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Abstract 

In this study I intend to examine how textile companies address water in its 
operations. This is of particular interest due to the fact that water is used in huge 
amounts in the manufacturing process, when growing fibres for the cloth, when 
dyeing and washing it and in other related processes, and therefore especially 
important to address because of the increasing water crises all over the world – 
both in frequency and in size. 

Through a desktop study and six interviews with Norwegian and Swedish textile 
companies – regarding drivers behind water stewardship, motives, 
implementation and challenges – I’ve come to the conclusion that drivers and 
motives regarding water stewardship are very heterogeneous phenomena, and 
even though they differentiate, the methods of implementing them in the 
operations are much alike. This is based on the fact that products/suppliers 
meeting the companies’ criteria regarding water are not, or to a certain extent, 
available on the market. Furthermore, textile companies tend to address water 
related issues in the supply chain through interorganisational management, 
through exercising influence over the suppliers by communication, motivation 
and enablement. These actions are developed in collaboration with external 
operators where other companies may or may not be present.  

Finally, I come to the conclusion that the interorganisational management is 
mainly used because of the lack of knowledge regarding water in general. There 
aren’t many sustainable processes and products yet available on the market, that 
textile companies can incorporate in their operations, and thus they must engage 
in awareness-raising activities, through collaborative actions, to create their own 
path in finding sustainable products and processes. 
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Inledning 

Enligt Global Risk 2015 Report – som beskriver de troligaste och mest allvarliga 
långsiktiga globala riskerna, publicerad årligen av World Economic Forum – 
beskrivs vattenkriser som en av topp tre globala risker som hotar vårt samhälle, 
och det som kan ge upphov till allvarligast konsekvenser (Global Risk Report, 
2015). Detta beror inte bara på att vatten är en förutsättning för allt liv på jorden, 
utan för att det är en central resurs i så många verksamheter i vårt samhälle, och 
därför viktig ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vidare måste vatten förvaltas väl 
för att nå de globala hållbara utvecklingsmålen, eller Sustainable Development 
goals (hädanefter SDG:s), för att säkra global ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. De globala hållbara utvecklingsmålen, eller 2030-agendan, antogs av 
FN i september 2015, och dess syfte är helt enkelt att säkra en hållbar utveckling i 
de tre aspekterna nämnda ovan, och består av 17 mål och 169 delmål som ska 
uppfyllas till år 2030.  Målen är breda till utformningen, som t.ex. mål nummer ett 
No Poverty. Mål nummer sex behandlar vattenfrågan och mer specifikt att till 
2030 garantera tillgång till ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla. 
Eftersom målen också är så breda till utformningen har varje mål ett par delmål, 
som preciserar exakt vad som ska uppfyllas till år 2030. Men det står inte hur 
dessa ska uppnås.  

I textilindustrin är vatten en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna 
fortsätta med verksamheten, genom att vara en central resurs i tillverkningen av 
råmaterial och produktionen av kläder. Odling av fibrer, tvättning, färgning är 
exempel på processer i produktionen som kräver stora mängder vatten. Lindex 
skriver t.ex. på sin hemsida för hållbarhet att det krävs ca 2500 liter vatten för att 
producera en t-shirt och ca 8000 liter för ett par jeans (Lindex, 2016). Detta uttag 
av ofantliga mängder vatten har historiskt sett varit gratis och därför inget företag 
tagit i åtanke, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också ekologiskt. Samtidigt 
så sker denna produktion och användning av vatten till en överväldigande 
majoritet i utvecklingsländer, där det i kombination med t.ex. dålig infrastruktur 
och vattenförvaltning samt perioder av regnbrist och torka - som en följd av 
klimatförändringarna – leder till ökad vattenstress inom landet. Förvärras detta 
scenario kan det uppstå allt mer förödande ekologiska samt ekonomiska 
konsekvenser för produktionslandet och textilföretagen, och det är därför 
textilföretag i allt större utsträckning börjar organisera och effektivisera sitt 
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vattenarbete – inte bara för att ta sitt miljömässiga ansvar utan för att ta sin del i 
att uppnå de globala hållbarhetsmålen, i strävan om att säkra en ekonomisk, 
ekologisk och social hållbar utveckling.  

Syfte & frågeställningar 

Eftersom vattenförbrukning och vattenförorening är en av de största 
miljöaspekterna på ett textilföretag och vatten essentiellt för den framtida 
verksamheten, är det av högsta intresse att utreda hur vatten förvaltas för att 
kunna säkerställa långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i 
värdekedjan.  

Detta är uppsatsens primära syfte och för att uppnå detta har svenska och norska 
textilföretags vattenarbete studerats och jämförts, för att få en så enhetlig bild av 
arbetet och hur det kan utvecklas för att bli så effektivt och hållbart som möjligt, 

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

 
o Vilka drivkrafter bakom att upprätta ett vattenarbete har 

företagen? 
o Finns det skillnader mellan hur företagen implementerar 

vattenarbetet?  
o Kan man se generella strukturer kring upplägget av vattenarbetet? 
o Kan man tala om nationella och internationella mönster och hur 

vatten förvaltas inom textilföretag? 
 

 

Avgränsningar  

Avgränsningen till att bara omfatta norska och svenska textilföretag låg främst i 
att en tidigare kartläggning redan gjorts av författaren och på så sätt underlättade 
det fortsatta arbetet.  

Vidare gäller det att precisera vilka norska och svenska textilföretag som skall 
undersökas i studien; antalet och storleken. Antalet företag är en tidsrelaterad 
fråga – helt enkelt hur många företag går det rimligen att kontakta, intervjua samt 
analysera, inom tidsramen för uppsatsen. Viktigt för denna avgränsning är också 
insikten om att desto fler företag som intervjuas och analyseras i studien, desto 
trovärdigare blir resultaten och validiteten i slutsatserna. Men det sagt så har 
avgränsningen kring antalet företag gjorts gällande ett minimiantal som bör finnas 
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med i analysen, vilket är tre. En maxgräns har inte satts då fler antal företag som 
sagt ger bredd och trovärdighet till studien. 

Det är även av största vikt att definiera vad studien menar med vattenarbete och 
vilka delar av detta som skall undersökas. Med vattenarbete menas alla 
instrumentella åtgärder företaget använder sig av för att effektivisera 
vattenanvändning inom verksamhetens alla delar, såsom miljöpolicys, 
miljöledningssystem, standarder, medlemskap i miljösammanslutningar etc. Det 
är även dessa instrumentella åtgärder som kommer analyseras i studien. De mer 
rent tekniska delarna av vattenarbete – såsom olika maskiners effektivitet och 
olika tekniker inom textilindustrin för att minska vattenförbrukning – kommer 
inte belysas eller jämföras men dock kanske nämnas, om det finns relevans för 
det. Det principiella är att analysera helheter och mönster i Norge och Sverige, 
och inte specifika tekniker, även om det är en viktig del för implementationen av 
vattenarbete. Vidare så definierar jag vattenförvaltning som en del av företagets 
övergripande CSR-arbete. 
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Metod 

Forskningsmetod 

Angreppssättet i denna studie bygger på en metodtriangulering, d.v.s. att flera 
metoder används för att angripa ett problem, vilket ger ett bredare underlag, med 
flera olika vinklingar jämfört med andra metodologiska angreppsätt. Vidare så är 
forskningsmetoden i denna studie av främst kvalitativ karaktär, men till vis mån 
också kvantitativ. Den kvalitativa metoden har valts eftersom den har som syfte 
att undersöka hur ett fenomen är beskaffat, genom att ge forskaren beskrivande 
data t.ex. via skrivet material, intervjuer eller observationer (Olsson, H., & S, 
Sörensen. 2011).  

