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Förord 
 
Detta arbete gjordes som en del av utbildningen Textil produktutveckling med 
entreprenörinriktning på Textilhögskolan i Borås. 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Olle Holmudd för ditt engagemang och dina 
goda synpunkter i vår rapport. Tack till våra respondenter; Marie-Louise Fagervall på 
Ludvig Svensson, Kalle Engdahl på Kinsan Hongkong, Sara Winroth på Lindex samt ett 
företag som vill vara anonyma i denna rapport.  
Vi vill även passa på att tacka Svenska Ambassaden i Peking som vi haft sporadisk 
kontakt med under vår rapportskrivning. 
 
Göteborg 2013 
 
Josefina Rafstedt 
Johanna Friberg Lundgren 
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Sammanfattning  
 
Kina har i många år varit ledande inom textil produktion och landets ekonomiska tillväxt 
har ökat för varje år som går. Trots krisen 2008 lyckades Kina hålla landets ekonomi i 
schack medan andra av världens stora nationer gick in i en djup kris (Baocheng 2010, ss. 
215-226). Under de senaste åren har det även framkommit hur Kinas exploaterade 
industri har bidragit till den förödande miljöförstöring som råder i landet. Kina har i 
många år varit Sveriges största importland av textilier. Med ett ökat intresse från det 
svenska samhället samt företagens fokus på just miljöfrågor och hållbar produktion, så 
har Kina varit tvungna att stå till svars för detta, något som har haft en stor inverkan på 
deras ekonomi. I denna studie kommer vi ta upp hur Kinas ekonomiska tillväxt har 
påverkat både miljön och några av våra svenska textilföretag som har sin produktion i 
landet. Vi har intervjuat fyra respondenter från olika textilföretag för att få förståelse för 
hur dessa företag påverkas och agerar i denna fråga. Miljöförstöringen har sin grund i 
Kinas produktion, som i sin tur har sin grund i landets ekonomiska situation. Den 
ekonomiska situationen har uppstått ur de politiska dilemman som landet handskats 
med. Vi har i denna studie gått in i alla dessa faktorer för att se hur detta problem har 
skapats och med hjälp av vetenskapliga artiklar, dokumentärer och intervjuer försökt 
besvara dessa frågor. 
Då det än idag råder korruption under Kinas politiska stämmor är det svårt att få fram 
pålitliga siffror samt aktuella källor i ämnet. Resultatet i denna studie bygger på de 
intervjuer vi har gjort med fyra respondenter hos de svenska textilföretag som vi valt ut 
och som har ställt upp. Här beskriver bland annat majoriteten att de arbetar med någon 
form av uppförandekod för att främja miljön. Respondenterna svarar även i samma bana 
vad gäller produktionsland, att de väljer just Kina på grund av landets kapacitet att 
tillverka det efterfrågade i riktigt god kvalitet. I resultatet berör vi även frågan om 
påverkan efter Kinas ekonomiska utveckling, vilket för alla studiens respondenter har 
lett till en dyrare produktion.  
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Abstract  
 
For many years, China has been the leading country in the business of textile production. 
The situation in the country has changed a lot in the past years, this due to the economic 
growth. Despite the world financial crisis that started in 2008, China managed to keep 
the economy stable (Baocheng 2010, ss. 215-226). Recently it has emerged how China’s 
exploited industries has contributed to the devastating environmental issues prevailing in 
the country. China has for many years been the country that Sweden import most of their 
textiles from. With a growing interest from Swedish society and companies of 
environmental issues and sustainable production, China has been forced to respond to 
this, something that has had a great impact on their economy. In this report we will study 
how the economic growth in China has affected the environment and also the Swedish 
textile companies that produce in China. We have interviewed four respondents from 
different Swedish companies, to help us understand how the effect of their business has 
been like. In China the political situation has been difficult for a long period of time, 
something that has affected not only the economy but also the industries a lot. Due to 
lack of interest of the environment the industries standardized production has 
contributed to hazardous pollution and other environmental issues. We have in this study 
considered all these factors to see how this problem started and with help from 
documentations, scientific articles and interviews we have reached a conclusion. During 
this study we have been struggling with difficulty to obtain reliable facts and sources on 
this subject, due to the corruption with the political voices that still is an actual problem 
in China. The result stands on the basis from our interviews that we have done with the 
four companies. In this part the majority of the respondents describes that the companies 
actively work with some kind of code of conduct to prevent pollution. When it comes to 
production country the response is similar, that they choose China for production 
because of the great capacity to produce what’s requested and always in good quality. 
We also respond to the question about the effect from the economic development in the 
result, which for all of the respondents is a more expensive production. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en klar uppfattning vad uppsatsens syfte är, vilka 
frågeställningar vi har arbetat kring och vilka våra avgränsningar är. Vi kommer att 
presentera bakgrundsfakta, så som presentationer av de företag vi valt för samarbete i 
denna studie. Vi kommer även att klarlägga de olika uppförandekoderna som företagen 
arbetar med och ge en kort förklaring till varje. 
 

 1. 1 Problembakgrund 
 
Idag tar vi svenskar betydligt större ansvar för miljön än för några år sedan. Man kan se 
en ständigt växande trend bland framför allt unga när det kommer till ekologiska 
produkter och att tänka miljö-smart. Samtidigt som medvetenheten ökar så 
uppmärksammas ämnet allt mer i media. Denna rådande trend tvingar företag in i en 
situation där de antingen kan välja att satsa på att producera produkter för den 
miljömedvetne konsumenten eller gå en billigare men mer ohållbar väg.  
 
Etiketten ”MADE IN CHINA” är troligtvis de flesta svenskar bekanta med och har 
under många år tidigare stått för fast-fashion, där kvantitet har prioriterats framför 
kvalitet. Svenska företag har integrerat sin produktion i landet och Kina är idag ett av 
världens störta industriländer. Exporten från landet ökar, likaså Kinas ekonomiska 
tillväxt. Det som de flesta inte känner till är hur även miljöförstöringen eskalerar i takt 
med den ständigt växande ekonomin. Sjöar och vattendrag förorenas av avloppsvattnet 
som strömmar ut från fabrikerna, marken fylls med kemiska substanser och 
befolkningen får i sig alltmer giftiga ämnen. Privatiseringen i Kina har lett till att ägarna 
av dessa enbart ser till egen vinning, vilket resulterar i att miljön får ta dess 
konsekvenser. Bra miljö kostar pengar. Frågan är hur de svenska textilföretagen ställer 
sig till detta problem? Hur agerar de i miljöfrågan? Det är trots allt dessa valda företag 
och alla företag därtill med sin produktion i Kina som kan påverka resultatet. Förståelsen 
för hur produktionen skadar Kinas miljö finns, men finns moralen hos fabriksägarna?  
 
Området vi valt att fokusera på i rapporten tycker vi ligger helt rätt i tiden, då det är ett 
hett ämne som ofta diskuteras i olika medier. Eftersom vi båda ett flertal gånger fastnat 
framför både skrämmande dokumentärer samt läst ett antal otroligt intressanta artiklar 
rörande detta område kändes det som ett naturligt val av rapportämne. Under skrivandets 
gång har det dessutom hos oss båda vuxit fram ett genuint intresse för 
produktionssituationen och dess miljöpåverkan i just Kina. 
Behov av ny kunskap är stort, även om man idag kan se ett ökat intresse för miljöarbete i 
Kina. Om kunskapen och framförallt engagemanget hade funnits hos kineserna tidigare 
så hade man kunnat reducera miljöförstöringen avsevärt. En fortsatt forskning inom 
området, som leder till ny kunskap kan på många olika sätt bidra till en starkare 
produktionscykel och mer hållbar modell för framtiden. 
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1.2 Bakgrund 

	  
1.2.1 Uppförandekoder 
 

CSR 
 
CSR står för Corporate Social Responsibility och är en benämning på en så kallad 
uppförandekod, som beskriver ett företags frivilliga miljöansvar. Den innefattar 
bestämmelser, främst hur företagen tar ansvar med hänsyn till de sociala, etiska och 
miljömässiga aspekter (CSRguiden 2013). 

EU Ecolabel 
 
Denna märkning är tidigare känd som EU-blomman vilket är EU:s officiella miljömärke 
som Miljömärkning Sverige AB ansvarar för i Sverige.  
EU Ecolabel fungerar som Svanen-märkningen, som är ett Typ 1- miljömärke. 
Företagets produkter granskas från råvara till avfall, alltså ut ett livscykelperspektiv och 
ska uppfylla stränga funktions-, miljö- och kvalitetskrav som EU Ecolabel har tagit 
fram. Dessa krav höjs regelbundet. Många av Sveriges regioner har lagt med denna 
certifiering som krav i sin så kallade ” Gröna Lista” som innehåller riktlinjer samt 
direkta hänvisningar till godkända produkter för de produkter som köps in till kommuner 
och landsting (Svanen 2013-05-12). 

