relation till varandra. Att fokusera på ledtid 
och pris innebär inte sällan en hög miljöpåverkan, medan ett fokus på miljö och ledtid 
kan innebära ett högt pris. Det är med andra ord viktigt att hitta en prioritetsordning och 
en balans mellan dessa tre områden för att kunna fatta ett medvetet beslut. 
 

 
 

Figur 6. Beslutsmodell för prioritetsordning. 
 
Hållbara transporter handlar inte bara om vilket drivmedel som används i fordonen eller 
vilken typ av transportmedel som används. Även faktorer som fyllnadsgrad, 
leveransschema och val av packsätt påverkar hur hållbar själva transporten kan anses 
vara. Eftersom att transportschemat ser likadant ut under hög- och lågsäsong är 
fyllnadsgraden av varierande omfattning. Under lågsäsong är fyllnadsgraden sämre, och 
att skicka en halvfull lastbil två gånger i veckan är av förklarliga skäl inte lika hållbart 
som att skicka en full lastbil en gång i veckan. Det är därmed viktigt att säkerställa att 
det leveransschema som används är anpassat efter de volymer som transporteras. Här 
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anser jag att GANT kan utveckla sitt arbetssätt genom att anpassa transportschemat 
efter hög- respektive lågsäsong, för att optimera transporterna både ur ett miljö- och ett 
kostnadsperspektiv. GANT värdesätter en hög leveransservice och leveransprecision, 
men jag anser att detta fokus kan åsidosättas till viss del under lågsäsong, där 
leveranserna kanske inte behöver vara lika frekventa som under högsäsong. Genom att 
dra ner på frekvensen kan de uppnå en högre fyllnadsgrad i sina transporter och därmed 
effektivisera dessa både ur ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv. DSV Eco är ett 
exempel på en tjänst som fungerar på detta sätt. Det innebär att transportören inom fem 
dagar från bokningen kan plocka upp sändningen vid det tillfälle som passar bäst in i 
transportschemat för att maximera fyllnadsgraden i lastbilen och den rutt som lastbilen 
kör (DSV, u.å). Kunden erbjuds då ett rabatterat pris på grund av den flexibla ledtiden, 
samtidigt som miljöpåverkan minskas genom den effektiviserade transporten. Jag anser 
att GANT bör kunna arbeta fram ett liknande förslag tillsammans med DHL, där de 
anpassar leveranserna efter kvantitet och leveransrutt för att säkerställa en maximal 
fyllnadsgrad. För att öka kontrollen över den miljöpåverkan som transporterna har anser 
jag att GANT bör fokusera på ett mindre antal nyckeltal, och mina förslag är 
fyllnadsgrad samt koldioxidutsläpp. Här kan DHL hjälpa till genom att mot en kostnad 
regelbundet presentera en koldioxidrapport där alla utsläpp från GANTs transporter 
kartläggs (DHL, u.å). Genom att köpa denna tjänst får GANT ett enkelt sätt att mäta 
sina koldioxidutsläpp, och kan därmed analysera vilka förändringar som bör göras för 
att minska utsläppen samtidigt som hänsyn fortfarande tas till pris och ledtid. 
 