Datainsamlingsmetod 

Det finns olika kvalitativa metoder för datainsamling där målet är att karaktärisera 
ett fenomen. Att finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver 
fenomenet, är det väsentliga med dessa metoder, vilka kan ta sig i form av t.ex. en 
intervju, fokusgrupp, fallstudie, observation och insamling av skrivna 
texter/dokument (Olsson, H., & S, Sörensen. 2011). Vidare så är valet av 
insamlingsmetod, samt metod för dataanalys, förmodligen de mest centrala 
momenten i en undersökning ur ett rent vetenskapligt perspektiv – med krav på att 
den är systematisk, öppen och tydligt redovisar hur man gått tillväga (Eriksson, 
L., & P, Wiedersheim., 2008).  
 
Datainsamlingsmetoden har bestått av två skilda delar. Den första delens syfte var 
att helt enkelt finna norska och svenska textilföretag. Genom internetsökningar på 
Google med sökord såsom Norwegian textile companies och Norwegian fashion, 
utformades ett excel-dokument med de funna företagen. Svenska företag 
identifierades inte genom internetsökningar då kunskapen om vilka dessa var 
fanns sen innan. Vidare så ville jag få en första förståelse för om och hur 
företagen jobbade med miljöfrågor, så hållbarhetsredovisningar, generella 
definitioner kring deras miljöarbete och om de var medlemmar i någon 
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miljösammanslutning letades upp på deras hemsidor. Detta gjordes både för de 
norska såsom de svenska företagen.  
 
Den andra delen av metoden utgjordes av en intervju med de utvalda företagen 
samt studie av deras hemsidor, med syftet att förstå deras drivkrafter bakom 
implementering av ett vattenarbete, hur detta praktiskt inkorporeras i 
verksamheten, vilka mål företaget har med arbetet samt förstå vilka utmaningar 
utvecklingen av vattenarbete inom textilföretag inför. Undersökningen av deras 
hemsidor gjordes genom att leta upp var de skrev om sitt miljöarbete och, om det 
fanns, om vatten.  
 
Intervju genomfördes med företagens hållbarhetsansvariga. Den lades upp på ett 
standardiserat och semi-strukturerat vis, vilket innebar att den var väl planerad, 
exakt samma frågor ställdes till de olika respondenterna men frågorna var öppna 
vilket gav respondenten rum att tolka frågan fritt beroende på egna erfarenheter 
och värderingar (Olsson, H., & S, Sörensen. 2011). Intervjun utfördes via mejl – 
då många av respondenterna ansåg att detta var enklast – även om detta medför 
att den sociala interaktionen blir väldigt liten och att svaren kan bli något mindre 
utförliga än om intervjun skett personligen där följdfrågor hade kunnat ställas. På 
begäran av vissa företag genomförde intervjun muntligen. Intervjun som varje 
företag fick finns att se i Bilaga 1.  

Litteraturstudie 

Den inledande litteraturstudien genomfördes i Lunds Universitets nätbaserade 
bibliotekskatalog Lovisa med en sökning på ordet CSR. Sökningen gav flertalet 
träffat och begränsades då till att bara söka efter böcker där det exakta sökordet 
ingick i titeln. Dessa undersöktes och 3 av de 86 valdes för fortsatt läsning. 
 
Den påföljande litteraturstudien fokuserade på att finna vetenskapliga rapporter 
och genomfördes i de akademiska databaserna Web of Science samt i 
LUBScholar. Den presenteras nedan. 
Tabell 1. Använda sökord 

Sökord Sökträffar (Web 
of Science) 

LUBSearch 

CSR 13,907 53,458 
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Analyseringsmetod 

Analyseringsmetoden har grundats sig i en innehållsanalys och i ett kontextuellt 
angreppsätt. Först har de empiriska materialen analyserats var för sig utefter redan 
bestämda kategorier, och sedan har de satts in i en större kontext med hjälp av en 
redan konkretiserad teori.  

CSR AND 
Scandinavia 

30 24 

CSR AND textile 
AND water 

0 9 

Responsibility AND 
supply chain AND 
textile 

22 128 

CSR AND 
environmental 
responsibility 

1,008 

(searched within 
results for water) 

19 

10,181 



15 

 



16 

Resultat och analys 

Litteraturstudie 

Företagsansvar inom leverantörskedjan 

I en avhandling från 2009 – Responsibility in the Supply Chain (Beatrice Kogg) 
studerar hon hur företag kan ta sitt miljömässiga och sociala ansvar genom att 
påverka sin leverantörskedja. Mer specifikt har hon studerat upstream CSR – 
hanteringen av miljömässiga och sociala aspekter som uppkommer uppströms i 
leverantörskedjan, utanför företagets spännvidd och direkta kontroll – 
implementeras och organiseras inom textilföretag, för att bidra till att öka vår 
förståelse kring fenomenet. 

Kogg börjar med att konstatera att uppströms CSR är ett väldigt heterogent 
fenomen, men den gemensamma nämnaren är det övergripande syftet med dessa 
åtgärder, vilket är att förebygga, minska eller undvika negativa miljömässiga och 
sociala aspekter som uppkommer i leverantörskedjan och/eller att verifiera 
prestanda med avseende på dessa aspekter. Detta leder till att förvaltningen av 
aspekter inom leverantörskedjan är varierande mellan företag, även om 
ändamålen är densamma. 

Variationen kring förvaltningen beror delvis på vilken typ av aspekt som 
adresseras – t.ex. vattenrening, kemikaliehantering osv. men också beroende på 
vilka drivkrafter företaget har bakom förvaltningen – t.ex. föreskrivande krav, 

Figur 1. Modell over företags samhällsansvar 
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initiativ inom branschen, extern press från intressenter, profilering osv.  

Kogg utvecklade sedan ett ramverk baserat på hennes resultat, som består av fyra 
områden eller uppgifter relaterade till hantering av uppströms CSR och som är 
vanligt förekommande utmaningar för företag. Dessa ska inte ses som en del av 
en linjär stegvis metod, utan som områden som influerar varandra och som 
företag, beroende på tillgängliga resurser, kan adressera i olika utsträckning. 

Det första området handlar om strategi. Här gäller det för företag att fråga sig 
vilka problem som är relevanta för företaget, vad dess ansvar är samt vilka mål 
som är lämpliga. Genom att svara på dessa första frågor kan företag öka 
förståelsen kring aspekterna och möjligen förutse vilka behov och önskemål som 
intressenterna har, samtidigt som det får en ökad förståelse över var i kedjan stora 
effekter uppkommer. Detta första område kan sammanfattat handla om att 
definiera företagets ansvar. 

Det andra området handlar om expertis. Det företag måste fråga sig här är enligt 
vilka kriterier prestanda ska bedömas. Företag kan antingen utveckla egna 
dokument för kriterium, t.ex. Code of Conduct (CoC), eller så kan de använda sig 
av externt utvecklade standarder. Användandet av externa standarder kan påverka 
relationer till viktiga intressenter, företagets egna organisering och förändring av 
underleverantörers praxis samt kostnad, och det gäller att allt detta bejakas när val 
av dessa görs. Sammanfattat handlar detta andra område om att välja standarder 
eller kriterier för hantering av aspekterna. 