NICE  
 
NICE står för Nordic Initiative, Clean & Ethical och är ett nordiskt projekt som förs av 
Nordic Fashion Association har som syfte att öka medvetenheten inom hållbara och 
ansvarfulla affärsmetoder. NICE är en pedagogisk process som ger kunskap, nätverk och 
information till modeindustrin. Detta projekt skapades under Nordic Fashion 
Associations (NFA) vingar och består av ett flertal nordiska moderorganisationer.  
NICE fokuserar på hela processen, från start till slut, med CSR och hållbarhet. De 
arbetar tillsammans med företag och designers för att i en ”enad kropp” gå mot en mer 
hållbar framtid.  
NICE arbetar med att integrera miljöfrågor i företagens affärsplan genom att exempelvis 
sätter mål för att minimera mängden avloppsvatten som produceras samt att återvinna så 
mycket som möjligt. Organisationen arbetar även med att engagera arbetarna, 
lokalbefolkningen samt andra organisationer och människor för att skydda miljön samt 
ett flertal andra punkter som företagen ska integrera i sitt arbete (NICEfashion 2013-05-
12). 

SFA 
 
SFA står för the Swedish Fashion Academy och deras vision är en klädindustri som 
skapar lyckligare människor, starkare samhällen och en blomstrande planet. Deras arbete 
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har sin grund i att påskynda den textila industrins innovationer och det som krävs för att 
detta ska ske. SFA utbildar ledare och entreprenörer som på olika nivåer arbetar inom 
industrin för att dela den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna utveckla 
hållbara textilier.  Organisationen arbetar för att förbättra och ge den helhetssynen som 
behövs för att skapa bättre medvetenhet inom området. De tar därför hjälp av olika 
aktörer såsom offentliga myndigheter, vinstdrivande företag samt samhället för att nå 
målet (Sustainable Fashion Academy 2013-05-12). 
 

Öko-Tex ® (Oeko-Tex ®) 
 
Öko-Tex ® Standard 1000 är ett test-, kontroll- och ett certifieringssystem för 
miljövänliga åtgärder inom textil-och konfektionsindustrin. Det är en helt frivillig 
märkning av textila produkter som visar att de inte innehåller farliga kemikalier för vår 
hälsa. Detta gör då att även produktionen blir mer miljövänlig. Ett grundval av kriterier 
uppdateras årligen och tillåter en objektiv bedömning av de framsteg som miljömässig 
balans och social acceptans på den berörda platsen för företaget. Målet för Öko-Tex är 
att ständigt förbättra verksamhetens miljöprestanda och arbetsförhållanden. 
Det finns ett antal kriterier att uppfylla för företag som väljer att arbeta med detta såsom 
förbättrad användning av energi och material, överensstämmelse med nationell 
lagstiftning samt användning av miljövänlig teknik, kemikalier samt färgämnen (Oeko-
Tex 2013). 
 

BSCI Code of Conduct 
 

Denna märkning står för business social compliance initiative och lanserades 2003 med 
initiativ från FTA, Foreign Trade association, för att arbeta mot högre transparens samt 
förbättrade arbetsvillkor hos företag. Idag ingår ca 1000 europeiska företag i denna 
organisation och arbetar därmed efter en gemensam uppförandekod. 
Kraven som ligger till grund för BSCI-koden bygger på FN konventioner om bland 
annat mänskliga rättigheter, grundläggande miljökrav etc. Uppförandekoden översätts 
till varje lokalt språk och placeras ut i respektive fabrik för att varje arbetare själv enkelt 
ska kunna ta del av koden och hålla sig ständigt uppdaterad. En möjlighet att påverka 
fabrikerna positivt är aktuellt vid tillämpning av BSCI-koden då en branschgemensam 
kod medför mer kraft bakom kraven och ett direkt smidigare samarbete med leverantörer 
(Business Social Compliance Initiative 2013). 
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1.2.2  Presentation av företag 
 

Lindex 
 
Lindex startade år 1954 i Alingsås i Sverige och är idag en av norra Europas ledande 
kedjor inom mode och har haft en snabb internationell expansion och har över 430 
butiker i Norden, Ryssland, Centraleuropa, Baltikum, Bosnien- Hercegovina och 
Mellanöstern. VD på företaget är Göran Bille, och sedan 2007 ägs Lindex av det finska 
börsbolaget Stockman Group. Lindex har över 5000 medarbetare och hade år 2012 en 
omsättning på 3 291 148 000 kr. 
Företagets affärsidé är ”att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode till 
modeintresserade kvinnor” och har idag ett produktsortiment på dammode, barnkläder, 
damunderkläder och kosmetik. 
Lindex har sin produktion bland annat i Kina, Bangladesh, Indien, Pakistan, Turkiet och 
Italien (Lindex 2013-05-12). 
 

Ett litet svenskt modeföretag under pseudonymen ”Fashion AB” 
 
Fashion AB har valt att vara anonyma så går under detta namn i denna rapport. Företaget 
startades år 1999 av tre vänner som alla är inbitna i modebranschen och kände att något 
saknades på marknaden. Sedan 2012 ägs företaget av ett moderbolag som främst riktar 
sig åt pr- och eventhållet. År 2012 hade företaget ca 1200 anställda totalt och 
omsättningen var så hög som 27 093 000 kr. 
Företaget vill förmedla ett distinkt personligt utarbetande av modkulturens street-
smartelegans och har idag 230 utvalda butiker i 21 länder i Norden, Europa, Asien och 
Nordamerika. Företaget har ett flertal producenter i Asien och Europa men har 
majoriteten av sin produktion i Kina.  
 

Ludvig Svensson 
 
Ludvig Svensson är ett svenskt textilföretag som grundades 1887 och är ett 
familjeföretag som ägs av familjen Ludvigsson. Verkställande direktör är Anne 
Ludvigsson. Idag har de omkring 400 anställda och har en omsättning på närmare 500 
miljoner kronor. De producerar textil för professionell inredning, hemtextil, frotté och 
deras klimatstyrande tekniska växthusvävar. Idag har de 80 % av sin produktion i Kinna 
och 20 % i Kina. Den kinesiska produktionen tillverkas för den lokala marknaden samt 
Japan och Korea (Ludvig Svensson 2013-05-12).  
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Kinsan 
 
Kinsan etablerades redan år 1979 och är en svensk exklusiv distributör i Hongkong av 
tyg och väggbeklädnader till hus. VD för företaget är Karl Engdahl. Information rörande 
företagets omsättning och antal anställda fick vi inte ta del av. 
Trots Kinsans breda spektrum av stilar så är det viktigt för företaget att förmedla god 
kvalitet och god design. Företaget tillverkar alla sina produkter i Hongkong och är 
distributör för företag som MISSONI, Osborne & Little samt andra företag inom textil 
och bygg (Kinsan 2013-05-12).  
 

1.3 Problemformulering 
 
Uppsatsen kommer att granska ett par noga utvalda svenska textilföretag som har sin 
produktion i Kina och hur de väljer att arbeta för miljön i samband med denna. Det 
kommer att göras en litteraturstudie där tidigare forskning om Kinas ekonomi, miljö och 
produktion tas upp. Resultatdelen kommer att bestå av det vi fått fram från flertalet 
intervjuer med dessa svenska företag och i diskussionen kommer vi att diskutera de svar 
vi fått fram jämfört med den tidigare forskningen som gjort på detta område. De 
frågeställningar vi har tagit fram som vi besvarar i denna uppsatts är: 
 
Varför väljer svenska textilföretag att ha Kina som produktionsland? 
 
Hur agerar svenska textilföretag med sin produktion i Kina, i frågan om landets ökande 
miljöförstöring? 
 
Hur påverkar den textila produktionen miljön i Kina? 
 

 1.4 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka och skapa förståelse för hur svenska 
textilföretag med sin produktion i Kina, förhåller sig till problemet med den ständigt 
ökande miljöförstöringen i och med Kinas ekonomiska tillväxt. 
 

1.5 Problemavgränsning 
 
Vi kommer inte att ta upp andra aspekter än miljön och hur de svenska företagen 
förhåller sig till detta problem. De sociala frågor, då det kommer till löner, barnarbete 
etc. kommer alltså inte att tas upp i denna rapport. Vi kommer heller inte gå utanför våra 
ramar då det kommer till produktionsland samt företag utan kommer helt och fullt utgå 
från vårt syfte och frågeställningar. 
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2. Tidigare forskning/teoretisk referensram  
 
I detta kapitel har vi noga granskat och valt ut information och pålitlig tidigare 
forskning inom vårt valda ämne. De områden vi har studerat är alla anknutna till vårt 
huvudämne och består av en överblick i Kinas ekonomi, miljö, politik och produktion.  
 