För att ytterliga påverka fyllnadsgraden är även packsättet viktigt att ha i åtanke. I 
dagsläget skickar GANT majoriteten av sina varor liggande i kartonger istället för 
hängande på galge, vilket är positivt ur miljösynpunkt. I framtiden strävar de efter att 
minska andelen hängande transporter för att sedan eliminera dessa helt och enbart 
skicka sina varor med liggande transport. Jag anser att detta är ett bra initiativ som 
kommer att bidra till en ännu högre fyllnadsgrad. För att ytterligare påverka den 
miljöpåverkan som sker inom transportområdet anser jag att GANT bör se över det 
emballage som används för att skicka varorna mellan lager och butik. I dagsläget 
används papperskartonger som inte har någon längre livslängd på grund av att de är 
svåra att återanvända under en längre tidsperiod. Jag anser att det finns två olika 
alternativ för att minska den miljöpåverkan som emballaget har. Det första är att 
säkerställa att alla papperskartonger är tillverkade utav återvunnet material, samt att alla 
kartonger återvinns efter att de inte längre används i GANTs varuflöde. Det andra 
alternativet är att se över möjligheten att köpa in lådor av plast eller ett liknande 
material, som kan användas för alla transporter från DHL till de egna butikerna. Efter 
att butikerna har fått sin leverans packas sedan varorna upp från lådorna, och själva 
lådorna kan skickas tillbaka med vändande gods när nästa leverans ankommer. På så vis 
kan samma lådor användas om och om igen under många år så länge som de håller för 
hanteringen. Detta alternativ har en betydligt längre livslängd än en papperskartong, och 
har därmed en lägre miljöpåverkan. 
 
Inom returlogistik-området anser jag att GANT Sweden har en mycket stabil grund att 
stå på som en följd utav samarbetet med Newlife där alla produkter som reklameras 
återinförs i flödeskedjan för att sedan återanvändas eller återvinnas till nya produkter. 
År 2015 skickade GANT över 1000 kartonger med plagg och accessoarer till Newlife, 
som i sin tur har återanvänt eller återvunnit dessa varor. Detta är 1000 kartonger med 
plagg som annars hade slängts i de vanliga soporna och skickats till förbränning. 
Samarbetet med Newlife är med andra ord ett mycket bra initiativ som jag anser att 
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GANT bör vara stolta över och framhäva, men det utesluter inte att det finns saker som 
är möjliga att förbättra. Detta är ett genomgående tema inom hållbarhetsområdet, att 
oavsett hur mycket som har åstadkommits finns det alltid mer att göra. De brister som 
jag ser med den lösning som finns idag är framför allt att samarbetet med återförsäljarna 
inte fungerar helt felfritt. Det finns återförsäljare som av olika anledningar inte har 
möjlighet att skicka de reklamerade produkterna till GANT för att återvinnas, och 
istället väljer att slänga dem. Detta är ett flöde som GANT inte har någon kontroll över, 
vilket enligt min mening beror på att de inte har ställt krav på sina återförsäljare inom 
dessa frågor från första början. För att verkligen säkerställa att de utnyttjar samarbetet 
med Newlife till sin fulla potential anser jag att de måste ställa högre krav på sina 
återförsäljare gällande återvinning. Jag föreslår att alla produkter som reklameras bör 
återföras in i flödeskedjan för att sedan skickas till Newlife och deras verksamhet. För 
att uppnå detta måste GANT fastställa vilka mål de har med returlogistiken, exempelvis 
att alla produkter som reklameras ska återvinnas av Newlife, och sedan kommunicera 
detta nya beslut till återförsäljarna så att de förstår vilka motiv som ligger bakom detta 
beslut och hur de ska gå tillväga praktiskt. Jag anser att det finns två olika alternativ till 
detta, antingen samlar de ihop alla plagg som reklameras under en period tills de har en 
full kartong som kan skickas till lagret och vidare till Newlife. Detta är ett bra alternativ 
ur miljösynpunkt eftersom att enbart fulla kartonger skickas Det andra alternativet är att 
reklamerade produkter skickas tillbaka med vändande varutransport i nära anslutning 
till att reklamationen sker, det vill säga när butiken får sin ordinarie varuleverans. Detta 
innebär att flera sändningar kommer att skickas med färre plagg i varje, men genom att 
vändande transporter används behöver inte en enskild transport bokas enbart för att 
hämta upp ett fåtal plagg.  
 