Det tredje området handlar om verksamhetsstyrning. Frågan företag bör ställa 
sig här är: vilket är det bästa sättet att nå uppsatta mål? Oftast handlar det om 
interna processer, förändring av sourcing-metoder, reningstekniker osv, men 
också om förändring av interorganisatoriska processer. Kogg vidareutvecklar 
ramverket och beskriver två tillvägagångsätt som företag använder sig av för att 
adressera miljömässiga och sociala aspekter i leverantörskedjan – direkta och 
indirekta metoder. Skillnaden i denna första uppdelning av tillvägagångsätt är 
helt enkelt om företaget väljer att involvera aktörer i dess leverantörskedja, för att 
adressera aspekterna. Indirekta metoder går ut på välgörenhetsprojekt och 
filantropi och direkta metoder grundar sig i val av leverantör eller produkt eller 
interorganisatorisk styrning. 

Vidare skriver Kogg att det finns två direkta metoder som företag använder sig 
av. Valet av dessa metoder grundar sig helt enkelt på om leverantörer eller 
produkter som uppfyller företagets kriterium på prestanda, finns tillgängliga på 
marknaden och kan verifieras, eller ej. Finns det leverantörer eller produkter på 
marknaden som uppfyller kraven, är lättillgängliga och kan verifieras, så kommer 
företagets uppström CSR-arbete kretsa kring produkt- och leverantörsval och inte 
kring att försöka influera underleverantörernas processer i någon större 
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utsträckning. Finns det å andra sidan inga leverantörer eller produkter enligt ovan 
så måste företaget hitta metoder för att utöva inflytande och verifiera efterlevnad, 
vilket kan göras självständigt eller genom samarbeten. 

 

 

Det fjärde området handlar om relationer till intressenter. Här bör företag ställa 
sig två centrala frågor: Vilket är det bästa sättet att förmedla information till 
berörda intressenter kring företagets arbete och resultat? Samt, hur samlar man 
bäst in och bedömer relevant information om aktörer i leverantörskedjan? 

 

Figur 2. Metoder för implementering 
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Intervjuer och granskning av hemsidor 

Helly Hansen 

På Helly Hansens hemsida (hädanefter HH), som är ett norskt företag som 
tillverkar textilier och friluftskläder, kan man ta del av deras miljöpolic. Den ingår 
som en underrubrik till den mer övergripande sidan About Us och till att börja 
med konstateras att företaget vill bidra till att bibehålla våra hav, berg och skogar 
och minimera klimatförändringen så att vi och framtida generationer kan njuta av 
friluftsliv och allt annat det erbjuder (Helly Hansen, 2016). 

I miljöpolicyn står det också hur HH jobbar med vattenfrågor, och det är främst 
genom implementering av det Schweiziska företaget Bluesigns standard om 
vattenutsläpp, som specifikt syftar till att reducera vattenföroreningar genom att 
eliminera skadliga kemikalier och främja användningen av state-of-the-art 
avloppsreningssystem, inom textilbranschen .HH vidareutvecklar detta genom att 
förklara att de kommer engagera sig i att finna och använda mer miljövänliga 
alternativ till existerande tyger, kemikalier och processer, där det, beroende på 
alternativet i fråga, kan handla om naturliga eller syntetiska lösningar – beroende 
på det totala ekologiska fotavtrycket (Helly Hansen, 2016) 

Den efterföljande intervjun genomfördes med Rebecca Johansson, som arbetar 
som CSR Manager och inom R&D Material. Rebecca berättar att HH definierar 
sitt miljömässiga ansvar genom Bluesign standarden och att företaget alltid har 
som policy att prioritera godkända Bluesign material. Vidare förklarar hon att det 
är självklart att ha med vatten som en del av företagets miljöarbete – även om de 
inte specifikt arbetar med vatten, utan mest genom Bluesign standarden – för att 
motverka ökenspridning och undvika att förorena vattendrag.  

Det långsiktiga målet men vattenarbetet är att minska vattenanvändning inom 
olika processer i produktionen genom olika processer, men delmål och med 
vilken strategi detta ska uppnås är fortfarande under utveckling. Rebecca berättar 
att de idag jobbar med att mappa ut HH:s vattenförbrukning genom att definiera 
vilka processer som är mest vattenkrävande, för att på så sätt få en överblick på 
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vad inom produktionen som går att påverka och vilka målsättningar inom 
vattenminskningen som är rimliga. 

Vattenarbete bedrivs idag främst genom sourcing av nya material och val av 
dessa, och då via HH:s och Bluesigns egna riktlinjer eftersom företaget inte än 
arbetar efter eller hållbarhetsredovisar enligt ett internationellt ramverk såsom 
GRI, Global Compact etc. Vidare konstaterar Rebecca att det svåraste med att 
utforma ett effektivt och hållbart vattenarbete inom företaget är att påvisa effekten 
som ett visst material har på vattenanvändningen, och att det krävs en överordnad 
strategi – vilket är under utveckling i HH – för att implementeringen likaväl ska 
bli effektiv och hållbar. Avslutningsvis, som svar på min fråga angående vilka 
utmaningar som finns för hållbar utveckling inom vattenarbete i textilföretag, 
säger Rebecca att det krävs incitament som gynnar miljömedvetna val, t.ex. via 
reduktion av importskatt eller liknande som belöning vid val av processer som 
kräver mindre vatten. 

Bergans of Norway  

Bergans of Norway (hädanefter BoN) är ett norskt textilföretag som tillverkar 
friluftskläder och sportartiklar, indelat i fem kategorier – Topptur & Fjällsport, 
Friluftsliv, Livsstil, Jakt och Expedition.  

BoN skriver i deras miljöpolicy att de strävar efter att göra friluftsliv njutbart och 
att genom sitt engagemang vara en ansvarsfull aktör i spetsen för industrin. Detta 
ansvar omfattar alla delar av affärsverksamheten, från produktutveckling och 
design, till tillverkning, transport och logistik samt de egna aktiviteterna kring 
administration och lagring (Bergans of Norway, 2016). 

På hemsidan angående samhällsansvar står det hur BoN arbetar med vatten. Det 
konstaterats att odling av bomull kräver stora mängder vatten, och att man därför 
sätter stränga krav på leverantörerna att bomullen ska vara ekologiskt odlad, som 
kräver mindre vatten, och fri från bekämpningsmedel, för att inte bidra till 
förorening av vattendrag. Vidare adresseras vatten främst genom att man har 
anslutit sig till Bluesign initiativet. 

Den efterföljande intervjun genomfördes BoN:s Sustainability Manager. Han 
berättar att BoN:s motiv med ett vattenarbete är att ha en ren, effektiv, resilient 
och långsiktigt hållbar produktion där drivkrafterna bakom införandet av arbetet 
var moraliska, kunders intresse samt att säkerställa en långsiktig ekonomisk, 
regelmässig, operativ och anseendemässig risk. Arbetet definieras främst genom 
att ha en vatteneffektiv materialproduktion där ett övergripande mål är att 
merparten av materialen ska komma från Bluesign certifierade fabriker, vilket 
uppnås genom att försöka få fler materialleverantörer att bli certifierade och 
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genom sourcing av nya certifierade material. För att implementeringen av 
vattenarbetet ska bli så effektiv som möjlig sätter BoN upp interna mål som 
design-, produktions- och inköpsteamet driver mot, samt och så redovisar 
företaget till tredjeparten IEH i Norge (Initiativ för Etisk Handel).  

Bergans of Norway tycker att det är av högsta vikt att man jobbar med 
vattenfrågor inom textilindustrin, men tycker att kunskapen om vatten, 
komplexiteten kring vatten och faktumet att vatten inte kostar är stora utmaningar 
för att utvecklingen ska bli så effektiv som möjligt. När det handlar om vilka 
aktörer inom samhället som ska driva utvecklingen av vattenarbetet så anser BoN 
att privata aktörer skall stå för investeringar i leverantörskedjan, att finansiella 
institutioner skall säkerställa att det finns attraktiva mål och att stater ska arbeta 
för att bygga kunskap och internationella regelverk. 

