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Sammanfattning  
Arbetet syftar till att undersöka och jämföra hur två svenska företag som säljer ekologisk textil resonerar kring inköp, 
marknadsföring och försäljning av dessa textilier. Frågeställningarna berör efterfrågan, hur företagen kan garantera att 
miljömärkningar och certifieringar efterföljs samt hur företagens storlek påverkar möjligheter till marknadsföring och försäljning 
av ekologisk textil. Intervjuer med två svenska företag som säljer ekologisk textil är genomförda. Resultatet visar på att det finns 
flera aspekter där företagen skiljer sig åt, bland annat i inställningen till ekologisk textil och anledningen till att de säljer det. 
Resultatet visar även på de svårigheter som finns vad gäller miljömärkning och certifiering, där företagen inte kan göra annat än 
att lita på att kraven på de ekologiska textilier de säljer efterföljs. Förhoppningen med arbetet är att det ska kunna ge en större 
kunskap och insikt om ekologisk textil och om företagen och deras resonemang kring dessa textilier.    
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1. Inledning 

Som studerande på Linköpings universitet och utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning har jag 

funderat mycket kring hur miljön påverkas av det ständiga flödet av nya produkter och på vilket sätt jag 

kan bidra till en hållbar utveckling i mitt skapande i textil. Ingången till detta arbete fick jag då jag blev 

intresserad av att veta vilka möjligheter som fanns att få tag på ekologisk textil.  

 

I dagens konsumtionssamhälle blir det alltmer påtagligt att vi påverkar vår miljö genom vårt sätt att leva 

och de val av varor och tjänster vi gör. Vi blir också allt mer medveten om de åtgärder vi kan vidta, för att 

bidra till en mer hållbar utveckling. Genom att hushålla med jordens resurser kan vi skona vår miljö från 

giftiga utsläpp och icke nedbrytbara ämnen som inte innesluts i ett naturligt kretslopp. Hur utvecklingen 

och försäljningen av ekologiska och miljövänliga textilier ser ut idag är intressant, då just textilindustrin 

utgör en stor kommersiell del i samhället. Då behovet av till exempel kläder alltid kommer att finnas så 

kommer också alltid en produktion och tillverkning av textil att existera. Textilier finns onekligen inte 

bara i kläder utan har ett stort användningsområde och finns överallt i vår omgivning. Textil kan ses i 

heminredning och inredning i olika offentliga miljöer så som kontor, vårdinstanser, skolor, hotell men 

också inom andra områden som tillexempel fordonsindustrin. Vad det finns för möjligheter att välja en 

textil, där tillverkningen från råvara till färdig produkt har gjort minsta möjliga avtryck i miljön, är en 

intressant ingång till ämnet textil kontra hållbar utveckling. Enligt Naturskyddsföreningen1 köper vi i 

Sverige i genomsnitt 24 kg textil per person och år. Att företag som säljer ekologiska textilier når ut till 

oss konsumenter, både privatpersoner och företag, är viktigt. Uppmärksammas dessa företag och deras 

arbete för miljön är det lättare för oss konsumenter att se vilka val och möjligheter till förändring som vi 

kan bidra med, genom att välja varor och tjänster som gynnar miljön. Samtidigt är en viktig aspekt också 

att reflektera kring huruvida vi kan lita på att de ekologiska textilier som säljs lever upp till de krav som 

finns.  

 

1.1 Syfte  

Företag som säljer ekologisk textil bidrar dels till en mer miljö- och hälsoanpassad textilindustri men är 

också en länk till att sprida större medvetenhet och kunskap till konsumenter. Därför är det intressant att 

titta närmre på hur företag tänker om sin försäljning av ekologisk textil och deras möjligheter att påverka 

miljö, hälsa och medvetenhet hos kund. 

 

                                         
1 Broschyr, Tyg eller Otyg?, 2007 
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Arbetet syftar till att undersöka och jämföra hur två svenska företag som säljer ekologiska textilier 

resonerar när det gäller inköp, marknadsföring och försäljning av dessa textilier.  

 

1.2 Frågeställningar  

För att begränsa och precisera arbetet har fyra frågeställningar formulerats utifrån syftet. Frågorna avser 

endast de två intervjuade företagen i detta arbete.  

 

Hur har efterfrågan för ekologisk textil sett ut, från att företaget startade fram till idag? 

På vilket sätt kan företagen garantera att de ekologiska textilier de köper in och säljer lever upp till 

certifieringar och miljömärkningar de har?  

Vilken betydelse har företagens storlek när det gäller möjligheter att marknadsföra och sälja ekologiska 

textilier?  

 

1.3 Disposition  

Arbetet är uppdelat i fyra delar. Den första delen består av inledning, metodavsnitt och 

begreppsförklaringar. Denna del ger en introduktion till arbetets ämne och visar hur arbetet genomförts. 

Andra delen består av arbetets bakgrund, där rapporter och litteratur lyfts fram. Tredje delen presenterar 

vad arbetet lett fram till, vilka resultat som erhållits samt en diskussionsdel. Fjärde delen består av käll-/ 

och litteraturförteckning.   

1.4 Metod 

Då arbetet syftar till att mer djupgående ta reda på hur och varför vissa företeelser ser ut som de gör, 

lämpar sig en kvalitativ metod för detta arbete. Med hjälp av en kvalitativ metod kan en ökad förståelse 

för människors tankar, känslor och agerande fås. Om arbetet istället haft en kvantitativ metod hade arbetet 

syftat till att få mätbar data som skulle kunnat bearbetas och analyseras statistiskt.2 Att närma sig, förstå 

och tolka forskning görs utifrån egen förförståelse. Förförståelsen innefattar den kunskap och erfarenhet 

som forskaren har. Denna förförståelse, ska ses som en tillgång för att kunna tolka och förstå forskning. 

Den subjektiva ingången till arbetet behöver således inte vara till nackdel.3 Arbetet har en induktiv ansats 

då det utifrån insamlad empirisk data utformas en teori. Det finns således ingen vetenskaplig tes som 

grund, utan resultatet baseras på upptäckter under arbetets gång. Skulle arbetet istället haft en deduktiv 

inriktning hade utgångspunkten varit en redan befintlig teori, som sedan leder till nya slutsatser.4  

 

                                         
2 Patel & Davidson, 2003 
3 ibid. 
4 ibid. 
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För att besvara frågeställningarna har intervjuer använts som redskap för att samla in data. Två svenska 

företag som säljer ekologiska textilier har intervjuats i arbetet.  

1.5 Intervjumetod  

I en intervju finns en varierad grad av standardisering. Vid hög grad av standardisering ställs exakt samma 

frågor med samma följd till samtliga intervjupersoner, vilket lämpar sig väl när strävan är att kunna 

jämföra och generalisera över svaren. I detta arbete har istället intervjuerna en låg grad av standardisering 

där intervjupersonerna har möjlighet att med egna ord svara på frågorna. Detta för att få en djupare 

förståelse för individen och dennes tankar. Samma frågor ställs till båda intervjupersonerna, men de kan 

ställas i olika följd beroende på hur samtalet går, således har intervjuerna en låg grad av strukturering. Det 

finns också möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Dessa faktorer kan sägas vara delar 

representativa för en kvalitativ intervju.5 Uppkommer ytterligare frågor eller behov av förtydligande finns 

möjlighet att kontakta intervjupersonerna igen. Genom en kvalitativ intervju är syftet att intervjupersonens 

egna erfarenheter och perspektiv lyfts fram, samt att få en förståelse för dennes tankar och känslor.6 Data 

som insamlas via kvalitativa intervjuer är i sig själv inte intressant, utan blir det då den tolkas.7 

Intervjufrågorna är ställda på ett sådant sätt att det finns utrymme för komplexa svar, vilket är signifikant 

för kvalitativa intervjuer.8 Under en intervju är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad den 

intervjuade säger, utan att lägga fram och dela med sig av sina egna tankar, mer än ytterst nödvändigt. 

Utbyts tankar, åsikter och känslor mellan intervjuaren och intervjupersonen är intervjun snarare att 

betrakta som ett samtal, vilket i detta fall bör undvikas.9     

 

1.6 Urval  

Urvalet av företag har tagits fram med sökverktyget Google på Internet som hjälpmedel. Därefter har 

olika hemsidor besökts, där sedan två företag har valts ut. I valet av företag har hänsyn tagits till tre 

huvudsakliga faktorer. Företaget ska sälja ekologiska textilier via antingen befintlig butik, e-butik eller 

bådadera. Det har dock inte funnits något krav på hur stor eller liten del i sortimentet som måste vara 

ekologisk textil. Företagens storlek har haft betydelse, då det för arbetet är av intresse att undersöka 

företag med olika stora verksamheter, sett till antal anställda samt försäljningsvolym. Var företagen är 

lokaliserade har också funnits i åtanke för att ett intervjumöte skulle vara möjligt att genomföra i 

praktiken.  