Som en ytterligare förbättring utav returlogistikflödet anser jag att GANT bör undersöka 
möjligheten att i butikerna samla in gamla plagg från sina kunder på samma sätt som 
exempelvis Filippa K, Boomerang och H&M gör i dagsläget. Detta innebär att de 
erbjuder sina kunder en lättillgänglig kanal att återvinna sina plagg i, samtidigt som 
GANT tar ansvar för returhanteringen av sina produkter och bidrar till att cirkeln sluts. 
För att inleda arbetet med detta föreslår jag att GANT kan börja med att ta emot 
produkter från sina egna varumärken, och sedan skicka dessa med samma flöde till 
Newlife som de redan har implementerat för de reklamerade produkterna. För varje 
plagg som lämnas in till återvinning kan GANT erbjuda sina kunder en viss summa 
eller procent i rabatt på ett nytt plagg, för att på så vis skapa incitament för att lämna in 
plagg till återvinning. Detta bör vara en relativt enkel process att implementera eftersom 
att returflödet redan finns etablerat. Det handlar snarare om att kommunicera denna 
förändring till slutkunderna för att skapa medvetande om möjligheten att återvinna sina 
gamla GANT-plagg. Här anser jag att så enkla medel som att informera kunderna med 
hjälp av butikspersonal, skyltning i butik eller med hjälp utav det nyhetsbrev som 
skickas ut till e-handelskunder kan vara ett bra första steg. För att ytterligare nå ut med 
budskapet kan de i ett senare skede utforma marknadsföring som når en ännu bredare 
målgrupp. De punkter som jag sammanfattningsvis anser att GANT Sweden bör se över 
i sin verksamhet och sträva efter att uppnå är alltså: 
 

- Att övergå till mer miljövänliga transporter inom Sverige. 
- Att övergå till mer långsiktigt hållbara alternativ gällande det emballage som 

används för att transportera varorna från lager till butik. 
- Att skicka interna leveranser inom större städer som Stockholm, Göteborg, 

Uppsala och Lund med cykelbud istället för med budbilar. 
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- Att anpassa leveransschemat efter hög- respektive lågsäsong för att säkerställa 
en hög fyllnadsgrad vid alla leveranser. 

- Att sträva efter en sluten produktlivscykel där alla gamla eller på något sätt 
felaktiga varor samlas in både från butik, återförsäljare och slutkonsument för 
att återvinnas eller återanvändas. 

- Att mäta transporternas koldioxidutsläpp kontinuerligt och sätta tydliga mål för 
hur mycket dessa ska minskas. 

 
Jag är säker på att dessa ovanstående förändringar skulle bidra till en mer hållbar 
flödeskedja och som ett resultat av detta en mer hållbar framtoning för varumärket. 
GANT arbetar som jag tidigare nämnt efter ledorden Never stop learning, någonting 
som relaterar mycket bra till det synsätt som många har på hållbarhet, det vill säga att 
man som företag aldrig kan bli fullärd inom hållbarhetsområdet. Två bra exempel på 
detta är Filippa K och Houdini som kan anses ha kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, 
men som trots detta strävar efter att ständigt utvecklas och bli mer hållbara. Filippa K 
vill uppnå en cirkulär produktlivscykel som inte har någon negativ påverkan på miljön 
överhuvudtaget, medan Houdini tar det ytterligare ett steg längre genom att sträva efter 
att uppnå en positiv miljöpåverkan genom sin verksamhet. Detta visar tydligt att det inte 
finns några gränser för hållbarhet. Genom att utgå från Never stop learning och ständigt 
sträva efter att förbättra sin verksamhet både inom stort och smått tror jag att GANT kan 
komma väldigt långt. Det viktigaste steget har de redan tagit, vilket är att bestämma sig 
för att de vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Nästa steg är att fastställa vad de faktiskt 
vill förbättra, för att sedan inleda arbetet med att utföra dessa förändringar. Det är även 
viktigt att komma ihåg att ingen åtgärd är för liten, det är bättre att börja med små 
förbättringar som i sin tur kan leda till en mer hållbar helhet än att låta bli för att det 
känns oväsentligt i ett större sammanhang. Jag anser att GANT har högt ställda mål 
både för sin verksamhet och sitt varumärke, och jag hoppas att denna uppsats kan bidra 
till att dessa målsättningar realiseras. 
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Appendix 1 | Intervjumall 1 
Inköp & produktion - Lena Andersson - Personlig intervju 