Stormberg 

Stormberg är ett norskt textilföretag som tillverkar sport- och friluftskläder för 
alla åldrar. 

Under fliken Miljö på deras hemsida, skriver de att de kontinuerligt arbetar med 
att minska miljö- och klimatpåverkan i samband med sin verksamhet. Företaget 
strävar efter en nollvision, som följs av en Klimathandlingsplan med en rad 
åtgärder som företaget åtar sig (Stormberg, 2016). 

Det var i deras klimatrapport från 2012 som information kring deras vattenarbete 
hittades. Här poängterades att en miljöaspekt i verksamheten är konventionell 
odling av bomull där det går åt stora mängder vatten samt kemikalier och att 
företaget därför sett över alternativ såsom ekologiskt odlad bomull, samt fibrer 
från hapa och lin som är mindre vatten- och kemikaliekrävande än både 
konventionell och ekologisk bomull. 

Den efterföljande intervjun genomfördes med Jan Halvor Bransdal, som är CR 
Manager på Stormberg. På frågan om företaget på något sätt arbetar med vatten 
inom verksamheten, svarade Jan att inte utöver det faktum att vatten är en viktig 
del av miljöansvaret som är pålagt leverantörerna genom företagets etiska 
riktlinjer. Utmaningar enligt honom är den lokala politiken som förs i 
produktionslandet samt den ökade efterfrågan på miljöansvar i leveranskedjan, 
både från konsumenter och tillverkare. Vidare anser Jan att för att utvecklingen av 
vattenarbete inom textilföretag ska bli så effektiv och hållbar som möjlig så måste 
staten ge tydliga riktlinjer för att få till hållbara ramverk, privata företag måste i 
större grad begära och välja hållbara leverantörer och produkter, intressegrupper 
måste ha en övervakande roll och konsumenter måste kräva hållbara produkter. 
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Hemtex 

Hemtex är en svensk detaljhandelskedja inom heminredning och hemtextilier, och 
har förutom butiker i Sverige också butiker i Finland och Estland.  

Under rubriken Vårt ansvar på deras hemsida ligger underrubriken Miljö och här 
presenterar Hemtex sitt miljöansvar. För företaget är det självklart att både verka 
för ett kortsiktigt som långsiktigt hållbart samhälle, och har därför utarbetat en 
miljöpolicy som ligger till grund för dess arbete med miljöfrågor. Denna 
beskriver sammanfattat att genom att följa aktuell miljölagstiftning, öka 
miljömedvetenheten hos personal och leverantörer, minska miljöpåverkan av 
tillverkning genom att ställa miljökrav på leverantörer och se över transport 
minskar företget utsläpp och onödig miljöbelastning (Hemtex, 2016). 

Under rubriken Miljö kan man sedan klicka sig vidare till underrubriken Vatten. 
Här förklarar Hemtex vilka miljöaspekter vatten har i produktionen och vad 
företaget gör för att jobba med frågan. Först och främst konstateras det att det 
krävs mycket vatten vid tillverkning av textilier, ytterst vid framtagning av 
råmaterial och vid tvätt samt färgning av garn och väv, och eftersom vatten är en 
bristvara i många produktionsländer ställer Hemtex krav på leverantörerna att 
använda så lite vatten som möjligt samt minska föroreningen av det. Detta krav 
ställs främst genom att man har en uppförandekod som alla leverantörer måste 
underteckna, där det bl.a. står att det ska finnas ett fungerande 
vattenreningssystem som är anpassat för fabrikens produktionsvolym hos de 
leverantörer som har färg- eller tvättprocesser, att de ska följa den aktuella 
miljölagstiftning som gäller i landet och ha utökad kemikaliehantering för att 
undvika förorening av vattendrag och grundvatten. Vidare har Hemtex satt som 
mål att till 2020 ska deras bomull komma från hållbara källor, och företaget är 
därför medlem i Better Cotton Initiative (BCI), som arbetar för en mer hållbar 
bomullsproduktion. Förutom detta sker vattenarbetet också genom att Hemtex är 
medlem i Sweden Textile Water Initiative (STWI) – som sammanför 
skandinaviska textil- och läderföretag med syftet att utveckla en bättre förståelse 
kring de vattenutmaningar som branschen står inför och hitta de rätta 
mekanismerna för att ta itu med dem – och följer deras riktlinjer för hållbar 
vattenanvändning och avloppshantering. 

Den efterföljande intervjun genomfördes med Petra Petterson som är Hemtex 
CSR Ansvarig. Hon börjar med att säga att det var främst moraliska drivkrafter 
utifrån ökad kunskap som låg bakom införandet av vattenarbetet och att det är en 
viktig del i arbetet, ur riskhänsyn, för att säkra en långsiktig hållbar framtid och 
för att helt enkelt kunna fortsätta producera i framtiden. Vidare berättar Petra att 
det är främst genom STWI:s riktlinjer som vattenarbetet praktiskt implementeras i 
verksamheten, där en viktig del till en början låg i att lära sig från experter inom 



23 

vatten för att kunna ta fram relevanta guider. Hon berättar också att Hemtex 
jobbar för att bidra till att minska vattenmängden i odling av bomull, främst 
genom BCI – där företaget utbildar bönder i mer hållbara jordbruksmetoder – 
men också genom att öka inköpen av ekologisk bomull samt produkter med 
mindre vattenåtgång. 

Petra berättar att för att implementeringen ska bli så effektiv som möjligt har 
Hemtex valt att fokusera vattenfrågan på bomull eftersom det är deras största 
råvara, och specifikt på odling av bomull samt i produktionsprocessen eftersom 
det är där vattentillgången är störst och där Hemtex anser att man blir mest 
effektiv. Inom STWI projektet har företaget främst försökt få med de största och 
viktigaste leverantörerna i riskländer där de tror att kunskapshöjningen kommer få 
störst genomslagskraft och i områden där de redan har personal som kan ge bra 
stöd och uppföljning. Till sist konstaterar Petra att Hemtex försökt strukturera sin 
hållbarhetsrapport enligt GRI4, men att den ej är externt granskad. 

Utmaningar för att utvecklingen av vattenarbetet inom ett textilföretag ska bli så 
effektivt som möjligt, anser Petra är en resurs- och prioriteringsfråga. Företag 
måste arbeta tillsammans i projekt för att få ett ökat inflytande och extern 
finansiering behövs för att underlätta arbetet med att hitta tillräckligt med 
resurser. Staten, privata aktörer, intresseorganisationer, branschorganisationer etc. 
måste alla driva på och göra det dem kan för att utvecklingen ska bli så effektiv 
och hållbar som möjligt. 

Lindex   

Lindex är ett företag grundat i Sverige, med över 480 butiker i Norden, Baltikum, 
Centraleuropa, Balkan och Mellanöstern, och som erbjuder mode för 
modemedvetna kvinnor. 