 

                                         
5 Patel & Davidson, 2003 
6 Kvale, 1997 
7 Trost, 2005 
8 ibid.  
9 ibid.  



 

 8 

I en kvalitativ studie är det viktiga att få fram mönster och variationer i urvalsgruppen. Företagen i detta 

arbete är i statistisk mening inte representativa för samtliga företag som säljer ekologiska textilier, men 

detta är heller inte det intressanta i en kvalitativ studie.10 Om arbetet som i detta fall, syftar till att se 

specifikt på urvalsgruppens syn och uppfattning kring olika företeelser utan vidare generaliseringar, så 

räcker just dessa för arbetet.11  

 

1.7 Genomförande 

Med arbetets omfattning och tidsaspekt i åtanke, ansågs två företag vara passande antal att intervjua. 

Inkluderat de två intervjuade företagen kontaktades totalt fem företag. De tre först kontaktade avböjde att 

vara med på grund av tidsbrist. Två av dessa företag erbjöd sig dock istället att svara på frågor via e-post. 

Detta var inte intressant för detta arbete. Direktkontakt med intervjupersonen var att föredra, för att lättare 

kunna ställa direkta följdfrågor och få en uppfattning om intervjupersonen genom dennes sätt att tala och 

uttrycka sig verbalt. De två intervjupersonerna som deltagit i arbetet är representanter för sina företag och 

är båda grundare till sina respektive företag. 

 

Förberedelserna inför intervjuerna skiljde sig åt, medan själva intervjusituationen varit lika för båda 

intervjupersonerna. I det ena fallet fick företaget ett missiv med information om vad arbetets syfte var, 

vad deras uppgifter skulle komma att ha för betydelse samt hur insamlad data skulle användas i arbetet. 

Intervjufrågorna12 bifogades i missivet vilket gjorde det möjligt för företaget att förbereda sig genom att 

läsa igenom och reflektera kring frågorna innan intervjun ägde rum. I missivet framgick att önskemålet 

var att få träffa en representant ur företaget för en intervju. Skulle detta inte vara genomförbart så kunde 

en telefonintervju vara möjlig istället. 

 

I det andra fallet så gavs samma information kring arbetets upplägg med syfte och hur insamlad data 

skulle komma att behandlas, men med skillnad att detta skedde muntligt via telefon. Frågorna 

presenterades endast genom en sammanfattande beskrivning om vad de behandlade. Denna information 

gavs några dagar innan intervjun ägde rum. Genom att inte delge frågorna i sin helhet innan 

intervjutillfället, gavs intervjupersonen utrymme att svara på ett mer spontant sätt, utan att i förväg tänkt 

ut svaren.13     

 

Båda intervjuerna genomfördes över telefon. Detta var ett önskemål från det ena företaget. Det andra 

företaget kunde träffas för intervju, men på grund av tidsbrist blev även denna intervju genomförd via 

                                         
10 Trost, 2005 
11 Kvale, 1997 
12 Se Bilaga 1. 
13 Kvale, 1997 
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telefon. Företagen kontaktades via telefon för att bestämma vidare när intervjun skulle genomföras. Båda 

företagen valde att svara på intervjufrågorna direkt då de kontaktats via telefon.  

1.8 Etiska överväganden  

Då arbetet inte syftar till att presentera och lyfta fram de enskilda intervjuade företagen, utan att istället 

undersöka eventuella skillnader och förutsättningar dem emellan, finns ingen anledning att offentliggöra 

dem. All data kring företagen hanteras konfidentiellt, identifierbar information redovisas inte. 

Informanterna är således anonyma i arbetet och benämnas som Företag A och Företag B.14  

 

Med intervjupersonernas godkännande bandades intervjuerna. Detta material arkiveras för att kunna 

stödja arbetet vid en eventuell sekundäranalys. Materialet får inte användas i andra sammanhang och 

syften än för detta arbete. Fördelen med att banda en intervju är att det finns möjlighet att lyssna till 

ordval och tonfall flertalet gånger. Fokus och koncentration kan läggas på vad den intervjuade svarar, utan 

att känna stress över att eventuellt gå miste om viktig information. Nackdelar med att banda en intervju 

kan vara att den intervjuade känner sig obekväm med att spelas in. Att banda en intervju kan inte heller 

återge den mimik och de gester som utöver det verbala språket är en del av den intervjuades 

kommunikation.15 Det bandade materialet transkriberades från tal till skrift för att lättare kunna bearbetas 

och tolkas i arbetet. Materialet är ej offentligt utan hanteras konfidentiellt. 

 

1.9 Begreppsförklaringar 

Två begrepp, väsentliga för detta arbete, har problematiken att de finns många olika definitioner på dem. 

Det medför att det är ytterst relevant att klargöra vad de står för i arbetet.  

1.9.1 Hållbar utveckling 
I Brundtlandrapporten från 1987, som FN:s Världskommission för miljö och utveckling utarbetade, så 

myntades begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling beskrivs i rapporten som en utveckling som ser 

till både de behov vi har idag men också kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Naturvårdsverket förklarar begreppet ytterligare genom att säga att hållbar utveckling innebär ett samspel 

mellan tre olika delar, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Människorna och miljöns hälsa ska 

vara det essentiella och samhället anpassas därefter.16 I detta arbete står hållbar utveckling för ett samhälle 

där värnandet om människans hälsa och miljön är i fokus och där det finns ett långsiktigt tänkande kring 

hur vi lever idag för att kunna påverka framtiden. 

                                         
14 Trost, 2005 
15 Trost, 2005 
16 www.naturvardsverket.se, 2010-03-16 
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1.9.2 Ekologisk textil 
Enligt KRAV, som är en kontrollförening för ekologisk odling, är ekologisk textil, textilier som 

produceras av ekologiska råvaror och där de bereds på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.17 I detta 

arbete innebär ekologiska textilier att hänsyn tagits till produktionsvillkoren för både miljö och människa.  

 

2. Bakgrund - från bomull till textil 

Under detta avsnitt kommer först en beskrivning över den process som sker från råvara till färdig produkt. 

Därefter följer en presentation av olika märkningar. Sist i denna del lyfts rapporter och litteratur fram som 

berör ämnet miljö och textil.  

2.1 Bomull 

En av världens viktigaste råvaror utgörs av bomull. En anledning till det är att det är en hållfast fiber som 

har många användningsområden som till exempel textil, papper, djurfoder och olja. Bomull odlas i många 

delar av världen men de största producenterna är USA, Kina, f.d. Sovjetunionen och Indien. För att 

bomullen ska klara sig och mogna krävs ett klimat med frostfria nätter större delen av året. Bomullens 

växtperiod kräver rikligt med vatten medan mogningsperioden måste vara solig och torr.18  

 

2.2 Konventionell bomullsodling 

Efter andra världskrigets slut på 1940-talet så började bomullsodlarna från att ha brukat jorden på ett 

traditionellt sätt, övergå till konventionell odling, där växtförädling, syntetiska bekämpningsmedel, 

konstgödning och nya bevattningstekniker började användas. Jordbruket skulle ge större avkastning och 

sänkta produktionskostnader, vilket var orsaken till det nya sättet att odla.19  

 

Av världens bomullsodlingar konstbevattnas över hälften. Överutnyttjande av vattenresurser kan leda till 

sjunkande vattennivåer, uttorkade områden och brist på dricksvatten. Boende på dessa områden tvingas 

till flykt, som ekologiska flyktingar.20 En annan effekt av konstbevattning är försaltning, som kan uppstå 

vid alltför påfrestande och upprepad avdunstning av vatten. Detta leder i sin tur till områden med jordmån 

som är så salt att den är obrukbar för odling.21  

 

Bekämpningsmedel skyddar bomullsplantan mot angrepp av t.ex. insekter och olika sjukdomar men även 

mot ogräs. Insekter kan dock efter en tids användande bli resistenta mot medlen. Kemiska 

bekämpningsmedel kan innehålla t.ex. DDT, toxafen, endrin och andra substanser som är skadliga mot 

                                         
17 Arkenback-Sundström, 1998 
18 Arkenback-Sundström, 1998 
19 Arkenback-Sundström, 1998 
20 ibid. 
21 Svensson, Carlsson, Westberg, 1994 
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både hälsa och miljö. I konventionella odlingar så besprutas bomullen även med avlövningsmedel innan 

den maskinskördas. Detta görs för att skördemaskinerna inte kan användas då bladen sitter kvar. 

Arseniksyra är ett exempel på avlövningsmedel. Är bomullen handplockad innebär det att löven plockats 

för hand, och således har avlövningsmedel ej nyttjats.22 Bekämpningsmedlen i konventionella odlingar 

orsakar många hälsoproblem för de människor som arbetar med dem. Varje år dör cirka 22 000 människor 

på grund av de giftiga ämnena.23   

 

2.3 Ekologisk bomullsodling 

Under åren 1989-1990 kom odlingen av ekologisk bomull igång. Ekologisk bomullsodling innebär i 

princip att odlingen sker på ett traditionellt sätt. Skillnaden är att det traditionella kompletteras med 

miljöanpassade tekniker. För att driva en godkänd certifierad ekologisk odling krävs att en oberoende part 

kontrollerar processens olika delar. Minst 12 månaders giftfri odling innan skörd är ett krav för att få en 

gröda certifierad. Överutnyttjande av vatten, konstgödsel, syntetiska bekämpningsmedel och 

avlövningsmedel är inte tillåtna i ekologisk odling. Istället för de miljöskadliga ämnena så används till 

exempel organisk gödsel eller odling av kvävefixerande växter. Mot insekter och svamp kan till exempel 

predatorer, såpa, olika oljor och biologiska insektdödande medel användas.24 Odlingen av ekologisk 

bomull har ökat kraftigt, och efterfrågan är stor. Detta till trots är det endast cirka 5 procent av världens 

bomull som är ekologiskt odlad.25  

 

2.4 Textilberedning 

Textilberedningsindustrin innebär många steg innan bomull blir till färdig textil. Dessa många led i 

beredningen, som ofta sker i olika fabriker, bidrar till att det är svårt att veta vad den färdiga textilen 

behandlats med under hela processen. Beredningens olika steg består av: 

• Kardning, sträckning, kamning och spinning.   