Information till respondenten 
Jag läser till Civilekonom inom handel & logistik och jag skriver mitt examensarbete för GANT 
Sweden på avdelningen för Production & Supply Chain. I uppsatsen undersöker jag hur CSR 
kan användas inom SCM för detaljhandelsföretag, och GANT fungerar då som ett fallföretag 
där jag jämför teorier med hur det ser ut i verkligheten. Den här intervjun kommer att användas 
för att beskriva hur GANT arbetar idag, för att sen kunna ge en rekommendation för framtida 
utveckling.  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, samt att 
förse GANT med en fördjupad kunskap inom området och en rekommendation för eventuella 
framtida förändringar av verksamheten. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas 
till text. Därefter kommer ljudfilen att raderas. Jag kommer även att skicka sammanställningen 
av intervjun till dig så att du har möjlighet att kommentera innehållet. Den färdiga uppsatsen 
kommer att publiceras i Umeå universitets offentliga dataarkiv. Du har möjlighet att vara 
anonym i uppsatsen om du så önskar. 
 

1. Kan du berätta om din yrkesbakgrund? 

2. Vad har du för position på GANT? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur ser er produktionsfunktion ut? 

5. Hur ser er inköpsfunktion ut? 

6. Använder ni er av inköpskontor i produktionsländerna eller sker inköpen från 

huvudkontoret? 

7. Modebranschen är klassiskt sett indelad i två eller fyra säsonger per år. Hur hanterar ni 

detta på inköpsavdelningen? Hur ofta görs inköp? 

8. Vilka delar av produktionen är ni delaktiga i? Enbart konstruktionen av plagget eller 

även råvaruproduktionen, tygtillverkningen och färgningen?  

9. Har ni någon kunskap om ursprunget på de material som ni använder? 

10. Hur ser ni på att äga egna fabriker respektive att anlita externa fabriker? Fördelar 

respektive nackdelar med båda alternativen. 

11. Vilka länder producerar ni era produkter i? Med vilka kriterier har ni valt ut dessa 

länder? 

12. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med olika produktionsländer ur ett CSR-

perspektiv? 

13. Hur definierar du personligen CSR? 



14. Hur arbetar ni med CSR på din avdelning? Exempelvis gällande materialval & 

djurskydd. 

15. Finns det någonting ni arbetar med att förbättra inom CSR-området på din avdelning? 

16. Anser du att det finns några hinder inom verksamheten eller branschen för en förändring 

av CSR-arbetet? 

 
 

Appendix 2 | Intervjumall 2 
Logistik- och lagerhantering - Sandra Måhl - Mail-intervju 

Information till respondenten 
Jag läser till Civilekonom inom handel & logistik och jag skriver mitt examensarbete för GANT 
Sweden på avdelningen för Production & Supply Chain. I uppsatsen undersöker jag hur CSR 
kan användas inom SCM för detaljhandelsföretag, och GANT fungerar då som ett fallföretag 
där jag jämför teorier med hur det ser ut i verkligheten. Den här intervjun kommer att användas 
för att beskriva hur GANT arbetar idag, för att sen kunna ge en rekommendation för framtida 
utveckling.  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, samt att 
förse GANT med en fördjupad kunskap inom området och en rekommendation för eventuella 
framtida förändringar av verksamheten. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas 
till text. Därefter kommer ljudfilen att raderas. Jag kommer även att skicka sammanställningen 
av intervjun till dig så att du har möjlighet att kommentera innehållet. Den färdiga uppsatsen 
kommer att publiceras i Umeå universitets offentliga dataarkiv. Du har möjlighet att vara 
anonym i uppsatsen om du så önskar. 