Under fliken Hållbarhet på Lindex hemsida kan man läsa om företagets 
hållbarhetsarbete. Det konstatera att hållbarhet är av stor vikt i företagets alla 
processer – från design till återanvändning och återvinning – och att man arbetar 
för att minimera sin totala miljöpåverkan genom att använda jordens resurser på 
ett klokt sätt och genom att jobba med sin Hållbarhetsstrategi samt miljöpolicyn 
(Lindex, 2016) 

Under fliken Hållbarhet kan man via underrubriken Vatten, läsa om Lindex 
vattenarbete. Företaget börjar med att konstatera att tillgång till rent vatten är en 
mänsklig rättighet som nästan en tiondel av världens befolkning saknar, och att 
det är därför företaget måste värna om miljön och att använda jordens resurser på 
ett klokt sätt. Vidare skriver Lindex att vattenfrågan är en viktig del av deras 
långsiktiga hållbarhetsarbete, då textilproduktion förbrukar stora mängder vatten 
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och på så sätt är en förutsättning för att fortsätta verksamheten. Detta görs genom 
att dels ständigt förbättra sina processer och minska sin miljöpåverkan, både i 
egna projekt och i samarbete med andra, och dels genom att ställa krav via sin 
miljökod. Vattenfrågan hanteras mer specifikt genom medlemskap i Partnership 
for Cleaner Textiles in Bangladesh (PaCT) – som är ett samarbete mellan åtta 
internationella modeföretag med målet att minska användning av grundvatten och 
förorening till ytvatten i samband med textila våtprocesser – samt i STWI och 
BCI.  

Den efterföljande intervjun genomfördes med Anna-Karin Dalhberg, Production 
Support Manager på Lindex. Hon började med att konstatera att det långsiktiga 
målet med vattenarbete är att ha möjlighet att bedriva verksamheten i framtiden, 
eftersom den är så vattenintensiv. Det handlar också om ett ansvarstagande 
gentemot de människor och länder som produktionen sker i, eftersom det är en 
ganska skitig industri, fortsätter hon och tillägger att de jobbar på att utveckla 
delmål, för att uppnå det långsiktiga målet med vattenarbetet. Vidare berättar hon 
att företagen adresserar vatten genom att vara en av fyra Strategic Aims, och 
främst genom att jobba med hållbara fibrer, hållbara processer, genom att se över 
vilka kemikalier de använder och medlemskap i stora Cleaner Production 
Programs – såsom PaCT, STWI och BCI.. Arbetet redovisas sedan i en 
hållbarhetsrapport som följer GRI:s principer samt vissa element i enlighet med 
Global Compact. 

När vi talar om utmaningar inom vattenarbetet tror Anna-Karin att ett stort 
dilemma är angående kemikalier i vattnet. Hon förklarar att vattenarbete dels 
innebär den faktiska vattenanvändningen, där man jobbar med att spara vatten och 
utveckla effektiva sätt att använda det på, och dels vattnets fotavtryck i miljön, 
som handlar om vilka kemikalier som kommer ut med vattnet och hur det 
påverkar samhället runtom. Det senare anser hon är en stor utmaning då det 
kräver att företag sätter krav och det kan kräva ganska stora investeringar för 
fabriker för att leva upp till dem.  

Stadium 

Stadium är Sveriges största sportkedja med ca 160 butiker i Sverige, Danmark, 
Finland och Tyskland. 

Under rubriken Environment på Stadiums hemsida kan man läsa om företagets 
definition av sitt miljömässiga ansvar, som helt enkelt innebär att använda mindre 
vatten och energi samt bättre kemikalier i verksamheten. Försiktighetsprincipen 
appliceras också i alla beslut, eftersom sparad energi är energi som istället kan 
användas för att aktivera människor – i enlighet med Stadiums övergripande 
vision (Stadium, 2016) 
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Under rubriken Water på sin hemsida presenterar företaget sitt vattenarbete och 
man börjar med att konstatera att en stor miljöaspekt i verksamheten är processen 
att färga plagg eftersom det kräver stora mängder vatten, eftersom färgen 
”tvättas” in i plagget. Därför har man utvecklat en teknik, Solution Dye, som 
innebär att fibrerna färgas innan trådarnas sys ihop till hela plagg och på så vis 
hoppar man över den vattenkrävande färgningsprocessen, eftersom trådarna redan 
är i rätt färg. Förutom att adressera vattenfrågan genom denna teknik så är 
Stadium medlemmar i STWI och i BCI och följer deras riktlinjer (Sustainability 
report 14-15, 2015). 

Den efterföljande intervjun genomfördes med Catrine Marchall, som är Stadiums 
Sustainability Manager. Hon börjar med att konstatera att ett övergripande mål 
med vattenarbetet är att öka kunskaperna om dessa frågor, speciellt i 
produktionsländerna där det möjligen finns för lite grundkunskap i hur man 
handskas med vatten, generellt och i den vattenintensiva produktionsprocessen. 
Finns det inte tillgång till vatten så funkar ingenting, fortsätter hon och tillägger 
att även om man fortfarande räknar på och håller på att utveckla mätbara delmål 
med vattenarbetet, så ska den största delen av Stadiums volymprodukter vara 
gjorda med vattensparande teknik. Dock menar hon att svårigheter med detta är 
att veta vad man jämför sparandet med och att i fabriker där det också sker annan 
produktion, specifikt kunna räkna ut hur mycket vatten det bara gått åt till deras 
produktion. 

Förutom att använda sig av vattenbesparande teknik så sker vattenarbetet främst 
genom inköp och produktion där Stadium jobbar med hållbar bomull och att fasa 
ut alla farliga kemikalier som kräver vatten, berättar Catrine. Strategierna för att 
implementeringen ska bli så effektiv som möjligt är att skapa nyckeltal i 
produktionen man kan komma åt samt att medverka i olika initiativ såsom STWI 
och BCI. I den mån gäller kvalité före kvantité; det viktigaste för Stadium är inte 
att hoppa på så många initiativ som möjligt, utan att hitta få som man kan göra 
djupdykningar i och göra störst avtryck i, berättar Catrine och tillägger att 
vattenarbetet presenteras sedan i en årlig hållbarhetsrapport som följer GRI:s 
riktlinjer. 

När vi talar om svårigheter med vattenarbete betonar Catrine vikten av att alltid 
vara steget före media och kunders krav. För kanske 4-5 år sen kunde man säga 
att man följer REACH och sätta sig i en nöjdruta, men nu vill kunderna veta mer 
och företaget måste t.ex. vara mer på tårna för att kunna ställa om 
produktionsprocessen innan lagkrav går igenom, säger hon. Vidare konstaterar 
hon att denna press från media och kunder varit bra för textilbranschen och att det 
utan den inte hade skett lika stora förändringar. Dock kan hon tycka att det är 
konstigt att pressen inte varit lika hård på andra branscher, som 
kemikaliebranschen som har en stor del i hur effektivt vattenarbetet kan vara. Det 
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spear ingen roll […] om vi vill uppfinna kemikalier där det går åt mindre vatten 
för att få fram en färg, om inte det finns de kemikalierna så går de inte, avslutar 
hon. 

Analys 

Norge 

När det handlade om drivkrafter bakom implementering av vattenarbete var 
svaren olika och gav rum för vidare tolkning. HH har den tydligaste ekologiska 
drivkraften där bekämpning av ökenspridning och förorenade vattendrag är det 
som driver företaget att jobba med frågorna medan BoN har ett hollistiskt, 
ekonomisk och företagsorienterat perspektiv där långsiktig ekonomisk, 
regelmässig, operativ och anseendemässig risk är drivkrafterna. Stormberg 
menade främst att vatten är en del av miljöansvaret pålagt deras tillverkare i 
Ostasien och svarade således inte på de resterande frågorna, utom de om 
utmaningar.  

Ledord i HH:s och BoN svar angående motiv med vattenarbete var långsiktighet. 
HH har ett långsiktigt mål att minska vattenanvändning inom olika processer i 
produktionen och BoNs motiv är en långsiktig ren, effektiv, resilient och hållbar 
produktion. Företagen har sedan olika mål för att uppnå detta övergripande motiv; 
HH:s mål ligger främst i ett förarbete där vattenförbruket ska mappas ut, 
vattenkrävande processer definieras och vattenminskningen målsättas. BoN 
menar att långsiktigheten uppnås genom merparten av materialen är Bluesign-
certifierade. 