• Stickning eller vävning 

• Tvättning 

• Blekning 

• Mercerisering 

• Färgning 

• Tvättning och torkning 

• Efterbehandling 

                                         
22 Arkenback-Sundström, 1998 
23Lindgren, Vävmagasinet 1/10 
24 Arkenback-Sundström, 1998 
25 Naturskyddsföreningen. Tyg eller otyg?, 2007 
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Alla steg kräver olika hjälpmedel för att processen ska gå smidigt och nå de resultat som eftersträvas. 

Några exempel på medel som kan användas är spinnolja, smörjmedel, stickoljor, klister, klor, natronlut 

och syntetiska färgämnen. Beredningen kräver även mycket vatten och energi. För giftiga och farliga 

kemikalier finns gränsvärden uppsatta. Dessa gränsvärden är ett krav att följa, men inte i alla länder. I 

utvecklingsländer saknar ofta arbetarna skyddsutrustning och kunskap kring hur de giftiga och 

cancerogena ämnena ska hanteras. Detta leder till att arbetarna exponeras kraftigt av dessa ämnen. De har 

dessutom långa arbetsdagar, mycket låg lön samt ingen möjlighet till sjuklön eller semester. I fabriker i 

Asien är det inte ovanligt att arbetskraften består av barn.26     

 

I ett reportage av Korrespondenterna som visats i Sveriges television27, belyses några av de effekter den 

icke miljöanpassade textilindustrin ger, både för de människor som är en del av den men även effekten på 

miljön omkring dem. Rubriken för reportaget är ”Textilindustrins bakgård”, där syftet är att ta reda på vad 

det verkliga priset på en skjorta är. Tv-teamet besöker bland annat arbetare i Bangladesh i Indien där 

textilarbetarna arbetar minst 12 timmar varje dag, sju dagar i veckan med en månadslön på 300 kronor. En 

beräknad levnadslön i Bangladesh är 1000 kronor i månaden. De bor i små skjul med hela områdets 

avlopp några meter under dem, med högar av avfall och rester.     

 

Reportageteamet besöker även en bomullsodlare i Gurgaon, en förstad till New Dehli. För bomullsodlaren 

är bekämpningsmedlen ett nödvändigt ont. Utan dessa gifter blir det ingen skörd, och utan skörd inga 

pengar för överlevnad. Under besprutningen får odlaren i sig de giftiga medlen genom ögon, näsa och 

mun. Medlet påverkar odlaren på olika sätt, dels genom yrsel och tappad känsel i hela kroppen men 

odlaren har också fått konstaterad mag- och strupcancer, som enligt olika läkare beror på gifterna i 

bekämpningsmedlen.   

 

Direktkontakten med bekämpningsmedlen är en aspekt ur miljö- och hälsosynpunkt. Den andra är att 

medlen används i stora mängder som gör att grundvattnet förorenas kraftigt. Detta får som följd att stora 

områden kontamineras med hälsoskadliga ämnen och förvandlas till farliga boplatser för människor och 

djur. I sådana områden, som i bomullsodlarens fall, finns överallt människor som har cancer eller 

medfödda handikapp.28 

 

I en miljöanpassad beredning får inte bioackumulerbara, biologiskt svårnedbrytbara eller toxiska ämnen 

användas. Miljöfarliga och giftiga kemikalier ersätts med bättre alternativ. Avloppsvattnet hanteras på ett 

sådant sätt att det renas både kemiskt, biologiskt och mekaniskt. Kemikalier som används måste hanteras 

                                         
26 Arkenback-Sundström, 1998 
27 Korrespondenterna, SVT 2, 2010-03-10 
28 Korrespondenterna, SVT 2, 2010-03-10 
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och förvaras på ett noggrant sätt. Arbetsförhållandena måste vara på ett sådant sätt att det inte innebär 

någon fara för arbetarna. Vid miljöanpassad beredning läggs också arbete på att göra anläggningarna så 

vatten- och energisnåla som möjligt.29  

 

2.5 Miljömärkning 

Vid textiltillverkning innefattas många steg. Något som komplicerar miljömärkningen är att 

miljöpåverkan är stor både i fabrikerna och på odlingsfälten. Det är många led i tillverkningen från råvara 

till färdig produkt som måste uppfylla de krav som ställs för att miljömärkning ska vara möjlig. Olika 

miljömärkningar har dock olika krav. Sammantaget för samtliga miljömärkningar är att de allra värsta 

kemikalierna är borttagna ur tillverkningen i fabrikerna. Bomullen är ofta, men inte alltid ekologiskt 

odlad.   

 

Miljömärkningar har olika fokus och krav som ställs på arbetare, odling, produktion och vara. Gemensamt 

för dem är att de ska vägleda företag och konsumenter till att göra mer miljö- och hälsoanpassade val. Här 

följer en presentation av olika miljömärkningar och en beskrivning av dem. 

 

2.5.1 Bra Miljöval 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning, med falken som symbol. Den textila 

miljömärkningen är uppdelad i två nivåer, bra fiber och bra beredning. Det går att få Bra Miljöval för 

enbart en uppfylld nivå, och då får varan beteckningen bra beredning eller bra fiber. För bra fiber krävs 

ekologisk odling. Vid bra beredning ställs krav på de färger och kemikalier som används samt på 

reningsverk och energiförbrukning.30   

2.5.2 Svanen 

Svanen är den officiella miljömärkningen för Norden. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan 

under hela livscykeln. Svanen strävar efter ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion. Ekologisk 

odling, beredning, behandling av färdiga produkter, rening av utsläpp samt färghärdighet är delar som 

Svanen har ställda krav för.31 

 

2.5.3 EU Ecolabel 

EU Ecolabel, eller EU-blomman, är ett gemensamt miljömärke för Europa. EU Ecolabel fungerar på 

samma sätt som svanen. Man ser till hela produktens produktionsprocess från råvara till avfall. 

                                         
29 Arkenback-Sundström, 1998 
30 www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval, 2010-03-16 
31 www.svanen.nu, 2010-03-16 



 

 14 

Produkterna måste klara vissa krav på miljö, hälsa och funktion för att få miljömärkningen. Tillverkarna 

måste visa att produkterna lever upp till dessa genom olika tester och dokumentationer.32  

 

2.5.4 EKO-sustainable textile  

Den internationella kontrollorganisationen Control Union Certification, har utformat en särskild märkning 

för ekologisk textiltillverkning, EKO-sustainable textile. Märkningen består av två huvudprinciper där den 

ena är krav på naturliga ekologiskt odlade fibrer, enligt EU-direktiv. Den andra principen är krav på 

kontroller under hela produktionen, från den ekologiska bomullen till den färdiga textilen.33  

 

2.5.5 Demeter 

Demeter är antroposofernas miljömärkning, som står för bra beredning och bra råvara. Det finns uppsatta 

regler för hur biodynamisk odling, djurhållning, förädling samt biodling ska skötas. En biodynamisk 

odling är även ekologisk, men innefattar ytterligare betydelser som härstammar ur antroposofernas livs- 

och världsåskådning.34  

 

2.5.6 KRAV 

KRAV är en svensk certifierings- och kontrollorganisation för ekologisk odling som certifierar ekologiskt 

odlad råvara. Bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar är viktiga delar som KRAV-

märkningen står för. För textilråvaran krävs särskilda regler vad gäller till exempel vattenanvändning och 

hantering och användning av kemiska produkter.35   

 

2.5.7 GOTS  

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell arbetsgrupp specialiserade inom 

ekologiskt jordbruk samt textiltillverkning med ansvar för miljö och hälsa. GOTS certifierar textila 

produkter som uppfyller de specifika krav de ställer. De har bland annat som krav att inte bara de som är 

ansvariga för själva tillverkningen av produkten ska vara med i inspektions- och certifieringsprogrammet 

som finns. Även företag som exporterar och importerar ekologiska textilier och säljer dem ska medverka 

innan en produkt kan bli certifierad.36  

 

                                         
32 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/, 2010-03-16 
33 www.naturskyddsföreningen.se, 2010-03-16 
34 www.demeter.nu, 2010-03-17 
35 www.krav.se, 2010-03-16 
36www.global-standard.org, 2010-03-23 
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2.6 Andra märkningar 

2.6.1 ÖKO-TEX 

ÖKO-TEX är ingen miljömärkning utan en humanekologisk märkning, med mottot trygg textil. De 

kontrollerar arbetsmiljö och hälsa. Märkningen visar att mängden hälsoskadliga ämnen i produkten inte 

överskrider internationellt uppsatta gränsvärden. Produkten ska vara garanterat ofarlig för hälsan. 