 

2.1 Kinas ekonomi 
	  
I ett tal mars 2007 sade Kinas Premiärminister: ”The biggest problem with China’s 
economy is that the growth is unstable, unbalanced, uncoordinated and unsustainable”. 
 
Den amerikanska bolånekrisen 2008 fick världens ekonomi att falla, steg för steg, in i 
den största ekonomiska krisen sedan den stora depressionen år 1929. Kina var till 
skillnad från andra stora nationer, den första att återhämta sig, trots att Kinas ekonomi 
sjönk in i en stor kris i det tredje kvartalet 2008 på grund av en regressiv export och 
försämring på fastighetsmarknaden. BNP- tillväxten minskade från 10,6 % i det första 
kvartalet 2008 till 6,1 % under första kvartalet året efter. Samtidigt sjönk 
handelsvolymerna från 23,3% i december 2007 till 11,1% i december 2008. Dessa 
indikerar på att de är de lägsta värdena sedan 1990. Kina införde då en rad med åtgärder 
för att upprätthålla landets tillväxt genom att med hjälp av det kinesiska systemet, 
använda sig av effektiva instrument för att få landet på banan igen. Dessa instrument 
bestod av en unik resursutdelning samt en makroekonomisk beslutsprocess som tog de 
ut ur krisen, samt andra faktorer för att stimulera den ekonomiska tillväxten på nytt. År 
2012 låg landets BNP-tillväxt på 7,8 % vilket visar en tydlig uppgång från tidigare år 
(Kiefer & Lagerbäck 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Figur 1. Kinas BNP-tillväxt 1978-2008 (Baocheng 2010, ss. 215-226). 
   
Som diagrammet visar ovan så har Kinas BNP- tillväxt i genomsnitt stigit med en årstakt 
på 9,8 % mellan 1978 till 2008.  
 
Kina är idag det land som har en av de största valutareserverna i världen. Landet står för 
en överväldigande majoritet av de internationella reserverna. 
Valutareserven är ett viktigt index som uppskattar landets externa ekonomiska relationer 

Solid material foundation

Having maintained 30 years of rapid economic development, China laid a solid fiscal
foundation to deal with economic crises.

From 1978 to 2008, China’s economy grew at an average annual rate of 9.8%
(see Figure 7), which enabled China to accumulate wealth at an amazing speed
and thus provided a material foundation for coping with economic crises. The best
evidence is the observation that during this worldwide economic crisis, there has been
no deterioration of the balance sheet at the governmental level, and the financial
situation at both enterprise and residential levels were robust. No massive insolvency
occurred, capital flows were good, and there were no major interruptions with
industrial productions. For instance, China’s fiscal revenue has been growing at an
average rate of 22% annually from 2003 to 2008, with continued budget surpluses
(see Figure 8). In 2008, China’s accumulated debt was only around 18% of GDP,
far below the 60% limit for signatories of the Maastricht Treaty (see Figure 9).
Foreign debt stood at US$374.8 billion, only 17% of China’s total foreign reserves.
This has allowed the government to adopt expansionary fiscal policies during
the crisis. At present, China’s stimulus plans have amounted to 14% of GDP, which
is more than most of nations in the world and much more than the US stimulus
package of 5.7%. In addition, China has a very high domestic saving rate, with total
deposits reaching 77% of its GDP. High saving maintained China’s residential
consumption during the crisis (see Figure 10). With the stimulus package,
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Figure 8. Growth rate of fiscal revenue. Fiscal revenue has grown at an annual average rate of
15% from 1978 to 2008, and at 22% for the period 2003 to 2008.
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Figure 7. GDP growth rate from 1978 to 2008 China’s economy has grown, on average, at an
annual rate of 9.8%.
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i termer av export och kapitalinflöde. Valutareserven kan justera makroekonomin och 
påverkar många faktorer inom denna. Genom att reglera reserven kan ett land uppnå 
både en intern och extern ekonomisk balans (Zeng 2012, ss. 29-67). I rapporten China’s 
Economic Growth: International Spillovers, tar de upp hur Kinas ekonomiska tillväxt 
inte bara har påverkat Kina utan även resten av världen (Arora & Vamvakidis 2011). 
 
Enligt Sveriges Ambassad i Peking prioriterar Kina en fortsatt tillväxt och har satt ut ett 
mål att fyrdubbla landets BNP från 2000 -2020. Den 13 mars 2012 hade de redan nått 
halvvägs. Motorn i Kinas ekonomiska tillväxt har varit att öppna landet mot omvärlden 
när det kommer till investeringar och handel. Samt att sköta en billig 
tillverkningsindustri (2012-04-17). Dock visar den senaste statistiken att landets 
ekonomiska tillväxt börjar avta. Från första kvartalet 2012 till det andra kvartalet samma 
år sjönk tillväxten från 8,1 % till 7,6 %. Samtidigt ökade landets export med 9,2 % 
samma år och importen med 6,7 %. Totalt uppgick handeln till 1840 miljarder USD 
vilket är en ökning med 8 % från 2011 (Kiefer & Lagerbäck 2012-10- 02). 
Kinas ekonomiska tillväxt har under ett par decennier skapat möjligheter för omkring 
300 miljoner människor att ta sig ut ur sin fattigdom. I deras femårsplan hanteras den 
mest angelägna frågan hur landet ska fortsätta skapa tillväxt men att den blir hållbar och 
långsiktig (Svenska Ambassaden i Peking 2013-04-26).	   
 
När det kommer till Kina som handelspartner för svenska företag så uppkom 2012 den 
svenska varuimporten från landet till 44,8 miljarder SEK vilket domineras av kläder och 
hemelektronik. Mellan november 2009 och december 2010 importerades kläder från 
Kina för mer är 5 miljarder SEK (Svenska Ambassaden i Peking 2013-04-18). Kina är 
idag Sveriges största handelspartner i Asien och lockar flest utländska direkta 
investerare i världen, dessa uppgick samma år till ca 111 miljarder USD. Idag finns mer 
än 550 svenska företag på plats i Kina och runt 1500 Sverigerelaterade, och siffrorna 
fortsätter att öka (Svenska Ambassaden i Peking 2013-04-26). 
Enligt Svenska Ambassaden i Peking så ser de tydligt en minskad efterfrågan från 
svenska företag samt att den endast kommer att minska. Samtidigt kan de även notera en 
minskad export från landet. Kina har fortfarande ett stort omvärldsberoende. I Kiefer 
och Lagerbäcks rapport för Svenska Ambassaden (2012, s. 3-4) skriver de följande: 
 

Den kinesiska tillväxtmodellen har sedan år 1978, då The Reform and Open-Up 
Policy ersatte Maos ekonomiska vanstyre, bestått av billig arbetskraft; en 
gigantisk marknad som lockat till sig utländska investeringar; en hög andel 
export, ett högt utnyttjande och beroende av naturresurser; en hög offentlig 
investeringskvot, en lågt värderad valuta, en stor andel statligt ägda företag, en 
utbredd miljöförstöring, protektionism och statlig intervention. 
Under året har tillväxttakten sjunkit fortare än väntat och flera ekonomiska 
institut har sänkt framtidsprognoserna. 
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2.2 Politik, produktion och miljö  
 
Efter partikongressen i Kina hösten 2012 och följande val som pågick våren 2013 så är 
Xi Jinping, statschef tillika president, som tillsammans med premiärminister Li Keqiang 
leder landet. Kina kallas för en enpartistat, där makten ligger hos Kommunistpartiet. 
Den nationella folkkongressen, som är Kinas parlament, har enligt Kinas konstitution 
högst makt i landet, men i själva verket är det Kommunistpartiet som styr landet. 
Den tillväxtpolitik som tidigare förts i landet har haft högsta prioritet på de urbana 
områden samt östra Kina. Att de andra delarna av landet mer eller mindre struntats i har 
skapat större klyftor samt ökat spänningen mellan olika delar av befolkningen i olika 
delar av landet. Eftersom det är så pass nyligen Kina har genomgått skifte av ledare så 
märks ännu ingen skillnad men landets nya ledarskap säger sig lägga högre vikt än 
tidigare på reformering och strukturering av ekonomin i förhållande till tillväxt.  
Målet som den nya ledningen i landet strävar mot är att främja en hållbar utveckling 
delvis genom att steg för steg öka den inhemska konsumtionen. Under sig har Kinas 
ledare i varje distrikt en eller flera tjänstemän som arbetar på lokal nivå.  
I Kina har dessa lokala tjänstemän stort förtroende från högre uppsatta, och därmed stort 
inflytande över vilka beslut som tas och vad som sker i det lokala samhället (Sveriges 
Ambassad i Peking 2013-04-26). 
 