Bluesign är också en gemensam nämnare när vi talar om implementering av 
vattenarbetet. Vidare så beskriver båda företagen att sourcing av hållbara material 
och processer är en viktig del i vattenarbetet och främst av Bluesign-material. Det 
som dock skiljer företagen åt när det kommer till implementering är vilka tekniker 
de använder i produktionen för att minska vattenförbrukningen samt hur de väljer 
att redovisa detta – hållbarhetsrapporter är inte strukturerade efter internationella 
ramverk såsom GRI, Global Compact osv.  

När vi sedan talar om utmaningar för att vattenarbetet ska utvecklas så effektivt 
och hållbart som möjligt, kan både HH och BoN svar sammanfattas till att handla 
om kunskapsmässiga och ekonomiska utmaningar. Enligt HH är det svårt att 
påvisa effekt av vattenförburkning för material och BoN menar att kunskapen och 
komplexiteten kring vatten är stora utmaningar. Vidare menar HH att det krävs 
incitament som gynnar medvetna val, t.ex. genom reduktion av importskatt vid 
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val av processer som kräver mindre vatten, medan BoN ser ett problem med att 
vatten inte är prissatt såsom energi och därför inte tas med i slutproduktens totala 
kostnad vilket leder till att vatten inte ses som en råvara man bör spara på. 
Dilemmat är då när vatten upphör att vara en mänsklig rättighet, till en produkt 
som bör betalas för.  

Sverige 

Svaren från intervjuerna analyserades och det konstateras att drivkrafterna bakom 
vattenarbete är högst varierande med främst av både ekonomisk, ekologisk och 
social karaktär. En förklaring till detta kan vara att de alla opererar i olika 
marknader, har olika intressenter och tillgängliga resurser. Hemtex menar att 
drivkrafterna framförallt är moraliska utifrån ökad kunskap, Lindex säger att 
ansvarstagandet gentemot produktionsländerna är det som driver företaget och 
Stadium baserar sina drivkrafter på företagets vision om att bygga och möjliggöra 
ett aktivt liv för alla. 
 
Både Hemxtex och Lindex svarade sammanfattat att vattenarbete är viktigt för 
den fortsatta produktionen, medan Stadium menade att det främsta motivet är att 
öka grundkunskaperna kring vatten. Utan vatten (finns) ingen affär, sa Lindex och 
detta visar tydligt på ett ekonomiskt motiv; de bryggar miljöaspekter med 
ekonomisk utveckling och fortsatt överlevnad. BoN svar kan också kopplas till 
detta perspektiv då det som driver dem är att säkerställa en långsiktig ekonomisk 
och operativ risk.  
 
De tre svenska företagen jobba sedan sammanfattat på liknande sätt när det 
kommer till implementering av vattenarbetet i verksamheten och det genom 
medlemskap i STWI och BCI. Genom STWI:s riktlinjer jobbar företagen för att 
påverka vattenanvändandet i fabrikerna och genom BCI jobbar de för att hitta 
hållbara alternativ till konventionell odling av bomull. Förutom detta generella 
tillvägagångsätt har de sedan olika specifika metoder för att specifikt jobba med 
vatteneffektivisering i värdekedjan, såsom Stadiums Solution Dye.  
 
När vi sedan talar om utmaningar kan dessa sammanfattas i ekonomiska, 
kunskapsmässiga och legala. Hemtex talar om att vattenarbetet är en resurs och 
prioriteringsfråga där extern finansiering behövs och Lindex menar att arbetet 
kräver stora investeringar från fabrikernas sida vid installation av nya maskiner.  
Tabell 2. Tabell över ländernas sammanfattade svar. 

 

 Norge Sverige 



28 

Stadiums svar kan sammanfattas sägas beskriva resurs och organisatoriska 
svårigheter med att alltid behöva ligga steget före media och kunders krav, samt 
att kunna ställa om produktionsprocesser innan lagkrav går igenom.  

Analys efter Beatrice Koggs modell 

Först och främst kan det konstateras att det övergripande målet med miljöarbetet 
på de norska och svenska textilföretagen är snarlikt efter att ha studerat de 
respektive hemsidorna, vilket faller i linje med Beatrice Koggs 2009. 
Sammanfattat arbetar de kontinuerligt med att minska miljö- och klimatpåverkan i 
samband med verksamheten, för att kunna bibehålla den befintliga naturen så att 
framtida generationer kan njuta av den.  
 
Vidare så kan jag se variationer i vilka drivkrafter, motiv och utmaningar 
företagen ser med vattenarbetet. Motiven, där företagen sammanfattat pratar om 
att uppnå en långsiktig och hållbar vattenanvändning, är mer lika än drivkrafter 
och utmaningar, som rör sig mellan att vara ekonomiska, ekologiska, 
organisatoriska och legala. Likheter mellan företagen är också att de identifierat 
var i verksamheten vatten ska adresseras, vilka standarder som är rimliga att jobba 
utefter och hur man valt att redovisa arbetet. Tittar vi tillbaka på Beatrice Koggs 
fyra områden som företag bör beakta när uppströms CSR-arbete utformas, så är 
områdena kring strategi, expertis och relationer till intressenter i stort utvecklade 
och snarlika till utformningen. Det intressanta att analysera och som kan ge något 
för framtida forskning är kring området verksamhetsstyrning av vattenarbetet, 
som ser olika ut mellan företagen. Detta analyseras efter Koggs ramverk om 
Direkta och Indirekta metoder som presenterat i kapitlet ovan. 
 

Drivkrafter • Ekologiska  
• Ekonomiska 

• Moraliska  
• Rent ansvarstagande 

gentemot 
produktionslandet. 

Motiv/mål • Långsiktighet  
• Ekologiska motiv 

• Långsiktighet  
• Ekonomisk  
• Operativ 

Implementering • Sourcing  
• Samarbete  
• Bluesign 

• Samarbete  
• STWI  
• BCI  
• GRI 

Utmaningar • Kunskap  
• Ekonomi  
• Legala 

• Kunskap  
• Ekonomi  
• Legala  
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En första reflektion är att majoriteten av textilföretagen jobbar med direkta 
metoder där leverantörskedjan involveras, även om de till viss grad kompletteras 
av indirekta metoder genom välgörenhet av olika slag. Eftersom den största 
vattenförbrukningen främst sker inom produktionen så är det logiskt att företagen 
ser över sina interna processer likväl försöker influera underleverantörerna. 
Vidare så kan jag genom mina resultat konstatera att inom de direkta metoderna, 
verkar interorganisatorisk styrning vara det tillvägagångsättet flest företag 
använder sig av, men detta kompletteras såklart av material-och produktval som 
överensstämmer med företagets egna kriterium. Det som avgör detta val grundar 
sig helt enkelt på om leverantörer eller produkter som uppfyller företagets 
kriterium på prestanda, finns tillgängliga på marknaden och kan verifieras, eller 
ej. Om detta översätts för textilföretag betyder det helt enkelt om det finns 
hållbara alternativ till konventionella material och fibrer, hållbara processer för 
tvättning och färgning och leverantörer som gör detta samt kan verifieras på 
marknaden. Men eftersom det idag finns mer eller mindre hållbara och 
vatteneffektiva material/produkter och processer, och varje företag har olika 
kriterium för prestanda, så är metoden för implementation en blandning av direkta 
metoder kring material- och produktval och interorganisatorisk styrning. 
 