Bomullen behöver således inte vara ekologiskt odlad.37 

2.6.2 Fair Trade Center 

Fair Trade Center är en ideell förening med syftet att bidra till en rättvisare världshandel. De granskar 

olika företags handel med utvecklingsländer och deras inverkan på dessa länder. Rättvisemärkta produkter 

visar att arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare främjats. De arbetar också med kampanjer 

och konsumentupplysning för att få ökad rättvisa och respekt för människor och miljö.38  

 

2.7 Rapporter 

Under detta avsnitt ges en sammanfattning av två rapporter från SwedWatch. SwedWatch är en förening 

som innefattar ett kansli och fem medlemsorganisationer. Organisationerna är Naturskyddsföreningen, 

Svenska kyrkan, Latinamerikagrupperna, Fair Trade Center samt Miljöförbundet Jordens Vänner. 

SwedWatch syftar till att medverka till att svenska företag eller företag kopplade till Sverige på olika sätt, 

i sin verksamhet värnar om människor och miljö i utvecklingsländer.39   

 

2.7.1 Textilier med ett smutsigt förflutet 

I ett samarbete med SwedWatch och Naturskyddsföreningen gavs rapporten ”Textilier med ett smutsigt 

förflutet” ut, år 2007. Där granskas fem svenska företag som säljer hemtextilier och miljöeffekterna av 

deras produktion görs synliga. Bland de fem svenska större företagen som ingår i rapporten, har ett av 

dem miljömärkta hemtextilier i sitt utbud. Det är produktionen av de hemtextilier som består av bomull 

som granskats. Fokus har medvetet lagts på produktionen. Bomullsodlingar och arbetsförhållanden har 

uteslutits i rapporten.  

 

Kina, Indien, Bangladesh, Östeuropa och Turkiet är exempel på områden där företagens produktion av 

hemtextilier är belägna.  I rapporten undersöks hur de importerade hemtextilierna produceras samt vad 

företagen ställer för miljökrav och hur deras uppföljning och kontroll ser ut. Data för rapporten har 

inhämtats genom intervjuer med organisationer, myndigheter och företag samt artiklar, böcker och 

                                         
37 www.oeko-tex.com, 2010-03-17 
38 www.fairtradecenter.se, 2010-03-17 
39 www.swedwatch.org, 2010-03-29 
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fältstudier. I Indien gjordes besök hos två av företagens leverantörer. Arbetare, bönder och boende i 

området intervjuades. Mark- och vattenprover togs utanför leverantörernas fabriker för att få en 

uppfattning om effektiviteten på vattenreningen. Till fabriksledningen ställdes frågor om vilka krav de 

svenska företagen ställde på dem.40  

  

Företagen i rapporten visar att de överlag anser att miljöfrågor är viktigt och att det kommer få en allt 

viktigare roll i framtiden. Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter arbetar flera av företagen med. 

Vad gäller miljöanpassad produktion finns inte samma kunskap och fokus. Samtliga företag har krav på 

vad en färdig produkt inte får innehålla för kemikalier. De kemikalier som används under hela 

produktionskedjan görs dock inte synligt. Ett företag arbetar med att minska belastningen på miljön 

genom uppsatta kriterier för produktion.  Vad gäller leverantörer visar sig företagen ha dålig kontroll. De 

har endast kontakt med slutleverantören och känner inte alltid till de underleverantörer som finns. Således 

utför företagen inga kontroller hos de underleverantörer de har och kan på så sätt inte garantera att deras 

krav följs. Ofta har de små underleverantörerna inte möjlighet att leva upp till de krav som de svenska 

företagen ställer, då ekonomin är mycket begränsad. En lösning på den ekonomiska problematiken kan 

vara att de svenska företagen är med och betalar och även konsumenten genom ökat pris på produkten. 

Tryck på att sända snabba leveranser gör också att det inte finns utrymme för förändringar. Några av de 

svenska företagen besöker sina slutleverantörer själva, genom förannonserade besök och ett företag 

genom oannonserat besök. De genomför även kontroller av färdiga produkter. Ett företag gör enbart 

stickprov på produkterna, utan vidare kontroller hos leverantören. Resultatet av mark- och vattenproverna 

utanför slutleverantörernas fabriker visade på föroreningar med höga halter av gifter. Avloppsrening och 

slamhantering fungerade inte som det skulle och vattenutnyttjandet var stort.41      

 

Textilindustrin spelar i många fattiga länder en viktig roll för fattigdomsbekämpning. Det genererar 

mycket arbetskraft och har på så sätt en viktig funktion. Krav på tillväxt orsakar även miljöförstöring på 

grund av föroreningar som släpps ut i industrierna. Detta kan på sikt orsaka svårigheter att försörja sig och 

leva i det drabbade området samt även orsaka skador på människor. Kemikalieanvändningen i Sverige 

styrs av lagar som är satta för att värna om miljö och människa, lagar som utanför Sveriges gränser inte 

gäller längre. Dessa regler anser SwedWatch kan och bör fungera som riktlinje även i de länder där de har 

sina leverantörer.42   

 

SwedWatch och Naturskyddsföreningen vill genom denna rapport visa på och bekräfta att hemtextilier 

sätter stora spår där de produceras. De anser även att det inte är orimligt att ställa samma krav på 

                                         
40 Engvall, 2007 
41 Engvall, 2007 
42 Engvall, 2007 
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produktion som vi har i Sverige. SwedWatch menar att en förutsättning för en mer miljöanpassad 

produktion är att det från företagens sida ställs högre krav, bättre insyn och kontakt med leverantörer och 

underleverantörer samt mer kontroll under hela produktionskedjan. 

 

2.7.2 Den blinda klädimporten 

SwedWatch rapport ”Den blinda klädimporten” från år 2008 är en fortsättning på föregående nämnda 

rapport. I denna rapport granskas tretton olika svenska klädföretag. Syftet är att visa på och öka 

kunskapen kring de miljöproblem klädproduktionen skapar samt granska hur ett antal svenska klädföretag 

resonerar och agerar när det gäller miljöfrågor. Faktorer som tas upp är företagens krav på sina 

leverantörer och hur de kontrollerar att dessa följs. Exempel på textilproduktion från två områden, ett från 

Kina och ett från Indien lyfts fram i rapporten.  

 

Staden som besöks i Indien är hårt påverkad av produktionen av textil. Stadens textilindustri använder 

mer än 90 miljoner liter vatten varje dag. Den största delen kommer från byar runtomkring som körs in till 

staden via tankbilar. Ungefär 2000-3000 tankbilar kör mellan sju till tio resor var, varje dag. Detta orsakar 

utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Stora mängder förorenat vatten släpps ut vilket dels bidrar till 

vattenbrist men även mycket förorenat grundvatten. Försök att rena vattnet har funnits men misslyckats. 

Prover i yt- och grundvatten visar på höga halter av föroreningar som inte bör användas för industrin och 

som dricksvatten således är än mindre tjänligt. På grund av föroreningarna som läcker ut på land och åkrar 

har den biologiska mångfalden minskat i stor omfattning, där bönderna drabbas hårt med jord som inte 

längre har samma bördighet, eller ingen bördighet alls. Reningsverk är dyra att driva vilket kan leda till 

fusk, framförallt om fabriken har ett eget reningsverk. Vissa fabriker väljer att stänga av dem i perioder 

och sätta igång dem när det till exempel kommer kontrollanter från myndigheter. Detta blir svårare i 

gemensamma reningsverk där speciella grupper och representanter tar hand om den delen i arbetet.43  

 

Textilindustrin i Kina är stor. Av världens export av textilier står Kina för en fjärdedel. Kinas främsta 

konkurrensfördel har varit de låga priserna. Nu har deras textilexport börjat minska, där en orsak är högre 

satta priser på grund av ökade produktionskostnader. En annan orsak till höjda kostnader är att en 

arbetsmarknadslag har trätt i kraft som ger arbetarna högre löner. Hårdare krav på kvalitet från köpare är 

en annan orsak, där kemikalietester fått en allt viktigare roll. Ägaren till en fabrik som ett av företagen i 

rapporten har som leverantör, berättar om hur han märker av de ökade kostnaderna vid produktion och 

den minskade efterfrågan av deras produkter. Han menar att kunderna kräver mer idag, men att de inte är 

villiga att betala ett högre pris för produkten. Minskad försäljning i relation till ökade kostnader drabbar 

                                         
43 Engvall, 2008 
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leverantörerna längst ner i kedjan först. De får lägre löner och sämre förutsättningar att hålla de krav som 

ställs på dem.44  

 

Resultatet av intervjuerna som genomfördes med de svenska företagen i rapporten ”Den blinda 

klädimporten” belyser flera problem. Bland annat är vissa företag mycket förtegna om deras företags 

miljöpolicy och leverantörer och svarar inte gärna på frågor om detta. Anledningen ska vara att det kan 

förstöra för företaget på olika sätt, till exempel genom att de ser sina leverantörer som viktiga 

konkurrensfördelar. Ett företag som intervjuats är istället helt öppen om sina leverantörer. Detta har visat 

sig vara positivt för företaget och bringat mer samarbete och utbyte med andra företag, eftersom det finns 

en öppenhet om vilka leverantörerna är och att de har en bättre insyn i produktionskedjan. Denna 

öppenhet har också gett företaget en större trovärdighet. Intervjuerna visar även att det finns en klar 

medvetenhet hos företagen om textilindustrins påverkan på miljön. De har alla ungefär samma krav på 

tillverkning av deras produkter, vilket är kemikalier som får användas och i vilken mängd samt att de ska 

följa nationell lagstiftning. Några företag har börjat satsa på mer miljöanpassad produktion men menar att 

de är långt ifrån tillräckligt arbete. Många av företagen ger överlag en bild av att de anser att de kommit 

alldeles för kort väg i arbetet med en mer miljöanpassad produktion.45  

 

Det är i de länder där produktionen sker som de stora kostnaderna finns, både sett till miljö och ekonomi. 