 

1. Kan du berätta om din yrkesbakgrund? 

2. Vad har du för position på GANT & vad är dina arbetsuppgifter?  

3. Hur ser logistikflödet ut idag, från leverantör till slutkund? 

4. Är det några delar av er flödeskedja som är outsourcade? Varför har ni valt att outsourca 

just dessa delar?  

5. Har ni någon möjlighet att påverka arbetet inom de delar av flödeskedjan som är 

outsourcade? Exempelvis gällande fyllnadsgrad i lastbilar och liknande. 

6. Använder ni er av nyckeltal i logistikarbetet? Vilka? 

7. Hur ser er lagerhantering ut? Hur ser lagerflödet ut från inleverans till utleverans? 

8. Hur hanterar ni er returlogistik, dels från butiker/återförsäljare och dels från slutkunder?  

9. Hur definierar du personligen CSR? 

10. Hur arbetar ni med CSR på din avdelning? 



11. Finns det någonting ni kan förbättra inom CSR-området på din avdelning? 

12. Anser du att det finns några hinder inom verksamheten eller branschen för en förändring 

av CSR-arbetet? 

13. Ställer ni krav på eventuella externa samarbetspartners gällande CSR? Har ni kunskap 

om hur de arbetar med CSR? 

 
Appendix 3 | Intervjumall 3 
Retur- och reklamationshantering - Susanne Hamos - Personlig intervju 

Information till respondenten 
Jag läser till Civilekonom inom handel & logistik och jag skriver mitt examensarbete för GANT 
Sweden på avdelningen för Production & Supply Chain. I uppsatsen undersöker jag hur CSR 
kan användas inom SCM för detaljhandelsföretag, och GANT fungerar då som ett fallföretag 
där jag jämför teorier med hur det ser ut i verkligheten. Den här intervjun kommer att användas 
för att beskriva hur GANT arbetar idag, för att sen kunna ge en rekommendation för framtida 
utveckling.  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, samt att 
förse GANT med en fördjupad kunskap inom området och en rekommendation för eventuella 
framtida förändringar av verksamheten. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas 
till text. Därefter kommer ljudfilen att raderas. Jag kommer även att skicka sammanställningen 
av intervjun till dig så att du har möjlighet att kommentera innehållet. Den färdiga uppsatsen 
kommer att publiceras i Umeå universitets offentliga dataarkiv. Du har möjlighet att vara 
anonym i uppsatsen om du så önskar. 
	

1. Kan du berätta om din yrkesbakgrund?  

2. Vad har du för position på GANT? Arbetsuppgifter? 

3. Hur fungerar ert system för retur- och reklamationshantering? 

4. Eftersom att denna uppsats handlar om CSR så undrar jag, hur definierar du CSR? 

5. Hur arbetar ni med CSR inom retur- och reklamationshantering? 

6. Då ni idag använder New Life i England för återvinning, känner du till någon 

organisation i Sverige som kan användas istället? 

7. Många konsumenter slänger gamla plagg i hushållssoporna. Har ni något system för att 

återvinna de plagg som slutkonsumenterna inte längre använder, och på så sätt ta ansvar 

för produkterna under hela livslängden? 

8. Har ni undersökt möjligheten att erbjuda kunderna en plats direkt i butiken att återlämna 

gamla/slitna varor för återvinning? Jämförelse med H&M & Filippa K. 



9. Finns det någonting ni kan förbättra gällande CSR inom retur & 

reklamationshanteringen? 

10. Anser du att det finns några hinder inom verksamheten för en förändring av CSR-

arbetet? Alternativt hinder inom branschen. 

 
 

Appendix 4 | Intervjumall 4 
Retur- och reklamationshantering Newlife - Allison Timmins - Mail-intervju 

Information till respondenten 
I am currently writing my master thesis at Umeå School of Business, on the subject of CSR and 
sustainability within the retail industry. The purpose of the thesis is to contribute with a general 
knowledge about the use of CSR in the fashion industry, as well as providing GANT with a 
practical recommendation for their future work. This interview will be used to describe the 
collaboration between GANT and Newlife, and to describe the operation of Newlife. 
 