I Kina beror en lokal tjänstemans karriär framför allt på tillväxten i respektive region. 
Om produktionen och därmed tillväxten är för låg under en längre period så förlorar han 
ofta sin tjänst. Detta är en ”oskriven regel” inom kinas styrningsmodell. De stora 
industrier som förorenar naturen står dessvärre ofta för större delen av produktionen, 
men dessa tjänstemän väljer trots detta ofta att skydda fabrikerna för att själva behålla 
sin position. Detta i sin tur leder till att miljöförstöringen hela tiden ökar i takt med 
produktionen och tillväxten, samt de problem som uppstår av detta blir bara värre och 
värre då det drabbar stora grupper av djur och Kinas befolkning. (Kina om Kina 2013). 
 
I och med att den snabba ekonomiska utvecklingen har det som tidigare nämnts i stor 
utsträckning skapat en social osäkerhet och otrygghet hos delar av befolkningen då 
många andra samhällssystem haft svårigheter att hålla jämna steg med ekonomin. Då det 
exempelvis förekommit mängder med rivningar av bostadshus för att upprätta nya 
projekt med olika fabriker har i många fall enskilda personer drabbats otroligt hårt. 
Den politiska ledningen i Kina planerar att lösa samhällsproblemen genom reformation 
och strukturförändring i dagens rådande politik. 
 
Sveriges Ambassad i Peking skriver i sin rapport från 2013 hur den ojämna utvecklingen 
i landet, urbaniseringen och industrialiseringen har lett till att många så kallade 
migrantarbetare har valt att söka arbete i storstäderna längst östkusten och har då fått 
lämna sina hemorter på landsbygden. Dessa uppgår idag till ca 250 miljoner. Denna 
urbanisering i takt med befolkningstillväxten har gjort att fabriker har byggts upp även i 
småstäderna för att kunna producera den mängd som efterfrågan avser. 
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Figur 2. Kinas urbana befolkning i procent 1970-210 (Hermansson 2013).  
 
Denna utveckling har i stort lett till ökad välfärd bland befolkningen samt även genererat 
fler arbeten och högre levnadsstandard för de flesta. Men det som många människor 
kanske inte har tänkt på eller medvetet valt att förbise tidigare, är det idag mycket 
omdebatterade ämne om hur miljön i omgivningen tar skada (Sveriges Ambassad i 
Peking 2013). 
 
Tidigare har det i många år skrivits och pratats mycket om luftföroreningar i Kina, där 
den stora mängd koldioxidutsläpp har lett till en förpestad luft i flertalet städer. Det 
beräknades år 2009 att två tredjedelar av all Kinas energi kom från att elda kol. Detta är 
numera inte det enda uppmärksammade miljöproblem, som kommer i takt med  
ökad ekonomisk status och välfärd (Greenpeace Sverige 2013).  
Behovet om att ta itu med alla dessa föroreningar i miljön är den kinesiska regeringen 
väl medveten om idag, men det krävs större åtgärder och engagemang än tidigare. Då 
Kina efter den snabba tillväxten har som bild att ökad tillväxt är lika med välfärd så 
konkurrerar ofta miljöskydd med ökad tillväxt, vilket leder till enorma miljö- och 
hälsoproblem för stor del av befolkningen (Sveriges Ambassad i Peking 2013). 
 
Satsningen på den textila industrin i Kina har varit en betydelsefull del för landets 
tillväxt och välfärd, som man tydligt kan se genom att Kina idag är en av de ledande 
ekonomierna i världen. Förutom det som nämnts tidigare med luftföroreningar så har ett 
omfattande problem med förorenat vatten och uttorkande floder kommit på tal 
(Greenpeace Sverige 2013). Kina är rikt på vattendrag och floder som rinner genom 
landet, där de längsta och mest kända är Yangtzefloden samt Huanghefloden.  
En av dessa är den 5460 km långa flod ”Gula floden”, Huanghefloden, som sägs vara 
Kinas stolthet (National Encyklopedin 2013). Stor del av den växtlighet och det djurliv 
som tack vare floden har funnits tillgängligt för befolkningen har i många år genererat 
dricksvatten till många människor och mat så som färsk fisk. Idag visar tester att ”Kinas 
stolthet” innehåller höga doser av tungmetaller och stor del miljögifter vilket i sin tur 
resulterar i att den fisk som fiskas upp innehåller höga halter av dessa gifter. Trots 
välfärd i större delen av landet finns fortfarande de som hela tiden tvingas livnära sig på 
att exempelvis äta fisk från gula floden (Greenpeace Sverige 2013).  
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I de textila produktionsprocesserna som exempelvis tryckning, färgning och tvättning så 
används olika kemikalier för att få rätt slutresultat av varan. Dessvärre så är det många 
gånger okontrollerade ämnen och mängder kemikalier vilka skadar miljön i stora skalor 
(Engvall 2007). 
 
För att vara säker som textilt företag med produktion i Kina, kan du göra arbetet säkrare 
och mer miljövänligt genom att ställa krav och exempelvis ta reda på hur 
underleverantörer arbetar. Att kontinuerligt utföra besök hos producenterna samt utföra 
egna provtagningar på bland annat miljön i omgivningen kan underlätta det 
miljömässiga resultat som eftersträvas från ett textilt företag. 
De provtagningar som kan utföras för att se hur påverkad miljön är kan till exempel vara 
markprov, där du analyserar en bit av marken i närheten av fabriken. Här visar om 
utsläpp från fabriken har fördärvat jorden och i sådana fall i vilken grad.  
Att kontrollera renligheten på vattnet är också en åtgärd som kan tilltas för att se hur 
pass rent avloppsvattnet är när det rinner ut från fabriken (Greenpeace 2013).   
 
Bland de giftiga kemikalier som går att spåra i textilier är Formaldehyd en av dem. 
Denna kemiska substans används vid behandling av textilier för smuts och 
vattenavvisande effekt samt även för att motverka angrepp från olika skadedjur. 
Detta ämne är giftigt för levande organismer som kan leva i de vattendrag där det 
förorenade vatten släpps ut (Hök, F. Ivarsson, P. & Wahlberg, C. 2007). 
Allergi från textilier som är behandlade med formaldehyd är inte ovanligt, eftersom 
detta kemiska ämne är allergiframkallande även i liten mängd (Scheman, A. J. Carroll, 
P.A. Brown, K. H & Osburn, A. H. 1998). 
 
Som tidigare nämnt så används ofta en stor mängd kemikalier inom de olika 
textilprocesser som produktionen genomgår hos större delen av Kinas producenter 
(Miljöstyrningsrådet 2013-04-25). Det finns andra tester som utförts i vattendrag som 
visar på hög halt av nonylfenol, vilket är ett kemiskt ämne som bland annat står för den 
rengörande förmågan vid tvätt och rengöring samt vid färgpigment som ett 
dispergeringsmedel. Detta ämne är väldigt svårt för naturen att bryta ner, samt skadligt 
för vattenorganismer i sjöar och vattendrag (Wahlberg, Hök, Ivarsson 2007). 
 
På lokal nivå i Kina har det på senare år uppkommit flera ideella organisationer för att 
främja miljöarbetet. En av dessa är Flodvandrarna, där en grupp frivilligt involverade 
personer på sin fria tid vandrar tillsammans längs floderna och tar prover på vattnet samt 
utför andra tester för att se hur pass förorenat det är. De själva kallar sin organisation för 
en ”förening för de förorenade floderna”. I dokumentären Sol, vind men inget vatten som 
sändes i SVT UR den 17 maj 2013, visar de hur smutsigt avloppsvatten rinner direkt ut i 
floden Liangshui. Miljöaktivisten Zhang Jungfeng, medlem i föreningen, berättar i 
dokumentären att de har som uppgift att informera befolkning och myndigheter, efter 
resultat från utförda tester och därefter skriva rapport på hur situationen för de olika 
floderna ser ut. Detta hoppas de i sin tur ska få myndigheterna att ta beslut där 
föroreningen ska bekämpas (Kina om Kina 2013). 
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Som konsument och utomstående kan det vara svårt att se med en gång hur ett specifikt 
textilföretag arbetar för att skydda och värna om miljön i samband med sin produktion. 
Ett sätt för företagen att främja sin miljömässiga status är att använda sig av 
miljömärkningar eller till exempel CSR-koder, där CSR står för Corporate Social 
Responsibility. I denna rapport har vi valt att endast rikta in oss på miljödelen, även 
inom förklaring av uppförandekod. Att ett företag väljer att arbeta med uppförandekoder 
betyder att företaget integrerar sociala och miljömässiga aspekter på hur verksamhet 
bedrivs. Detta gör det enklare för konsumenter eller andra intressenter att se vilka 
värdegrunder företaget står på inom miljön. Den senaste tiden har CSR-koden för många 
textila företag gått från att ha varit ett ”måste” till att i stället betraktas som en 
självklarhet. Företagen har via föreläsningar, artiklar och allmän information från olika 
CSR-center kunnat ta del av- och fått bättre inblick i vikten av en god uppförandekod. 
Inom den miljömässiga aspekten av CSR tas bland annat avfallshantering, återvinning, 
vattenanvändning energikonsumtion, biologisk mångfald samt utsläpp och föroreningar 
upp. 
De punkter som väger högst för ett textilt företag inom produktionssektorn är 
besparingar av vatten vid de olika textila processerna (CSRguiden 2013).  
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommer våra olika metodval lyftas fram som kommer att närmare 
beskriva de tillvägagångsätt vi har använt oss av och varför vi har valt att använda oss 
av just dessa.  
 