De är befolkningen och lokala myndigheter som står för den större delen, så som vattenbrist, föroreningar 

och kvalitets- och kemikalietester. Istället skulle de svenska företagen i större utsträckning stå för dessa 

utsläpp och kostnader de själva är orsak till.46     

 

SwedWatch ger i rapporten förslag till åtgärder som företagen kan använda för att förbättra deras arbete 

för miljö och hälsa. Exempel på förslag är kommunikation med alla led i produktionskedjan där tydliga 

miljökrav finns, säkerställa att miljökraven efterföljs genom rutiner och metoder, ställa tydliga miljö- och 

hälsokrav som successivt blir allt högre och spridda inom olika områden, utföra inventering av 

leverantörer och underleverantörer, bidra med ekonomiska resurser samt öppenhet om leverantörer.      

 

Rapporten hänvisar till en uppsats kring konsumenters och företags inställning till miljömärkta kläder, där 

det visar sig att flera företag inte upplever någon efterfrågan av denna typ av kläder. Hos konsument finns 

inte den kunskap och medvetenhet för att efterfråga kläder som har producerats på ett mer miljöanpassat 

sätt.47     

                                         
44 Engvall, 2008 
45 Engvall, 2008 
46 Engvall, 2008 
47 Engvall, 2008 
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Rapporten visar att företagen har mycket att arbeta med för att åtgärda de stora miljö- och hälsoproblem 

deras företag är med och orsakar. Det som också är viktigt och som denna rapport vill föra fram är att det 

är viktigt att människor får en ökad medvetenhet till varför mer miljövänligt framställda kläder är att 

föredra. Det gör att vi som konsumenter kan ställa högre krav på dessa produkter.   

 

2.8 Litteratur 

I detta avsnitt lyfts åsikter och tankar fram från litteratur som berör textil kontra hållbar utveckling, 

konsumentens makt att förändra och skapa möjligheter samt vikten av att förstå de mänskliga behoven för 

att kunna påverka miljö och hälsa.  

 

2.8.1 Sustainable fashion & textiles 

I boken ”Sustainable fashion & textiles” presenteras den syn och inställning som finns till hållbar 

utveckling när det gäller textil och mode, ur två perspektiv. Den ena, där synen på hållbar utveckling 

innefattar stegvis växande förbättringar och effektiviseringar. Den andra där synen på hållbar utveckling 

är något ofrivilligt som företagen tvingas fram till.  Lagstiftningen har haft ett viktigt inflytande i textil 

och modevärlden där det lett till att höja standarder gällande miljö- och hälsoaspekter. Det finns företag 

som ställer så låga krav som möjligt, för att slippa extra kostnader för exempelvis kemikalie- och 

kvalitetstester. Effekterna av detta blir att främjande av miljö- och hälsostandarder ses som ett kostnads- 

och företagshot istället för att vara en möjlighet till en mer sund och hållbarare utveckling. Det gör att 

konsumenter, icke statliga organisationer och media får en viktig roll att efterfråga och ställa krav på 

företagen. Desto mer efterfrågan och intresse som finns för miljö och hälsa desto viktigare blir det för 

företagen att möta detta tryck. Författaren menar också att det de senaste åren börjat ske förändringar där 

det finns en allt större angelägenhet för stora företag att skydda deras rykte genom ett mer miljö- och 

hälsoanpassat arbete.48  

 

Författaren anser att vi för att nå en mer hållbar utveckling måste ha en större förståelse för kläders 

funktion. Mode och kläder är olika delar, som bidrar till mänskligt välmående funktionellt och 

känslomässigt, där kläderna är materiell produktion och mode symbolisk produktion. Modet är en länk till 

våra känslomässiga behov som individer genom att till exempel ta oss till en viss tid och plats. Kläder rör 

istället det fysiska och funktionella behoven. Att vi lägger de känslomässiga behoven i de fysiska varor vi 

konsumerar menar författaren främjar konsumtion och kortsiktigt tänkande. Våra psykologiska behov 

mättas aldrig i grunden av att handla dessa kläder eller fysiska varor. Samtidigt måste modet få firas och 

få vara en del i vår kultur. Men detta betyder inte att kläder inte kan tillverkas omsorgsfullt på ett bra 
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miljöanpassat sätt. Författaren menar att genom att förstå våra behov kan det hjälpa oss förstå varför mode 

är viktigt för oss.49     

 

Det är också viktigt att vi som konsumenter får mer insikt och delaktighet i kläders produktionsprocess. 

Att få förståelsen för att vi inte är separerad från naturen utan en del av den. Där vår inverkan på den 

också ger påverkan tillbaka, genom interaktion.  Författaren menar att en viktig nyckel till en mer hållbar 

utveckling är att ge form åt den samhörighet som finns till naturen och den värld vi lever i.  

 

2.8.2 The designers atlas of sustainability  

I boken ”Designers atlas” påpekas även där att möta de mänskliga behoven med materialism dels har 

dålig verkan och dels ger högt pris ekologiskt sett.  Det är väsentligt att möta mänskliga behov genom 

andra vägar, genom att till exempel designers utvecklar och skapar mindre skadliga produkter. Ekologi 

har inte bara en central roll i vårt fysiska välmående utan också psykiskt. Enligt teorier i ekopsykologi har 

kontakten till naturen en viktig roll för vår hälsoutveckling. Författaren menar att vi genom en starkare 

koppling till naturen uppskattar den mer och skapar en starkare motivation till att upprätthålla planetens 

ekologiska hälsa.50  

 

3. Resultat 

Under resultatdelen redovisas insamlad data bestående av företagens svar på de intervjufrågor som ställts. 

Först presenteras företagens svar var för sig och därefter kommer en sammanfattande del om resultatet, 

där intressanta aspekter för uppsatsens syfte belyses närmare. På grund av de etiska ställningstaganden 

som åtagits i detta arbete utelämnas uppgifter som kan avslöja företagens identitet.  

 

3.1 Företag A   

Företag A startade sin verksamhet genom inspiration från en redan befintlig butik. En liknande typ av 

butik fanns inte i den stad som företaget tänkt bedriva sin verksamhet och de ansåg att en sådan behövdes. 

Företaget har varit verksamt i två år. Det är ett enmansföretag men där det vid intervjutillfället även fanns 

en praktikant.  

 

Företaget säljer ekologiska barnkläder där målgruppen består av människor mellan 25 och 75 år, från 

nyblivna föräldrar till mor- och farföräldrar. Deras koncept är att alla kläder ska vara unisex, det vill säga 

passa till både pojkar och flickor. Företaget strävar efter att ta in så mycket plagg som möjligt som är 
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miljövänliga. Ibland kan vissa produkter väljas bort ur sortimentet en period, tills det är mer miljövänligt. 

Istället tas en annan produkt in som är skonsammare mot miljön.  

 

Ungefär 60-70 procent av sortimentet har miljömärkning. Resterande är återanvända tyger, som således 

inte är miljömärkt men ändå bidrar till återvinning av material. Företaget har olika miljömärkningar i sitt 

sortiment av ekologiska textilier. Den största delen är ÖKO-TEX märkt. Några är märkta med GOTS, 

Global Organic Textile Standard. Ett märke är etiketterat med både ekologisk bomull och Fair Trade.  

 

Företag A anser att efterfrågan av ekologiska textilier idag är ganska stor och att den har ökat sedan 

företaget startade för två år sedan. Företag A menar att det idag finns en större medvetenhet kring vad 

ekologiska textilier är.  

 

Företag A visar på en begreppsproblematik då vissa talar om ekologiska produkter och vissa organiska, 

och där det är svårt att svara på skillnaden då det finns många som säger olika. Vissa menar att ekologiskt 

definieras genom att det innefattar hela ledet, från bomullsodlingen till färdig produkt medan organiskt 

kan innebära att upp till 95 procent är ekologisk bomull. Företag A påpekar också att en orsak till 

begreppsförvirringen kan vara att ekologisk på engelska blir ecological, medan vissa kan tro att det är 

organic.   