De norska och svenska textilföretagens åtgärder för denna interorganisatoriska 
styrning kan sammanfattas sägas handla om att influera underleverantörer så att 
tillverkningen blir så vatteneffektiv som möjligt. Detta görs genom att bl.a. ställa 
krav på kemikaliehantering, vattenreningssystem, förändring av processer kring 
färgning och tvättning och kring användningen av hållbara material och 
komponenter i tillverkningen. Förutom specifika krav så jobbar företagen, om än i 
olika utsträckningar, med kunskapshöjande åtgärder i leverantörskedjan, genom 
att kommunicera och motivera vikten med ett hållbart vattenarbete.  
 
Intressant är att denna interorganisatoriska styrning utvecklas av företagen till en 
överväldigande majoritet genom samarbeten, med externa organisationer och med 
konkurrerande företag. De mest förekommande samarbetena är BCI, GRI, STWI 
och Bluesign och hur de resonerat kring val av dessa, kan vara ett tema för 
framtida forskning. Intressant är också att i många av dessa samarbeten jobbar 
många konkurrerande företag tillsammans, och ur ett rent pragmatiskt synsätt 
skulle det vara logiskt för ett företag att jobba ensam, där processen både går 
snabbare och skapar konkurrensfördelar gentemot andra företag – vilket också är 
en insikt Beatrice Kogg gör i sin avhandling. 
 
Tabell 3. Tabell över företagens implementering samt metod. 

 
Implementering Metod 
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Helly Hansen 
• Sourcing av hållbara 

material och processer 
• Plasma behandlingar 
• Spin-färgat garn 

Direkt metod - Interorganisatorisk 
styrning med inslag av material- och 

produktval, vilket genomförs i 
samarbeten och självständigt. 

Bergans of 
Norway 

• Arbetar med att få 
leverantörerna att bli 
Bluesign certifierade 

• Sourcing av 
Bluesignmaterial 

• Redovisar till tredjepart 
(IEH) och online 

Direkt metod - Interorganisatorisk 
styrning med inslag av material- och 

produktval, vilket genomförs i 
samarbeten och självständigt. 

Stormberg - - 

Hemtex 

• Medlemskap i STWI 
• Minska vattenmängd i 

odling av bomull genom 
medlemskap i BCI 

• Öka inköpen av material 
med mindre vattenåtgång 

• Redovisning enligt GRI4 
men inte externt granskad 

Direkt metod - Interorganisatorisk 
styrning med inslag av material- och 

produktval, vilket genomförs i 
samarbeten och självständigt. 

Lindex 

• Jobbar med hållbara fibrer 
• Jobbar med hållbara 

processer 
• Chemical management 
• Medlemskap i STWI 
• Medlemskap i PaCT 
• Medlemmar i Global 

Compact 
• Redovisning enligt GRI 

Direkt metod - Interorganisatorisk 
styrning med inslag av material- och 

produktval, vilket genomförs i 
samarbeten och självständigt. 

Stadium 

• Solution Dye 
• Genom inköp och 

produktion 
• Hållbar bomull 
• Utfasning av farliga 

kemikalier 
• Nyckeltal i 

produktionsprocessen 
• Medlemskap i STWI� 
• Medlemskap i BCI� 

Direkt metod - Interorganisatorisk 
styrning med inslag av material- och 

produktval, vilket genomförs i 
samarbeten och självständigt. 
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• Redovisning enligt GRI 
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Diskussion 

 

Först och främst kan jag konstatera att drivkrafter och motiv med vattenarbete är 
väldigt varierande – allt från att vara ekologiska, ekonomiska, moraliska, 
operativa och långsiktiga till naturen. Detta är logiskt då faktorer såsom vilka 
marknader de opererar i, vilka intressenter de har och tillgängliga resurser, 
påverkar inriktningen för dess generella CSR-arbete samt vattenarbete. Vidare så 
adresserar företagen vatten främst i tillverkningen, där vattenförbrukningen är 
störst jämför med de andra delarna av verksamheten och det är även här 
implementationen av vatteneffektiviserande åtgärder till största del sker. 
Intressant är att alla företag har i det stora strukturerat implementationen på ett 
liknande sätt, genom interorganisatorisk styrning kombinerat med produkt- och 
leverantörsval antagligen omedvetet, kanske styrt av marknaden – diskussion om 
det kommer längre ned. 

Med detta i åtanke ska jag nu reflektera över mina frågeställningar angående om 
man kan tala om nationella och internationella mönster med vattenförvaltning 
inom textilföretag och om generella strukturer kring upplägget. Först kan det 
konstateras att även om nationella mönster kan vara intressant på ett plan och har 
identifierats, är det relativt ointressant när det kommer till att försöka få en 
övergripande förståelse för hur företag utformar sitt vattenarbete. Även om jag 
sammanfattat och presenterat svaren från ländernas respektive företag i Figur 2, 
så ger dessa nationella mönster ingen större förståelse för hur vatten förvaltas, då 
det skulle krävts att jag satt mig in i nationell politik, ekonomi samt juridik samt 
eftersom företagen, om även i olika utsträckning, opererar på en global marknad 
och vattenförbrukningen till stor del sker i andra länder än det egna.  

Jag kan inte heller prata om internationella mönster då jag baserat min empiri på 
företag från två länder med liknande politiska, ekonomiska och juridiska system. 
Det hade behövts fler studier på företag runt om i världen för att om möjligt 
kunna dra några generella slutsatser kring hur vatten förvaltas på ett textilföretag. 
Det jag kan dra slutsatser om är hur vattenarbetet kan tänkas ske inom liknande 
företag i Skandinavien och om möjligt mellan företag i länder med liknande 
socioekonomiska ställning som Norge och Sverige. 
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Noterbart i mina resultat är insikten att det inte verkar spelar någon roll vilka 
drivkrafter eller motiv företaget har med vattenarbetet, implementationen kommer 
ändå följa en generell struktur, vilken är den interorganisatoriska styrningen. Som 
jag uppfattar det finns det fyra möjliga anledningar för detta: 

1. Det är den metod som uppvisat bäst resultat, inom företagets egna 
kriterium för prestanda. 

2. Det krävs minst resurser för implementering (ekonomiska, 
organisatoriska etc) 

3. Man följer vad liknande företag gör, vilket kan grunda sig i: 

a. Kunskapsbrist 

b. Ointresse 

4. Tryck från externa aktörer (intressenter, myndigheter etc) 

Med stöd av företagens svar kring utmaningar med att inkorporera och utveckla 
ett vattenarbete, är min tolkning att företagen implementerar vattenarbete genom 
interorganisatorisk styrning eftersom metoden just nu har uppvisar bäst resultat, i 
förhållande till företagets egna kriterium på prestanda, och att man följer vad 
andra företag gör, som grundar sig i kunskapsbrist. Det första påståendet har jag 
inga stöd för i min uppsats, då jag inte undersökt vad företagen resultatmässigt 
har uppnått med vattenarbetet, men kan ändå ge detta som en möjlig förklaring då 
jag läst om vattenminsking samt effektiviseringar när jag studerat vattenarbetet på 
företagens hemsidor och rapporter. Men att det handlar om kunskapsbrist är enligt 
min tolkning en av de grundläggande anledningarna för att interorganisatorisk 
styrning är den metod vid implementering av vattenarbete som flest företag 
använder. 

Denna kunskapsbrist är inte kring hur denna styrning ska fungera, inte heller är 
det angående hur man ska välja mellan produkter eller leverantörer; den grundar 
sig helt enkelt kring vatten. Vilka processer, tekniker och material kräver mindre 
vatten, hur ska företag följa upp att krav på olika tekniker efterlevs och vilka 
nivåer av vattenförbrukning är rimligt för ett företag ut ett ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt perspektiv? Eftersom det inte finns något klart svar på dessa frågor, då 
den tekniska och vetenskapliga kunskapen kring vattenfrågor fortfarande är under 
utveckling, är det logiskt att företag genom samarbeten och självständigt arbete, 
försöker öka kunskapen och förmedla denna till sina underleverantörer, för att på 
så sätt öka de tillgängliga produkter eller leverantörer på marknaden som stämmer 
överens med företagens kriterium på prestanda. 