The finished thesis will be posted online by Umeå University, so therefore you are welcome to 
read and approve the finished interview before publishing. I am also able to anonymixe your 
name and occupation if you prefer so. 
 

1. Can you tell me a bit about your previous career and your current occupation at 

Newlife? 

2. Can you describe Newlife and the work of the organisation? 

3. What is the vision of Newlife? 

4. How do Newlife define and handle the concept of CSR? 

5. Can you describe the flow of goods from the point where you acquire them to the 

point of sale in your stores? 

6. How do you handle the goods that due to condition or other factors can't be sold in 

your stores? 

7. Do you outsource any part of your business? (For example recycling of materials, 

warehousing etc.) 

8. How many companies do you collaborate with world wide? 

9. How big are the quantities of goods that you acquire from GANT Sweden annually? 

10. Finally, are you open to the possibility of collaborating with more GANT 

subsidiaries? 

 

 



Appendix 5 | Intervjumall 5 
Hållbarhet inom GANT – Respondent 5 - Personlig intervju 

Information till respondenten 
Jag läser till Civilekonom inom handel & logistik och jag skriver mitt examensarbete för GANT 
Sweden på avdelningen för Production & Supply Chain. I uppsatsen undersöker jag hur CSR 
kan användas inom SCM för detaljhandelsföretag, och GANT funkar då som ett fallföretag där 
jag jämför teorier med hur det ser ut i verkligheten. Den här intervjun kommer att användas för 
att beskriva hur GANT arbetar idag, för att sen kunna ge en rekommendation för framtida 
utveckling.  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, samt att 
förse GANT med en fördjupad kunskap inom området och en rekommendation för eventuella 
framtida förändringar av verksamheten. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas 
till text. Därefter kommer ljudfilen att raderas. Jag kommer även att skicka sammanställningen 
av intervjun till dig så att du har möjlighet att kommentera innehållet. Den färdiga uppsatsen 
kommer att publiceras i Umeå universitets offentliga dataarkiv. Du har möjlighet att vara 
anonym i uppsatsen om du så önskar. 
	

1. Kan du berätta om din yrkesbakgrund? 

2. Vad har du för position på GANT? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Kan du berätta hur du personligen ser på CSR och vad du inkluderar i begreppet? 

5. Vad innebär CSR för GANT? 

6. Hur jobbar GANT med CSR idag inom SCM? 

7. Ni har en Code of Conduct via BSCI idag, kan du berätta lite om den och vad det innebär 

för er?  

8. Hur ser ni till att er Code of Conduct efterlevs även av leverantörer och 

samarbetspartners? 

9. Anser du att det finns några hinder inom verksamheten för en utveckling av CSR-

arbetet? 

10. Jag vet inte hur mycket ni har diskuterat det här, men Regeringen har presenterat ett 

lagförslag som innebär att företag måste genomföra en årlig redovisning av sitt 

hållbarhetsarbete. Är detta någonting som GANT gör redan idag eller som ni planerar 

att göra? Vad tycker ni om detta lagförslag? 

11. Kina har under en lång tid varit den största exportören av textilier. Det finns en generell 

trend att allt fler företag minskar sin produktion i Kina på grund av ökade kostnader, 



och flyttar till länder med lägre kostnader som Indonesien och Indien. Då ni har flera 

stora leverantörer i Kina, är detta någonting som ni har diskuterat? 