 

På vilket sätt företaget kan garantera att de textilier de säljer lever upp till de certifieringar och 

miljömärkningar de har svarar företaget att det inte går att garantera detta. Företaget kan enbart lita på att 

det är så som leverantörerna säger. Företag A menar att det är små leverantörer de har att göra med som 

troligtvis skulle få problem om det visade sig att de inte följer de krav som finns. Det som går att göra är 

att förlita sig på dem och hålla en dialog med de olika märkena. Företag A menar även att det är svårt att 

erhålla certifieringarna, där det krävs många steg för att märkningen ska gå igenom.  

 

Företagets försäljning sker mestadels genom befintlig butik i Sverige men även en del till utlandet via en 

webbshop. De har även en japansk webbshop som två japaner driver. Sedan kommer ibland svenskar som 

bor i utlandet och passar på att handla av företaget när dem är i Sverige, och som sedan handlar via 

webbshopen när de inte är i landet.  

 

På frågan hur företaget tror att framtiden kan se ut för ekologiska textilier svarar företaget att det 

förhoppningsvis inte bara är en trend utan att det ska vara en självklarhet i framtiden. Företag A upplever 

att allt fler företag och större kedjor börjar få ekologisk textil i sitt sortiment.  
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3.2 Företag B 

Företag B startade sitt företag år 1990. Idag finns fem heltidsanställda i företaget. Ekologisk textil har 

funnits med i sortimentet sedan hösten 2009. De satsar på en typ av kvalité i deras utbud av ekologisk 

textil.  

 

Företagets målgrupp är människor som vill sy till exempel egna kläder och gardiner. Både män och 

kvinnor handlar hos dem och de har ett stort och brett utbud av textilier. På frågan om det finns särskild 

målgrupp för deras utbud av ekologisk textil så anser företaget till en början att det inte är det, men svarar 

senare att det i första hand är retrofolk. Anledningen till att ekologisk textil kom med i sortimentet var att 

just dessa lade fram önskemål om sådana textilier. Företaget menar även att de mönstrade ekologiska 

textilierna de har i sitt sortiment med 70-tals mönster kan kopplas till barnkläder, men det är ingen 

medveten tanke utan de är avsedda att passa till alla åldrar.  

 

Företaget har en märkning på de ekologiska textilierna som heter GOT, Global Organic Cotton. På frågan 

om hur företaget kan garantera att textilierna lever upp till de certifieringar och miljömärkningar de har 

svarar företaget att det inte går att göra annat än att lita på sin leverantör. En leverantör som i sin tur 

garanterar att de krav som ställs efterföljs. Företag B menar att det aldrig går att gå tillbaka och bevisa 

något. Företaget säger ”Du måste nysta vilken stickare, vilken garnproducent, vem som har plockat 

bomullen och till och med namnet på den förrän du liksom kan få något som helst svar.”51 Företaget 

menar att de varit motståndare till att sälja ekologisk textil för att det är svårt att kontrollera att de följer de 

krav som de ska göra. Företaget vill kunna stå till svars för de ekologiska textilier de säljer.  Anledningen 

till att de nu säljer ekologisk textil är att de har arbetat med leverantören i många år och litar på att det 

stämmer det som sägs.  

 

Företag B säljer i första hand till Sverige men även i mindre skala till framförallt de nordiska länderna. På 

frågan hur efterfrågan av de ekologiska textilierna ser ut idag så svarar företaget att det är mode i 

kombination med att den stil de har på deras utbud av ekologisk textil just nu är populär. Hur efterfrågan 

av ekologisk textil sett ut under den period företaget varit verksamt så svarar företaget att människor har 

frågat efter det ibland men att det i första hand är en kostnadsfråga. Produkten fördyras med ca 30 

procent. Företaget menar att vissa människor anser att det inte finns någon anledning att köpa ekologisk 

textil medan vissa vill ha det när dem hör om det.  
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Företaget gör reklam för att sitt utbud av ekologisk textil men tror att kunderna köper lika mycket oavsett 

om det är ekologiskt eller inte. Företaget menar att frågorna kring ekologiska produkter i stort uppkommit 

i samma veva som fokuset på miljö och miljöfrågor blivit aktuellt.  

 

På frågan om hur framtiden kan se ut för ekologisk textil så anser Företag B att det är beroende av areal. 

Företaget menar att antalet människor på vår jord ökar och att det där bomullen odlas också odlas mat. 

Företaget tror att framtiden kan innebära en blandning av ekologisk textil och syntetiska material. I och 

med att bomullen är den smutsigaste fibern och kräver stora mängder vatten så kan den syntetiska fibern, 

som hela tiden utvecklas komma att bli en viktig fiber, menar företaget. Företaget upplever också att 

ekologiska varor efterfrågats i många år och att det är mode som kommer och går i perioder. I stort är 

företaget tveksamt till hur framtiden för ekologiska textilier ter sig, men de tror att det kommer finnas 

men osäkert i vilken omfattning.  

 

3.3 Sammanfattning av resultat 

Företagen skiljer sig på flera sätt åt från varandra. Företag A startade sin verksamhet med en tydlig 

inriktning och affärsidé, med ekologiska barnkläder och återbruk. Företag B startade sitt företag utan 

fokus på ekologisk textil. Detta kom sedermera in i sortimentet i liten skala genom önskemål och 

efterfrågan från kunder. Företagen har viss skillnad i storlek sett till anställda och sortiment, där Företag A 

är det mindre med en tydligt nischad verksamhet medan Företag B har ett bredare sortiment och en mer 

spridd målgrupp sett till hela deras sortiment.  

 

Vilken påverkan företagens storleksskillnader har när det gäller marknadsföring och försäljning av 

ekologisk textil beror till stor del på vilka ekonomiska möjligheter företaget har. Ett större företag ger 

bättre förutsättningar att göra satsningar på miljö, kvalitet och marknadsföring av varor, medan det finns 

mindre resurser för detta i ett litet företag. Det är svårt att dra några slutsatser kring om de finns någon 

skillnad gällande denna fråga i företagen i detta arbete. Företag B hade möjlighet att köpa in och 

marknadsföra ekologisk textil, utifrån önskemål från en mindre grupp kunder. Detta visar på att det finns 

ekonomiska resurser att genomföra en sådan satsning, utan en stor efterfrågan som krav. Företag A som är 

ett enmansföretag arbetar kontinuerligt med förbättringar i företaget och behöver marknadsföra enbart 

ekologisk textil i form av barnkläder, utan övrigt sortiment. Företag B har istället ett större utbud av varor 

och har inte enbart ekologisk textil att göra reklam för. Således krävs en bredare marknadsföring för 

Företag B än för Företag A.  

 

Ingen av företagen kan garantera att deras utbud av ekologiska textilier håller de krav de ska uppfylla. De 

svarar båda att det inte kan garantera detta och att det som finns att göra är att lita på leverantörer och 
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hålla dialog med dem. De säger inget om huruvida de har möjlighet att ställa krav och påverka sina 

leverantörer. Företag B påpekar att företaget haft ett långt samarbete med sin leverantör sedan tidigare och 

känner sig således trygg.  

 

Vad gäller efterfrågan av ekologisk textil idag anser båda företagen att det finns en viss efterfrågan. 

Företag A har föräldrar och mor- och farföräldrar som är intresserade och Företag B anser att de i första 

hand har retrofolk som är målgruppen. Vilka som ingår bland retrofolk framgår inte, mer än att de 

föredrar 70-talsmönster. Hur efterfrågan sett ut under den tid företagen varit verksamma skiljer sig svaren 

åt. Företag A, som bedrivit sin verksamhet i två år, menar att efterfrågan ökat och att kunderna visar ett 

större intresse och medvetenhet kring ekologisk textil. Företag B, som varit verksam sedan år 1990 

upplever att det frågats om det ibland, men påpekar inte om det ökat eller minskat under åren.  

 

Företagens inställning till ekologiska textilier skiljer sig även åt. Företag A försöker kontinuerligt att finna 

nya produkter till sitt utbud med så miljöanpassade produkter som möjligt och visar genom intervjun att 

det finns en medvetenhet kring både möjligheter och problematik när det gäller inköp, tillförlitlighet till 

leverantörer och försäljning. Påtaglig är även viljan och engagemanget för att göra skillnad för både miljö 

och hälsa och att erbjuda bra och skonsamma produkter till barn. Företag B har en inställning till 

ekologiska textilier som visar att det finns ett motstånd till dessa textilier. Detta dels på grund av 

problematiken kring tillförlitlighet till leverantörer där konsumenter blir lurade att köpa textil som inte 

håller de den står för, men också det faktum att bomull, oavsett odlingsförhållanden är mycket 

resurskrävande. Företag B har inte samma drivkraft för ekologisk textil utan ser mer till den ekonomiska 

och symboliska aspekten av att sälja ekologiska textilier. Orsaken till att de säljer ekologisk textil kan 

således ses som beskrivande för de två företagens skillnad i engagemang och drivkraft. Denna skillnad i 

drivkraft visar sig även i hur företagen resonerar om hur framtiden ser ut för ekologisk textil. Företag A 

hoppas att ekologisk textil inte bara är en trend utan att det kommer vara en självklarhet i framtiden, 

medan Företag B anser att det är ett mode som kommer och går men som antagligen kommer att finnas till 

viss del i framtiden.  
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3.4. Diskussion  

Under diskussion diskuteras arbetets olika delar. Inledningsvis diskuteras syfte och frågeställningar och 

sedan metod, resultat och diskussion för att sedan avsluta med förslag till fortsatt forskning.  