Beatrice Kogg skriver i sin avhandling att valet av den direkta metoden för 
implementering grundar sig helt enkelt på om leverantörer eller produkter som 
uppfyller företagets kriterium på prestanda, finns tillgängliga på marknaden och 
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kan verifieras, eller ej, vilket jag håller med är en viktig faktor. Men jag skulle 
vilja lägga till en dimension som ligger till grund för om det överhuvudtaget 
kommer finnas produkter eller leverantörer tillgängliga på marknaden, och detta 
är kunskap. Finns inte kunskapen om hur man utvecklar vatteneffektiva material 
eller processer, kommer det inte heller finnas leverantörer tillgängliga på 
marknaden som tillämpar dessa processer och i förlängning kommer företaget 
behöva förlita sig på de konventionella metoder som redan praktiseras. Men 
genom att engagera sig i kunskapshöjande aktiviteter, såsom anslutning till olika 
initiativ, utbildning, drivandet av egen forskning, bereder företaget sin egna väg, 
både genom att öka företagets interna förståelse för vatten samt 
underleverantörernas kunskaper kring utveckling av hållbara material och 
processer. 

Självklart är produkt- och leverantörval som överensstämmer med företagets krav 
på prestanda en lika viktig del av implementationen av vattenarbetet och som vi 
sätt av resultaten, görs det till en viss utsträckning. Men enligt resonemanget 
ovan, är det precis kunskapsbristen kring vatten som gör att tillgängliga material 
eller leverantörer finns i begränsad utsträckning på marknaden; de är fortfarande 
helt enkelt under utveckling. 
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Slutsats 

Slutligen vill jag kort redogöra för de centrala iakttagelserna i denna uppsats och 
spekulera hur en framtida fördjupande undersökning inom ämnet kan ske.  

De centrala resultaten som jag kommit fram till är: 

1. Ett textilföretags drivkrafter och motiv med ett vattenarbete är högst 
varierande, beroende på i vilka marknader företaget opererar och vilka 
intressenter samt tillgängliga resurser det har. 

2. Även fast drivkrafterna och motiven är olika, så kan man se en generell 
trend i hur företag väljer att gå till väga med implementationen av 
vattenarbetet i tillverkningsprocessen. 

3. Textilföretag väljer i stor uträckning att samarbeta med externa aktörer 
för att adressera vattenfrågorna, även om de skiljer sig mellan vilka man 
väljer att samarbeta med. 

4. Genom att engagera sig i kunskapshöjande aktiviteter kring vatten ökar 
man den interna förståelsen för hur resursen ska förvaltas och samtidigt 
ökar underleverantörernas kunskaper kring utveckling av hållbara 
material och processer – och bereder sig egna väg. 

Dessa iakttagande i sig skapar fyra olika ingångar för vidare fördjupning och 
forskning som både är relevant och till nytta för företag och samhälle. Speciellt 
intressant tycker jag det skulle vara att studera hur textilföretag resonerar kring 
och väljer vilka externa aktörer de ska samarbeta med, beror det på geografisk 
placering, uppvisade resultat, industrikrav, press från intressenter etc? En sådan 
studie skulle vara nyttigt både för initiativens utveckling såsom företagens; 
initiativen skulle lära sig hur man bäst kopplar företagen till sig och företagen 
skulle få en överblick över vilka initiativ som finns på marknaden och som är 
värda att ansluta sig till. 

Slutligen vill jag säga att området kring ett textilföretags vattenarbete är väldigt 
brett och det finns väldigt många intressanta ingångar och iakttagelser som av, 
logistiska skäl, inte har kunnat tas upp i denna studie. Men en första utredning av 
ett textilföretags vattenarbete har gjorts, och även om det är en liten del, så hjälper 
denna uppsats till att öka kunskaperna om hur textilföretag kan utveckla 
vattenarbetet till att bli så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart som möjligt. 
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Bilaga 1 

Intervju: CSR med fokus på vatten - inom 
norska och svenska textilföretag 

Hej och tack för att du har gått med på att medverka i denna intervju. Jag heter 
Simon Iaffa Nylén och jag är en 23-årig student på det miljövetenskapliga 
kandidatprogrammet på Lunds Universitet, och jag skriver just nu mitt 
examensarbete. Syftet med studien är att undersöka drivkrafter bakom att 
implementera vattenarbete i textilföretag, redogöra för utmaningar i att 
inkorporera det i verksamheten samt undersöka om det finns hinder som står i 
vägen för att utvecklingen av vattenarbete inom textilföretag ska bli så effektiv 
och hållbar som möjlig. Fokus för denna studie är norska och svenska 
textilföretag. 

 

Alla uppgifter ni lämnar till mig behandlas konfidentiellt och endast i syftet 
nämnt ovan.  

 

Med vattenarbete menas alla instrumentella åtgärder företaget använder för att 
effektivisera vattenanvändning inom verksamhetens alla delar, såsom 
miljöpolicys, miljöledningssystem, standarder, medlemskap i 
miljösammanslutningar etc. 

 

 

 

1. Hur definierar företaget CSR och miljömässigt ansvar generellt? 
- 
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2. Arbetar företaget på något sätt med åtgärder kring vatteneffektivisering 
inom verksamheten?  Ja  Nej (Om nej, gå vidare till fråga 13) 

 

 

3. Vilka drivkrafter (ekonomiska, moraliska, institutionella, intressenters 
påverkan etc.) låg bakom införandet av vattenarbetet? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vad har företaget idag för motiv med att fortsätta samt utveckla 
vattenarbetet? 

- 
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5. Hur definierar företaget vattenarbete? 
- 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hur ser upplägget för företagets vattenarbete ut? 
- 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hur implementeras det praktiskt? 
- 
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8. Använder företaget några speciella strategier för att implementeringen ska 
bli så effektiv som möjligt och i så fall varför har dessa valts? 

- 

 

 

9. Redovisar företaget sitt vattenarbete och i så fall hur samt varför har den 
metoden valts? (GRI, Global Compact, egen hållbarhetsredovisning, 
redovisar till tredje part etc.) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Var inom företaget behandlas frågan kring vattenarbete? (Inom CSR-
avdelning, hos en anställd, ledningsfråga etc.) 

- 
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11. Anser du att företagets vattenarbete influeras av era intressenter och i så 
fall vilka intressenter och hur påverkar de vattenarbetet? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sätter företaget press på sina underleverantörer att inkorporera 
vattenarbete i deras verksamhet och i så fall hur? Vilka strategier används 
för att utöva makt? 

- 

 

 

 

 

13.  Vilka nationella och internationella utmaningar anser ni att det finns för 
utveckling av effektivt vattenarbete inom textilföretag? (Ekonomiska, 
institutionella, organisatoriska etc.) 

- 
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14. Vilka anser ni ska driva på utvecklingen inom hållbart vattenarbete och 
varför? (Staten, privata aktörer, intresseorganisationer, 
branschorganisationer etc.) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. På en skala 1-10 hur viktigt tycker ni att det är med vattenarbete inom ett 
textilföretag? 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

16. Vilken roll har ni inom företaget (titel)? 
_________________________________ 

17. Har företaget en miljöpolicy? Ja Nej 
18. Jag vill vara anonym i studien och ej citerad i uppsatsen.   Ja Nej 

 

 

 

 

 