3.1 Samhällsvetenskaplig metod  
 
Dagsfärsk information och statistik för denna studie har erhållits genom löpande 
mailkontakt med Sveriges Ambassad i Peking, som är en kvantitativ källa. Kontakt har 
även uppstått med organisationen Fair Trade Center som arbetar för företags sociala och 
miljömässiga ansvar inom alla led inom den textila värdekedjan, för att få information 
om produktionens miljöpåverkan. Dessa källor känns pålitliga och högst relevanta för 
denna rapport. 

3.2 Datainsamling 
 
I studien har både primär- samt sekundärdata använts. Hjälp har tagits av databaser som 
tillhör Högskolan i Borås för att finna vetenskapliga artiklar och rapporter inom ämnet 
då övrig litteratur så som aktuell litteratur i bokform inte fanns tillhanda. Från dessa 
artiklar har framförallt dess referenser och källor hjälpt till för att hitta ytterligare 
information till rapporten. Dessa artiklar och rapporter som källkritiskt har granskats har 
varit till stor nytta och hjälp. Den tidigare forskning som påträffats har till stor del varit 
oanvändbart då dess källor inte känts pålitliga. 
 

3.2.1 Primärdata 
 
Primärdata består av den information som erhållits från intervjuer som har utförts samt 
de vetenskapliga artiklar och rapporter som tidigare forskning har lett oss till. 
 

3.2.2 Sekundärdata 
 
Denna består av information från olika företags hemsidor, samt från organisationer så 
som Sveriges Ambassad i Peking. 
 

3.3 Intervjuer 
 
Studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer med de svenska företagen. Då intresset 
väcktes om hur och varför de agerar som de gör i miljöfrågan inom dess textila 
produktion i Kina kändes det självklart att kvalitativa intervjuer var det bästa sättet att få 
svar på frågeställningarna och syftet. Fokus har legat på både svenska modeföretag och 
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på andra textila företag så det föll naturligt att välja just dessa företag. Ett flertal andra 
modeföretag har på grund av tidsbrist valt att inte ställa upp som respondenter i denna 
studie. Genom mail och telefonsamtal uppstod kontakt med respektive respondent inom 
företagen. Då varken Fashion AB eller Kinsan har kontor i Göteborg fick dessa 
intervjuer ske via telefon och mail. Intervjun med Marie- Louise Fagervall Sliti på 
Ludvig Svensson gjordes privat i deras kontor i Kinna. Sara Winroth, miljöchef och 
CSR-koordinator på Lindex höll i en presentation om deras CSR-arbete för ett slutet 
sällskap på deras centrala kontor i Göteborg, där vi medverkade. Vi hade även möjlighet 
att ställa specifikt utformade frågor efter presentationen. Samma frågor ställdes till 
respektive företag, dock uppkom det ytterligare frågor i några av intervjuerna under 
samtalets gång. Detta gav djupare svar från dessa företag. 
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att en bra bild av hur företagen svarar i frågorna 
angående agerandet och synen på miljöförstöringen i Kina. Dock är det en stor nackdel 
att möjlighet inte har funnits att träffa alla respondenter från företagen, då det hade gett 
en ännu klarare och djupare insikt och bättre svar på frågorna.  Det hade även varit 
intressant att diskutera ämnet med en kinesisk person på plats i Kina och få ta del av 
dennes åsikter och synpunkter på situationen. 
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4. Empiri  
 
Detta kapitel kommer att bestå av en sammanställning av de kvalitativa intervjuer vi har 
haft med de valda företagen. Här kommer vi även att svara på våra problemställningar 
och vårt syfte med hjälp av de frågor vi ställt till dessa företag. Vi kommer att belysa 
produktionen i Kina, landets ekonomiska tillväxt och företagens miljömässiga ansvar. 
 

4.1 Produktion i Kina 
 

4.1.1 Varför väljer svenska textilföretag att ha Kina som produktionsland? 
 
Som tidigare berört i rapporten så är Kina idag Sveriges största producent i Asien. 
Många av våra svenska textila företag väljer att ha sin produktion i landet av flera olika 
anledningar, dock oftast av samma orsaker hos majoriteten av våra valda respondenter.  
Kina har tidigare varit en av världens billigaste producenter och har därför lockat företag 
över hela världen. De senaste åren har denna lockelse fått sällskap av både kvalitet och 
goda relationer vilket alla av våra företag överensstämmer med.  
 
Ludvig Svensson  
Marie- Louise Fagervall Sliti som är inköpschef hos Ludvig Svensson säger i intervjun 
att de främst använder Kina för att producera till den lokala marknaden där nere, just för 
att ha närhet till både sälj och produktion, precis som i deras lokala fabrik i Kinna i 
Sverige. Hon beskriver också hur Ludvig Svensson för 15 år sedan, såg potential till 
tillväxt i landet och detta gjorde Kina till ett självklart val av produktionsland. Detta har 
idag visat sig stämma och tillväxten i landet har en regelbunden ökning varje år vilket 
har gynnat Ludvig Svensson. För Ludvig Svensson handlar det samtidigt om ett 15 år 
långt samarbete med sin producent i Kina vilket har skapat ett ömsesidigt förtroende för 
varandra. 
 
Fashion AB 
Som litet svenskt modeföretag har Fashion AB valt att ha största delen av sin produktion 
i Kina, vilket grundar sig i företagets producentkriterier. De viktigaste punkter för 
företaget är kvalitet och pris, vilka Kina uppfyller galant. De anser att Kina har en haft 
en naturlig utveckling från att främst stå för massproduktion till att nu idag tillverka 
kvalitetsvaror.  
 
Lindex 
Lindex uttrycker sig på ungefär samma sätt och tillägger att landet har stor kunskap 
inom de flesta områden och är otroligt duktiga på allt. Då Lindex arbetar med många 
olika produktionsländer så kan de enkelt jämföra de olika producenterna. Exempelvis så 
tillverkas lädervaror i Italien då de är specialister inom det området, men Sara Winroth 
anser att Kina i princip kan ta fram alla efterfrågade produkter. Hon berättar även att en 



	  

	  
21	  

kinesisk producent fungerar så att han eller hon aldrig säger nej även om denne inte själv 
kan utföra arbetet. I de fall så hittar de alltid någon annan som kan lösa arbetet. 
 
Kinsan 
Även Kalle Engdahl aktiv som VD på Kinsan Hongkong berättar samma historia, att 
Kina numera kan hantera mindre volymer och försöker producera nya kvaliteter av 
material. Även landets enorma maskinpark är avgörande för honom i valet av 
produktionsland. Han anser att det enda landet som skulle kunna komma nära Kina som 
producent är Turkiet. 
 
En annan viktigt anledning som alla fyra företag anser är betydande är att ha goda 
relationer med sin producent. Det är otroligt viktigt att kunna lita på varandra för ett gott 
samarbete. Företagen måste veta att produkten kommer i tid och att de ger ett pris som 
de kan betala.  
	  

4.2 Kinas ekonomiska tillväxt 
 

4.2.1 Hur har Kinas ekonomiska tillväxt påverkat landets textila produktion? 
 
Kinas ekonomiska tillväxt har, i flera decennier, påverkat hela världens ekonomi och är 
idag en av de viktigaste nationerna i världsekonomin. Detta har även påverkat landets 
textila produktion och samtliga av de företag vi tillfrågade märker av en betydande 
skillnad idag såväl som innan den finansiella krisen 2008. Priserna inom den textila 
produktionen har stigit avsevärt då löner höjts och efterfrågan av kvalitetsvaror har ökat.  
 