 

3.4.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar har varit rimliga i omfång, sett till arbetets omfattning och tidsaspekt. 

Frågeställningarna är relevanta och har begränsat omfattningen av uppsatsens syfte.52  

 

Företagen beskriver sina verksamheter, val, upplevelser och uppfattningar med hjälp av de intervjufrågor 

och följdfrågor som ställts. Denna insamlade data har sedan kunnat besvara de ställda frågeställningarna, 

som berörde efterfrågan, märkning av textil och garanti för att dessa efterföljs samt betydelsen av 

företagens storlek. Arbetets syfte, att undersöka hur två svenska företag som säljer ekologisk textil 

resonerar kring marknadsföring och försäljning av dessa textilier, anser jag ha uppfyllts i arbetet.   

 

3.4.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod är vald till detta arbete. Genom en kvalitativ metod har en djupare förståelse för 

individernas, i det här fallet intervjupersonernas, tankar och resonemang kring ekologisk textil blivit 

tydliga.53 Skulle arbetet istället haft en kvantitativ metod hade intervjuer kunnat ersättas med en enkät 

som sedan skickats ut till ett större antal företag. På detta vis hade en generell bild kunnat redovisas av hur 

försäljning och marknadsföring av ekologisk textil sett ut. Däremot skulle arbetet inte kunna ge svar på 

frågor om varför det ser ut som det gör, som varit viktigt i detta arbete, utan enbart konstatera att fallet är 

på ett visst sätt. Därför anser jag att en lämplig metod är vald, sett till arbetets syfte.  

 

3.4.3 Urval  

Intervjupersonerna valdes ut genom att besöka olika hemsidor och välja ut företag passande för 

undersökningen, med tre faktorer som grund. Dessa faktorer var företagets storlek, lokalisation samt att 

företaget skulle sälja ekologisk textil. De tre först kontaktade företagen kunde inte medverka i en intervju 

på grund av tidsbrist. Två av företagen erbjöd sig dock istället att svara på frågor via e-post. Detta var inte 

intressant för arbetet. Vid kvalitativa intervjuer är syftet att få en större förståelse för individen genom 

dennes erfarenheter, uppfattningar, tankar och känslor.54 Via en direktkontakt med intervjupersonen 

upplever jag att det är lättare att ställa direkta följfrågor och genom det verbala språket tyda och tolka 
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nyanseringar och uttryck som bidrar till att förstärka bilden av den intervjuade. Jag anser att intryck går 

förlorade utan direktkontakten. En människas röst kan till exempel spegla och förmedla sinnesstämning, 

distraktion, nervositet, osäkerhet och trygghet. Genom enbart kontakt via e-post gås miste om det verbala 

språket.55 

 

Hur urvalet hade kunnat göras annorlunda är svårt att säga. När det, som i detta arbete, krävs vissa 

faktorer för att kunna undersöka olika specificerade företeelser, så blir urvalet styrt av subjektiva val. 

Samtidigt strävar arbetet inte mot att göra generaliseringar, utan att visa på exempel hur det kan se ut, för 

två specifika fall. Eftersom båda intervjuerna kom att genomföras via telefon hade företagens geografiska 

läge mindre betydelse i slutänden. Antalet företag passande för undersökningen hade således kunna 

utökats utan denna begränsning. Det gick dock inte att veta i förväg att intervjuerna skulle komma att ske 

via telefon.  

 

Att kontakta intervjupersoner genom e-post har sina för- och nackdelar. Det är ett smidigt, snabbt och lätt 

sätt att kontakta andra människor på. En nackdel är att e-post lätt kan försvinna bland andra inkomna 

meddelanden i inkorgen. E-post är även lätt att avfärda, till skillnad mot att till exempel träffa en 

människa personligen.       

 

3.4.4 Genomförande 

Intervjusituation såg likadan ut för båda företagen dock bör det finnas i beaktande att förberedelserna 

inför intervjuerna sett olika ut. Företag A fick tillgång till samtliga intervjufrågor några dagar i förväg och 

kunde på så sätt förbereda sig på vad de förväntades svara på. Företag B fick veta vad som intervjun 

skulle innefatta men utan att få tillgång till intervjufrågorna. Företag B har således inte haft samma 

möjlighet att förbereda sig på frågorna. Båda sätten har sina för- och nackdelar. Genom att veta de exakta 

frågorna kan intervjupersonen förbereda vad den ska säga och ge mer utförliga och genomtänkta svar. 

Samtidigt finns risk att intervjupersonen överanalyserar svaren och försöker svara så som den tror att 

intervjuaren vill höra. Det går heller inte att veta om intervjupersonen var tvungen att kolla upp uppgifter 

som var oklara. Genom att inte se intervjufrågorna i förväg kan intervjupersonen svara mer spontant. Det 

ger också en möjlighet att se om den intervjuade vet vad den pratar om och kan svara på frågorna.56 

 

Intervjusituationen var lika för båda. Samma frågor ställdes till båda företagen men med olika följdfrågor, 

beroende på intervjusvar. Båda företagen svarade på intervjufrågorna vid första kontakt via telefon. Innan 

intervjun påbörjades med Företag A så påpekade intervjupersonen att det gick bra att ta intervjun direkt, 
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förutsatt att det inte tog lång tid. Som intervjuare genererade detta en känsla av stress över att intervjun 

skulle bli för långrandig eller dra ut på tiden. Intervjupersonen pratade dock lugnt och tydligt utan att 

verka pressad eller stressad. Intervjupersonen ursäktade även sig själv efter intervjun, om denne upplevts 

distraherad, då det fanns kunder i företagets butik. Detta märktes dock inte nämnvärt under intervjun, mer 

än att vissa meningar omformulerades. Huruvida detta berodde på distraktion eller försök att utrycka sig 

så tydligt som möjligt är svårt att säga.  

 

Intervjufrågorna var utformade på ett sådant sätt att det gav en inblick och fördjupad insikt kring 

intervjupersonerna och de företag de representerar, och gav svar på frågeställningar och syfte. För 

ytterligare en aspekt för förståelse och insyn i företagen skulle ytterligare en intervjufråga kunnat 

tilläggas, rörande vilka möjligheter företagen upplever att de har att påverka sina leverantörer. Vilken 

möjlighet att ställa krav har företagen? Denna fråga tillkom i arbetet med resultat och slutsatser av 

insamlad data. I det skedet av arbetet var det inte motiverat att ställa denna kompletterande fråga till 

företagen i efterhand. Detta för att det var en fråga som uppkom just vid analysen av resultatet.   

 

Hade det istället för telefonintervju kunnat genomföras en personlig träff med intervjupersonerna hade 

ytterligare möjligheter getts, att förstå individen utöver det verbala språket genom mimik och gester.57 

 

3.4.5 Etiska överväganden 

Det finns flera fördelar med att ha intervjupersonerna anonyma i arbetet. Dels läggs inget fokus på vilka 

företagen är och dels så finns ett större utrymme för att kommentera och diskutera kring dem, utan att 

synpunkter påverkar företaget, varken på ett positivt eller negativt sätt. Det finns med detta etiska 

ställningstagande således friare uttrycksmöjligheter än om de skulle ha offentliggjorts i arbetet.58   

 

3.4.6 Teoridiskussion 

Till teoribakgrunden har relevant litteratur och fakta valts ut som ska ge läsaren en introduktion i ämnet 

och underlätta för vidare läsning i arbetet.  I detta arbete är det viktigt att få en förståelse för hur processen 

från råvara till färdig produkt ser ut. Även att veta vilka relevanta miljömärkningar som finns och vad de 

står för är viktigt. Detta för att få en helhetsbild och kunna relatera detta till de intervjuade företagen.  

 

Rapporterna ”Den blinda klädimporten” samt ”Textilier med ett smutsigt förflutet” ger en bild av tidigare 

forskning inom fältet. De liknar på ett sätt detta arbete, när det gäller att undersöka olika företags 

resonemang kring sitt arbete för miljön. Det finns en viktig del som skiljer företagen åt i detta arbete och 
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dem i rapporterna. Företagen i rapporterna har inte valts ut för att de säljer ekologisk textil, utan snarare 

tvärtom, för att de har stor försäljning av varor utan miljömärkningar. De intervjuade företagen i 

rapporterna är även betydligt större än i detta arbete. 

 

3.4.7 Resultatdiskussion 

Arbetets resultat visar på skillnader hos de intervjuade företagen när det gäller flera aspekter. Den största 

som även blir tydlig i flera av de ställda intervjufrågorna, är orsaken till att de säljer ekologisk textil.  

 

Företag A arbetar aktivt med att finna så miljövänliga produkter som möjligt och är insatt i inköp, 

tillförlitlighet till leverantörer och försäljning av ekologiska textilier. Företaget visar en vilja och 

engagemang för att göra skillnad för barnens hälsa och miljö. Företag B visar på en inställning till 

ekologiska textilier, där det finns en skepsis och ett motstånd till dessa textilier. Företaget ger inte intryck 

av att vara drivande när det gäller ekologisk textil. Företaget vill snarare påvisa att de är ansvarstagande 

för att de inte säljer ekologisk textil i så stor utsträckning, utan att det sortiment de säljer är desto bättre. 