12. Avslutningsvis, vad ser du för framtida möjligheter för GANT gällande CSR? 

 
 

Appendix 6 | Intervjumall 6 
Hållbarhet inom modebranschen – Jessica Cederberg-Wodmar - Personlig intervju 

Information till respondenten 
Jag läser till Civilekonom inom handel & logistik och jag skriver mitt examensarbete för GANT 
Sweden på avdelningen för Production & Supply Chain. I uppsatsen undersöker jag hur CSR 
kan användas inom SCM för detaljhandelsföretag, och GANT funkar då som ett fallföretag där 
jag jämför teorier med hur det ser ut i verkligheten. Syftet med den här intervjun är att få ett 
externt perspektiv på CSR från en person som har stor erfarenhet av att jobba med CSR. 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, samt att 
förse GANT med en fördjupad kunskap inom området och en rekommendation för eventuella 
framtida förändringar av verksamheten. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas 
till text. Därefter kommer ljudfilen att raderas. Jag kommer även att skicka sammanställningen 
av intervjun till dig så att du har möjlighet att kommentera innehållet. Den färdiga uppsatsen 
kommer att publiceras i Umeå universitets offentliga dataarkiv. Du har möjlighet att vara 
anonym i uppsatsen om du så önskar. 
 

1. Kan du berätta om din yrkesbakgrund och din nuvarande roll som CSR-konsult? 

2. Vad är din personliga definition av CSR? Vad inkluderar du i begreppet? 

3. Vad finns det för generella trender inom CSR? 

4. Vilka anser du är de viktigaste delarna inom CSR specifikt för detaljhandelsföretag? 

5. Hur tror du att CSR kommer att hanteras inom detaljhandeln om 5 eller 10 år? Kommer 

det att få ännu större betydelse idag? 

6. Vad anser du att det finns för fördelar för de företag som väljer att arbeta med CSR? 

7. Finns det några risker med att arbeta med CSR? Jag tänker till exempel på H&M som 

gör väldigt mycket gott inom CSR-området men som mestadels får negativ publicitet 

gällande detta. 

8. Modebranschen får ofta negativ publicitet gällande CSR, vad anser du om 

modebranschens roll inom CSR-området?  

9. Regeringen har presenterat ett lagförslag som innebär att företag måste genomföra en 

årlig redovisning av sitt hållbarhetsarbete. Vad tycker du om detta lagförslag? 



10. Kina har under en lång tid varit den största exportören av textilier, men idag finns det 

en generell trend att allt fler företag minskar sin produktion i Kina på grund av ökade 

kostnader, och flyttar till länder med lägre kostnader som Indonesien och Indien. Vad 

anser du om detta ur ett CSR-perspektiv? Problematiskt eller bra? 

11. Om du skulle ge råd till ett företag som vill bli bättre på CSR, vad skulle du säga är 

första steget i detta arbete? 

 

Appendix 7 | Intervjumall 7 
Houdini – Malin Wetterborg - Mail-intervju 

Information till respondenten 
Jag läser till Civilekonom inom handel & logistik och jag skriver mitt examensarbete för GANT 
Sweden på avdelningen för Production & Supply Chain. Examensarbetet handlar om hållbarhet 
inom supply chain management, och jag har valt att inkludera Houdini som ett exempel på ett 
företag som är framgångsrikt inom hållbarhetsområdet. Jag har hittat mycket bra information 
på er hemsida, men skulle även uppskatta om ni hade tid och möjlighet att svara på några frågor 
till min uppsats. 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en generell kunskap om hur CSR 
kan användas och utvecklas inom Supply Chain Management för detaljhandelsföretag, samt att 
förse GANT med en fördjupad kunskap inom området och en rekommendation för eventuella 
framtida förändringar av verksamheten. Jag kommer att skicka sammanställningen av intervjun 
till dig så att du har möjlighet att kommentera innehållet. Den färdiga uppsatsen kommer att 
publiceras i Umeå universitets offentliga dataarkiv. Du har möjlighet att vara anonym i 
uppsatsen om du så önskar. 
 

1. Vilka råd skulle ni ge till ett företag som strävar efter bli lika duktiga på hållbarhet som 

ni är? Vad är första steget? 

2. Vilka textila material anser ni är de mest hållbara? Vilka hållbara material använder ni 

er mest utav? 

3. På vilket sätt inkluderar ni hållbarhet i distributionen av era produkter? 

4. Inom vilka områden ser ni fortfarande utvecklingspotential för Houdini gällande 

hållbarhet? 
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