Ludvig Svensson 
Även Marie- Louise Fagervall Sliti på Ludvig Svensson ser samma höjning som de 
andra inom produktionskostnad.	  Hon beskriver också hur producenterna ser till egen 
vinning framför både miljö och andra faktorer. Det sker därför mycket fusk med 
miljömärkning, då de i princip bara kan ge en stämpel för en mindre slant. Därför har 
också Ludvig Svensson en inköpsassistent i Kina som pratar kinesiska, vilket underlättar 
arbetet. Hon berättar även att det den sista tiden har skett en stor förändring för 
företaget, främst i och med den urbanisering som utvecklats i landet. Hon ser dock, till 
skillnad från exempelvis Fashion AB, hur denna urbanisering har lett till överflöd i 
storstäderna och att fler och fler arbetare har dragit sig ut mot de mindre städerna igen 
och då lett till en lägre lönenivå. Men allt fler fabriker ute på landet har nu tagits i bruk, 
vilket har lett till att många arbetare flyttar tillbaka till sina hembygder och därmed 
försvårat personalåtgången. Detta har då lett till att företaget har varit tvunget att gå upp 
i lönenivå för att locka till sig arbetarkraft. I och med detta har de fått höja sin 
vinstmarginal och då fått ta mer för sina produkter till sina kunder. 
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Fashion AB 
För Fashion AB har tillväxten medfört en otroligt mycket dyrare produktion än för ett 
par år sedan. De jämför med ett stort internationellt märke som H&M och beskriver hur 
skillnaden ser ut mellan små företag och stora, när det kommer till ekonomin.  
Då H&M och andra stora företag sluter stora avtal med sina producenter, samt lägger en 
så pass stor order till dessa så märker de inte av någon större skillnad ekonomiskt sett. 
Då de stora företagens producenter är för rädda för att tappa en sådan betydelsefull kund 
som exempelvis klädjätten H&M. Fashion AB är, å andra sidan, ett betydligt mindre 
företag och får därför anpassa sig till sin producents krav och berättar hur deras 
leverantörer skyller på att det blir svårare och svårare att få tag i arbetare till sina 
fabriker och speciellt  de så kallade ”skilled tailors”. Samtidigt blir landet mer och mer 
urbant och arbetare flyr till de större städerna från landsbygden för att få jobb, vilket 
bidrar till svårigheter för en producent. 
 
Lindex 
Lindex beskriver också hur lönerna har gått upp och därmed har produktionspriset stigit. 
De har varit tvungna att höja priser till konsument men även försöka minska på andra 
utgifter för att inte bli alldeles för dyra. 
 
Kinsan 
Kalle Engdahl på Kinsan i Hong Kong berättar om samma situation. Lönekostnader, 
hyror och andra faktorer har ökat i takt med utvecklingen. Här har de också varit 
tvungna att höja pris till konsument. 
 

4.3 Miljöansvar 
 

4.3.1 Hur agerar svenska textilföretag med sin produktion i Kina, i frågan om 
landets ökande miljöförstöring?  
 
Fokus kommer att ligga på den aktuella miljöpåverkan som sker till följd av den textila 
produktionen i dagens Kina. Nedan följer frågor som berör miljöarbetet inom detta 
område, samt svar från våra valda företag.  
 
Ludvig Svensson  
Ludvig Svensson i Borås använder sig av miljömärkningen ECO-label så de anser sig ta 
sitt miljöansvar. Sedan nämner Marie Louise Fagervall Sliti, på Ludvig Svensson att det 
inte bara handlar om märkningar, utan även hur man faktiskt arbetar utöver dessa 
certifieringar och märkningar. Märkningen av deras produkter medför stora extra 
kostnader för företaget, detta kan uppgå till 20 % av produktionskostnaderna. Samt att 
det kostar företaget mer, med extra leverantörs led som uppkommer då de exporterar 
sina garner från Europa till Kina. Medvetenheten hos företaget ökar ständigt tillsammans 
med högre krav samt önskemål. Då deras fabriker i Kina inte använder några kemikalier 
på plats så blir det ingen miljöförstöring på samma sätt som för de flesta andra textila 
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företag i Kina. Endast 20 % av Ludvig Svenssons del av produktionen är placerad i Kina 
och dessa delar är vävning, tvättning och sömnad, så Marie Louise påstår att det inte 
förekommer några som helst miljöförstöringar hos deras fabriker i Kina. Den 
miljöpåverkan som förekommer sker främst i Australien, där bland annat ullgarnet tas 
fram samt i Kinna där resterande textilprocesser så som färgning, tvättning och liknande 
sker i huvudfabrikerna. Kring dessa processer får vi inget direkt svar på 
förbättringsarbete. 
 
Fashion AB 
Fashion AB, som för några år sedan uppmärksammades i en rapport där det framgick att 
inget miljöfrämjande arbete utförts alls, berättar idag att de har en egen framarbetad 
uppförandekod. Dock är den inte helt färdig eller uppdaterad, men företaget kämpar 
ständigt för att bli bättre på miljöarbete berättar CSR-ansvarig. Eftersom det är ett 
relativt litet företag med få anställda, så anser de sig inte ha lika stora resurser som ett 
större textilföretag där en större grupp människor kan sitta tillsammans på en CSR-
avdelning. Svaret på om de tar ansvar för miljön blir att de i förhållande till företagets 
storlek så gör de vad man kan. Det ligger högst upp på agendan att bli bättre på miljön, 
samt på grund av att företaget hela tiden växer så finns det stora förhoppningen att 
miljöarbetet kommer att växa i samma takt. De är nyblivna medlemmar i projektet 
NICE, som står för Nordic Initiative, Clean & Ethical. 
 
Lindex 
Sara Winroth miljöchef och CSR-koordinator, från Lindex berättar att de för att minska 
miljöpåverkan vid konfektionsproduktion gör som de flesta andra och använder sig av 
en uppförandekod, som kallas för BSCI. BSCI står för business social compliance 
initiative. Hos Lindex är CSR-arbetet disponerat på så sätt att det ligger utlagt på varje 
person inom företaget, så de är väldigt medvetna och engagerade i att ständigt främja 
miljön inom alla företagets delar. Detta handlar om att allt från personalen på IT-
avdelningen till personalen på inköpsavdelningen väljer miljövänligare alternativ. 
Utmaningen vid miljöfrämjande arbete ligger i att få ett högt engagemang hos alla, 
förklarar Sara. Lindex arbetar med nyckelord som Reduce, Reuse och Recycle, vilka 
ständigt präglar deras arbete. Eftersom CSR-arbetet utförs ända från råmaterialstadiet 
genom hela produktionen till slutprodukt, så tycker Sara att de tar ansvar, dock nämner 
hon att situationen alltid kan hitta förbättringar. 
 
Kinsan 
Kalle Engdahl, VD på Kinsan i Hongkong, har varit aktiv i branschen i många år och 
svarar ja på frågan om de tar sitt miljömässiga ansvar. Han skriver att han har varit i 
fabrikerna på kontroll och att det är de finaste och renaste fabriker han någonsin sett, 
inklusive de fabriker han sett i Sverige. Dock kan han se att det finns brister vid kontroll 
av vattenrening från textilfärgerierna. På frågan om hur Kinsan arbetar för att minska 
miljöförstöringen i Kina står vi utan svar. 
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Genom dessa intervjuer söktes även svar på frågan om det utförs miljökontroller i 
produktionsprocessen. 
 

4.3.2 Utför ni miljökontroller, i sådana fall hur? 
 
Ludvig Svensson 
Marie-Louise på Ludvig Svensson berättar att det krävs en omfattande dokumentation 
från fiberleverantörerna som i sin tur måste förse ett testinstitut som är godkänt med alla 
underlag från material, innan de kan få ett miljöcertifikat. De kontrollerar sedan varje 
parti ullgarn som levereras. 
Den miljökontroll som Marie Louise berättar om sedan är en så kallad markinventering. 
Då tittar man närmare på markområdet kring fabriken och gör diverse provtagningar 
med avseende på markföroreningar och föroreningar i byggnader tillsammans 
Länsstyrelsen. Bland annat tas borr-prover i jorden samt vattenprover som 
analyseras/testas med avseende på oljesubstanser, tungmetaller, dioxiner samt övriga 
kemikalier. 
 
Fashion AB 
Fashion AB svarar med att det finns stor erfarenhet av textilbranschen hos dem, samt att 
många olika fabriker har besökts både i Asien och i Europa. Den enda kontrollen som 
nämns vid intervjun är att de tittar så att fabriken ser hel och ren ut. 
Arbetsmiljöförhållandena är det viktiga när Fashion AB utför kontroller hos producent, 
så vi utgår ifrån att de inte utför någon annan miljökontroll då detta inte nämns. 
 
Lindex 
Vid intervjun med Sara Winroth från Lindex, bad hon om att få återkomma med svar på 
detta då hon själv inte var helt hundra procent säker. Dock har vi ännu inte fått 
återkoppling till frågan så vi står fortfarande utan svar. 
 