Även i framtidsvisionen skiljer sig företagen åt, där Företag A hoppas att ekologisk textil ska vara en 

självklarhet i framtiden, medan Företag B anser att det är ett mode som kommer och går.  

Både Företag A och Företag B anser jag har samma målgrupp för sina ekologiska textilier. Företag A 

säljer till föräldrar och mor/far föräldrar. Företag B anser först att de inte har en specifik målgrupp och 

menar på att alla kan köpa deras ekologiska textil, men menar sedan på att det är retrofolk som i första 

hand handlar. Detta inte helt oväntat då det är den grupp som efterfrågat ekologisk textil hos dem. 

Målgruppen är således så preciserad att den till och med fått ett namn.  Företag B anser inte att de 

ekologiska textilerna är tänkta specifikt till barn, men menar att de kan verka så. Jag anser att de färgglada 

och lekfullt mönstrade textilierna tydligt associeras till barn. Kanske är det heller ingen slump, att de 

ekologiska textilierna hos Företag B kan kopplas just till barn. Dels på grund av den kundkrets som 

efterfrågat och önskat ekologisk textil men också för att barn är en viktig målgrupp att nå ut till. 

Uppfattningen att barnen ska få det bästa och inte utsättas för gifter i onödan, delas troligtvis av många. 

På sättet Företag B svarar på frågan, skulle det kunna tolkas som att företaget inte vill sälja textil just för 

barn. Men i detta fall tror jag att det handlar om att Företag B anser att deras textilier inte ska 

kategoriseras in i olika målgrupper, utan passa till alla kunder. Kontentan är, menar jag, att det inte är 

konstigt att det är ekologiska textilier för barn som står i centrum för båda företagen. Detta för att det 

finns en vördnad för barn som inbegriper att de inte ska utsättas för farliga kemikalier och risker i onödan.  

 

Huruvida ekologisk textil och ekologiska kläder köps till framförallt barn men även vuxna, för deras 

insats till en bättre miljö eller för hälsans skull är en intressant aspekt. Jag menar att det till största delen är 

för hälsan som man väljer ekologiska kläder och textilier, framförallt till barn. En viktig, men inte lika 
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betydelsefull anledning är att de även gjort minsta möjliga avtryck i miljön. Båda skälen är goda. Spelar 

det egentligen någon roll vilken av dessa som är grunden för valet av textil? En önskan är att det i 

framtiden är en självklarhet att vi alla både värnar om vår hälsa och miljö. Att det finns en vördnad för 

båda som lika viktiga delar för en hållbar utveckling.    

 

På frågan om hur efterfrågan sett ut under den tid företagen varit verksamma, finns en variation i svar.  

Företag A menar att efterfrågan ökat och Företag B att det efterfrågats ibland men att det i huvudsak är en 

kostnadsfråga. Denna skillnad i upplevelse av efterfrågan kan bero på att företagen har olika typer av 

kunder. Företag A marknadsprofil är ekologisk textil i barnkläder och till viss del återbruk, medan Företag 

B har ett stort sortiment där en liten del är ekologisk textil. Detta drar olika kunder som efterfrågar olika 

varor.  

 

Tolkning av det verbala språket i intervjuerna med företagen är intressant för att de kan ge möjligheter till 

ytterligare förståelse för intervjupersonen. Företag A ger en känsla av lugn och säkerhet och svarar tydligt 

på intervjufrågorna. Företag B har en ifrågasättande attityd till frågorna och svarar vid flera tillfällen 

direkt en sak för att sedan resonera sig fram till ett annat. Detta medför att Företag A upplevs mer säker i 

sin framtoning och Företag B, upplevs mindre säker.  Ett exempel är på frågan vilka miljömärkningar och 

certifieringar de ekologiska textilierna har. Företag A svarar tydligt vilka de använder och talar om vad 

några av dem står för. Intervjupersonen som representerar Företag B ger ett svar efter att ha tillfrågat en 

kollega. De svarar GOT, vilket de menar har förkortningen Global Organic Cotton. Vid efterforskning 

visar det sig att det inte förekommer någon märkning som heter så, utan det är snarare att betrakta som ett 

slarvigt uttryck för GOTS, Global Organic Textile Standard. Detta gör att företaget brister i sin 

tillförlitlighet när det gäller kunskap i ämnet. 

 

Det gemensamma resultatmässigt, både för detta arbete och de två rapporterna ”Den blinda 

klädimporten” och ”Textilier med ett smutsigt förflutet”, är att de inte kan garantera att de krav företagen 

ställer, vare sig det gäller miljömärkningar eller andra grundläggande krav efterföljs. Företagen i detta 

arbete menar att man måste lita på sin leverantör, huruvida de har möjligheter att ställa krav på dem 

framgår inte av intervjun. Detta hade varit intressant att få ett svar på, genom att som nämnts tidigare, 

utöka arbetet med en intervjufråga.  

 

I boken ”Sustainable fashion & textiles” vill författaren förklara vikten av att förstå kläders funktion för 

att nå en hållbar utveckling. I boken beskrivs att funktionellt och känslomässigt välmående hos människan 

kan uppnås av mode och kläder där kläderna är materiell produktion och mode symbolisk produktion.59 
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Kopplat till företagen i detta arbete har Företag A både en materiell och symbolisk produktion, genom de 

kläder de säljer och dels modet, att locka fram känslor.  Medan Företag B kan sägas ha en symbolisk 

funktion där mode är grunden, då företaget dels ser intresset för ekologiska textilier som ett mode och dels 

genom sin utformning av sortimentet som leder tankarna till en viss tidsperiod, och således påverkar våra 

känslor.  

 

En viktig aspekt som Företag B lyfter fram genomgående under intervjun är problematiken och risken för 

utnyttjande av kund, när det gäller marknadsföring av ekologisk textil. Det kan röra sig om företag som 

lurar kunder att tro att de gör en god gärning genom att köpa textil som marknadsförs som ekologisk textil 

men där det sedermera visar sig bara vara detta till viss del. Detta sätt att utnyttja intresset för ekologisk 

textil och lura människor tror jag kan vara mycket skadligt. Det kan leda till misstro för ekologisk textil 

och påverka marknaden för den på ett negativt sätt. 

 

Vi som konsumenter har en viktig roll att påverka när det gäller produktion och konsumtion av textil. För 

att ekologisk textil ska få en stark marknad krävs det att vi är intresserade och ställer krav på företagen. 

Det ska till exempel inte kännas fel eller obekvämt att fråga i butik var textilierna kommer ifrån. Vi har 

makt att påverka genom att visa att vi är intresserade, engagerade och kan ställa höga krav på våra 

produkter. Ökade valmöjligheter för konsumenter leder till större intresse för hållbara produkter.60 

 

Förhoppningen med detta arbete är att det kan bidra till en större insikt och kunskap om både odling av 

bomull, produktion av textil, miljömärkningar, tidigare forskning inom fältet och insyn i de två 

intervjuade företagen i detta arbete. Två företag som på olika sätt drar sitt strå till stacken och bidrar till en 

hållbar utveckling. Jag anser att arbetet visar på och lyfter fram olika åsikter och tankar som finnas om 

ekologisk textil och problematiken kring den. Arbetet har inte bara gett svar på frågor utan även öppnat 

upp för fler. Arbetet ger således uppslag och frågeställningar att gå vidare med.         

 

3.5 Förslag på fortsatt forskning 

Som jag nämnt tidigare kan en intressant aspekt vara att undersöka närmare hur företag som säljer 

ekologisk textil kan påverka sina leverantörer, och i vilken utsträckning de gör det. Vilken makt och 

inflytande har företag på sina leverantörer?  

 

För fortsatta studier i ämnet skulle det också vara intressant att undersöka hur olika generationer resonerar 

kring ekologiska varor överlag, från 30-talister till 90-talister. Det kan vara av intresse att välja ett brett 
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tidsintervall för att få en överblick över olika generationsväxlingar. Vilka uppfattningar, värderingar och 

åsikter finns och hur skiljer de sig åt?  

 

Ytterligare ett intressant område att undersöka är varför konsumenter handlar ekologisk textil. Vilken 

betydelse har miljö kontra hälsa i valet av ekologisk textil?    
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                     BILAGA 1  

 

Intervjufrågor 

Hur och varför startade ert företag? 

Hur många anställda har företaget? 

Vilken målgrupp har ni?  

Hur ser efterfrågan ut idag för ert utbud av ekologiska textilier?  

Hur har efterfrågan av ekologiska textilier sett ut över tid, om vi ser till den period ert företag varit 

verksamt?  

Vilka/vilken certifiering/ar och/eller miljömärkning/ar har era ekologiska textilier?  

På vilket sätt kan ni garantera att de textilier ni säljer lever upp till de certifieringar och märkningar de 

har?  

Hur tror ni att framtiden ser ut för ekologiska textilier?  

 

 
 

 