Kinsan 
I samma fråga får vi svar från Kalle, på Kinsan, att eftersom det är ett så pass litet 
företag så sker miljökontrollerna emellanåt, i form av att de går runt i fabrikerna när de 
är på besök och ser till så att allt står rätt till. Kinsan arbetar tillsammans med Design 
House, som vi från hemsidan kan utläsa är systerbolag till Kinsan. Tack vare sitt unika 
läge är de i god position för att hantera och styra rådande produktion i regionen. 
Förutom utveckling så erbjuds full övervakning av tillverkningsprocessen, inklusive 
kvalitetskontroll av färdig vara. Eftersom Design House är placerat i Kina, i närhet till 
dessa fabriker så finns de alltid inom räckhåll på kort tid, vilket gör arbetet snabbt och 
effektivt och de eventuella problem som uppstått går att lösa på plats med en gång. 
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel analyserar och jämför vi det empiriska material som vi har sammanställt 
med den teoretiska referensram vi fått fram, på ett objektivt sätt. Detta för att i nästa 
kapitel kunna dra våra slutsatser.   
 

5.1 Kina – det självklara valet av produktionsland 
	  
I flera decennier har Kina varit landet som har präglats av fast-fashion-stämpeln inom 
textil produktion. Olika företag från hela världen såg tidigt landet som en chans att få ut 
sina kvantitativa produkter, snabbt och billigt. Då den ekonomiska tillväxten fortsatte att 
stegra successivt sattes fler fabriker i bruk och privatiseringen gjorde att fler ägare 
enbart såg till sin egen vinning. Flera av våra valda respondenter tog också upp detta och 
beskrev hur det ständigt fuskas i produktionen, främst för att kunna tjäna riktigt stora 
pengar. Samtidigt som allt detta pågick, så började företagen ställa krav på sina 
producenter. Dessa krav bestod bland annat om bättre arbetsförhållanden samt ett arbete 
för en mer hållbar produktion. De svenska textilföretag vi har intervjuat har själva tagit 
upp att Kina sakta men säkert har påbörjat sin resa upp ur fast fashion-träsket och 
samtidigt börjat satsa mer på produktion av kvalitetssäkra produkter. Kanske kommer 
Kina i framtiden att förse hela världen med de bästa tänkbara produkterna, på ett hållbart 
miljövänligt sätt. Vi blev förvånade över hur positiva våra företag var till Kina som 
produktionsland idag då det kanske sitter i ryggmärgen att se landet som kvantitet 
istället för kvalitet. De nämnde alla att de har ett stort förtroende för varandra och att 
man alltid kan räkna med en producent i Kina. Det kan även bero på att landet har fler 
specialiserade skräddare som kan hantera finare material och hela tiden skapa nya, bättre 
produkter. Specialiserad arbetskraft som annars har gjort att företag har fått dela upp 
produktionsländer, finns nu inom samma land. Kommer Kina i fortsättningen kunna stå 
som världsledande produktionsland, eller har de nått toppen? Så länge inte 
produktionspriset blir alldeles för högt så tror vi på att Kina kommer kunna hålla samma 
position i många år framöver. 
Sara Winroth på Lindex berättade hur man på senaste har sett det relativt nya 
produktionslandet Bangladesh ta plats i den textila produktionens värld. Det har 
spekulerats om hur Bangladesh har tendenser att ta över Kinas roll som fast-fashion 
producent, då det är billigare att tillverka där. Samtidigt var alla våra respondenter eniga 
om att i och med den ekonomiska tillväxten i Kina, så har arbetarnas löner inom den 
textila produktionen ökat, vilket i sin tur resulterar i att producenterna tvingas ta mer 
betalt av företagen. De svenska textilföretagen har i och med detta varit tvungna att höja 
sin vinstmarginal och därmed även konsumentpriset. Man kan lätt konstatera att alla 
påverkas av Kinas ekonomiska tillväxt.  
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5.2 Ekonomi – Miljö 
	  
Många av de företag vi intervjuade berättade hur prishöjning har sett ut i och med den 
ständigt ökande ekonomiska situationen. De nämnde även, som har tagits upp tidigare, 
om det fusk som begås i Kina där man genom att betala en extra slant få producenterna 
att miljömärka plaggen eller sätta en miljömässig stämpel på företaget. Detta fusk ser 
vissa producenter ska gynna dem just för att det lockar fler till samarbete samtidigt som 
de sparar otroligt mycket pengar. Det fuskas också mycket med de så kallade 
miljökontrollerna som utförs hos producenterna. Detta sker utan några egentliga krav 
och sker endast för egen vinning utan att ta hänsyn till miljön. Idag utbildar vissa 
företag, så som till exempel Lindex, personer som arbetar för Lindex på plats hos 
leverantörerna för att dela sin kunskap om hållbarhet och skapa förståelse för varför man 
ska arbeta för en bättre miljö i landet. De utbildas även i hur man kan påverka resultatet. 
Sara Winroth på Lindex och Marie-Louise Fagervall Sliti på Ludvig Svensson berättar 
båda att producenternas moral oftast inte är som vår i Sverige. Som vi tidigare berättat så 
kan de tjäna så oerhört mycket mer pengar på att fuska, då det inte är speciellt kostsamt 
om man inte skulle följa lagen. Producenterna förstår till viss del hur produktionen kan 
skada miljön, men ser samtidigt inte varför de ska förändra något då de enbart ser sig 
förlora pengar. Lindex arbetar just nu med detta och har som förhoppning att ändra på 
kinesernas sätt att tänka, allt för att skapa en värld inom textil produktion med större 
hållbarhetstänk. Om bara fler företag kunde profilera sig på detta sätt, att inte ge upp 
innan de fått ut sitt budskap och sin kunskap, så hade moralen hos både leverantör och 
kund med största sannolikhet varit hög. 
 
Innan intervjun med Fashion AB gjorde vi eftersökningar på företaget och upptäckte 
snabbt att detta lilla svenska textilföretag inte arbetar för miljön på något sätt. De 
använder sig till viss del av CSR men enbart i de frågor som rör den sociala aspekten så 
som arbetsförhållandena i fabriken. Fashion AB ber om att få frågorna i intervjun 
skickade till sig innan vårt samtal, för att kunna förbereda svaren. Detta märkte vi av då 
själva intervjun ägde rum och respondenten inte ville svara på andra frågor än vad som 
förberetts. Vi kunde känna av att respondenten hade taggarna utåt under hela 
intervjutillfället. Då vi frågade vad Fashion AB gör idag för att ta sitt miljömässiga 
ansvar svarade respondenten med ett antal medlemskap hos ASFB (Association of 
Swedish Fashion Brands) samt ett antal andra svenska organisationer. Dock visar denna 
organisation inget intresse i miljöfrågan överhuvudtaget.  
Fashion AB uttryckte sig att de inte har så stora resurser att ta sitt miljömässiga ansvar 
då de är små på marknaden och att de då har svårt att påverka en fabrik i större 
utsträckning. Till skillnad från Fashion AB så har exempelvis H&M en stor betydande 
roll för Kinas produktion. Detta lilla företag uttryckte sig även som att de behövde hjälp 
med detta ärende då de inte hade någon som ansvarade för miljön inom företaget. Trots 
detta berättade Lindex i intervjun att de, som ett litet modeföretag i Kina, dock större än 
Fashion AB, hade samma problem med att de är små och har svårt att påverka. Även om 
så var fallet har de lyckats hitta lösningar. Engagemanget är otroligt viktigt och om man 
vill så kan man. Lindex beskriver även hur de tar sitt ansvar utan större ekonomiska 
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förutsättningar. Genom att ingå miljöfrämjande samarbete med stora företag så som 
H&M, KappAhl och MQ behöver de inte dra största lasset men ändå göra betydande 
skillnader för miljön.  
Vi ser inte att det finns någon ursäkt för att inte skapa dessa möjligheter då vi har sett 
fall där de lyckats med små medel.  
Som vi nämnt tidigare så har vi förstått att detta är ett känsligt ämne idag bland företag, 
eftersom media utan större ansträngning pekar ut företag som inte arbetar helt efter det 
som är moraliskt rätt.  Då vi som studenter, med enbart rapportskrivning som uppgift, 
tog kontakt med flera av Sveriges största textilföretag märkte vi direkt att det valda 
ämnet satte dessa företag på spänn. Flera av dem skyllde på tidsbrist. 
 

5.3 Uppförandekoder 
Att som textilt företag arbeta med standarder och uppförandekoder kan man idag se ett 
ökat intresse för, både hos konsument och hos aktörer i den textila värdekedjan. 
Det vi har sett och uppmärksammat hos många av de företag som vi intervjuat, är att de 
mer än gärna nämner CSR och berättar att de kämpar för främja miljön genom sitt 
arbete. Det är då exempelvis den goda arbetsmiljön de vill påvisa, alltså så att allt ser 
rent och fräscht ut inne i fabriken samt arbetarnas lönevillkor, men däremot utelämnas 
ofta information om det arbete som utförs för att minska utsläpp från fabriken eller den 
minskade påverkan från de kemikalier som används vid de textila processerna. I och 
med att konsumenter idag är mer uppmärksamma på hur företagen arbetar så känns det i 
just detta fall mer förtroendegivande att vara ärlig och stå för sina brister, samt istället 
trycka hårt på sitt mål. Denna tanke uppstod då vi pratat med olika företag som antingen 
valt att avstå från vissa känsliga frågor om själva produktionens miljöarbete. 
Efter att ha diskuterat rapporten och i synnerhet empirin har vi kommit fram till att man 
som textilt produktionsföretag absolut borde ha som krav att arbeta efter vissa särskilda 
bestämmelser, vi tänker presentera några utav dessa. Först tänker vi på den mängd 
fabriksarbetare som arbetar med de olika giftiga kemiska substanser under de rådande 
processerna vid textil produktion. Här skulle det behöva finnas någon form av lag 
gällande arbetarnas skydd mot kroppen. Exempelvis munskydd eller skyddande 
arbetsdräkter, som i sin tur minskar att dessa gifter sprids ut i naturen. Reningsverk som 
ska finnas tillgängliga vid varje fabrik måste få högre prioritet än idag. Om man tittar 
närmare på hur alla Kinas floder mår idag, så är det katastrof. Det sker så mycket utsläpp 
idag bakom stängda dörrar där de uttorkade floderna samt de förgiftade djuren är bara 
några tecken på detta.  
Vi tycker att en starkare lag krävs för produktion över hela världen. Vår tanke är att det 
skulle vara något liknande EU- eller FN-lagar. Det skulle alltså kunna fungera som ett 
lagstadgat krav gällande vad för sort, hur mycket och när de eventuella giftutsläppen 
skulle ske, samt även en tänkbar förbättringsplan.  
Många företag skyller på otillräckliga resurser för att inom företaget utföra 
miljökontroller hos sina producenter, och i och med detta anser vi att det skulle behövas 
en extern CSR-kommission som skulle utföra miljökontroller hos producenterna samt 
föra protokoll på dessa. Det skulle kunna vara ett statligt ägd företag som kontrollerar 
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allt ifrån arbetsmiljön, renlighet, utsläpp samt föroreningar. Om de bestämmelser som 
CSR-kommissionen står för inte skulle följas skulle en åtgärd kunna vara att stänga 
fabriken med omedelbar verkan. En sådan drastisk åtgärd känns som en god lösning då 
det textila företaget inte behöver blanda sig i kontroller, utan bara veta att reglerna måste 
följas och vara medveten om de hårda konsekvenserna.  
 
5.4 Intervjuer 
 
Under intervjuernas gång så lade vi märkte till att respondenterna inte kunde förse oss 
med den information som vi önskat få. Samtliga svarade otydligt på de frågor vi hade 
angående miljö och miljökontroller, samt riktade in intervjun på andra områden istället 
för det vi frågade om. Detta kan bero på ett flertal olika orsaker. De är möjligtvis inte så 
insatta i miljökontrollämnet och har därför inte informationen till att svara på dessa 
frågor, då detta säkerligen inte är en vardagssituation på arbetet. En annan tanke är att de 
inte vill delge oss ärliga svar i vissa frågor, då de jobbar med förbättring i dessa. Vi 
kunde även känna av att respondenten i flera stunder under intervjun gav ett stressat 
intryck, då ämnet ledde in på en aningen känslig vinkling hos företaget. Samtliga företag 
ville ha frågorna skickade till sig innan intervjun och kunde inte svara på de frågor som 
uppkom under intervjuernas gång, vilket kan bero på att de inte vardagligt arbetar så stor 
del med dessa viktiga miljöfrågor. Att respondenterna ville förbereda sig med frågorna 
kan också bero på att miljöarbetet är uppdelat mellan flera personer inom företagen, där 
de möjligen kunnat söka svar på en del frågor innan aktuell intervju. Detta har vi kunnat 
se exempelvis hos Lindex, där vår respondent Sara Winroth delgav sin breda kunskap 
om CSR och uppförandekoderna de arbetar med, men hade svårt att svara på frågor som 
rörde andra områden i den textila produktionskedjan, däribland eventuella föroreningar i 
deras fabriker samt hur miljökontrollerna utförs på plats. 
 

5.5 Slow-fashion Vs. Fast-fashion 
	  
Under arbetets gång så har vi även funderat mycket på hur skillnaden ser ut mellan 
exklusivare modeföretag som står för så kallad slow-fashion och fast-fashionföretag när 
det kommer till hur de ser på miljöpåverkan inom produktionen. Vi får en känsla av att 
de exklusivare företagen inte lägger större vikt vid detta, då de inte ser det som ett 
nyckelämne. De är väl medvetna om att deras målgrupp oftast inte är ute efter att köpa 
en ekologisk fair trade-produkt utan en vara i bästa kvaliteten, med den status 
varumärket ger dem. Många av de exklusivare svenska modeföretagen arbetar med CSR 
och andra organisationer men enbart för att skapa bra arbetsförhållanden och andra 
aspekter inom detta. Hade de inte gjort det så hade media uppmärksammat detta och 
konsumenterna hade reagerat. I framtiden hoppas vi att miljön kommer kännas lika 
viktig för dessa företag som för alla de berörda människorna.  
Samtidigt så har budgetkedjorna satsat stort på deras miljö-image, detta förmodligen för 
att locka ännu fler konsumenter. Detta kan kännas lite märkligt då det känns som att man 
betalar mer för att få en så bra kvalitativ produkt som möjligt. Frågan är då vad som 
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anses som bra. Är det världens främsta skräddare som gör en produkt bra, eller är det 
faktumet att den har tillverkats på ett hållbart och miljömässigt bra sätt?   

6. Slutsats 
 
Genom tidigare forskning tillsammans med våra egna individuella intervjuer har vi 
fullföljt vårt syfte; ”att undersöka och skapa förståelse för hur svenska textilföretag med 
sin produktion i Kina, förhåller sig till problemet med den ständigt eskalerande 
miljöförstöringen i och med Kinas ekonomiska tillväxt”.  
 
Svaren på våra frågeställningar i inledningen har vi fått svar på i vårt resultat. Våra 
frågeställningar var som följer: 
 
Varför väljer svenska textilföretag att ha Kina som produktionsland? 
 
Hur agerar svenska textilföretag med sin produktion i Kina, i frågan om landets ökande 
miljöförstöring? 
 
Hur påverkar den textila produktionen miljön i Kina? 
 
Samtliga av företagen anser att Kina är ett land med stora möjligheter, som både 
erbjuder bra priser, god kvalitet och goda relationer.  
Då företagen är olika stora på marknaden och efterfrågan är detsamma bland dessa så 
agerar företagen utifrån sina möjligheter. Lindex arbetar hållbart inom hela 
produktionscykeln och införlivar miljötänket i allt de gör. Kinsan hade inget konkret 
svar på hur de arbetar för miljön mer än att de utför miljökontroller då och då. Likaså 
Fashion AB, som utför miljökontroller men anser sig vara för små för att kunna göra 
mer i nuläget. Ludvig Svensson försöker göra produktionsprocessen så miljövänlig som 
möjligt och använder sig av bästa lämpliga system. De utför även miljökontroller 
regelbundet. Samtliga av företagen har någon form av miljömärkning eller är 
medlemmar i en organisation som arbetar för en hållbarare planet.  
Då fabriker inte tar hand om sitt avfall samt använder sig av kemikalier som påverkar 
naturen negativt, skapas det obalans i mark och sjöar. Detta påverkar lika mycket djurliv 
som befolkningen i Kina.  
 
För att få en ännu djupare diskussion och resultat så skulle det med fördel ha utförts fler 
intervjuer men det fanns inte tillräckligt med tid och arbetet hade blivit för stort. Vi hade 
gärna haft personliga intervjuer med alla våra valda företag då det hade gett en friare 
intervju där nya frågor hade väckts och vi hade fått klarare svar från respondenten. Vi 
hade även på något vis velat diskutera ämnet med en kinesisk person på plats i Kina för 
att höra dennes tankar och åsikter.  
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Våra respondenter har dessutom svarat utifrån företagets värderingar, dock kunde vi 
märka att de hade svårt att hålla borta sina egna åsikter. Detta gör att validiteten på stor 
del av den information de försåg oss med inte är tillförlitlig till hundra procent. 
Dock anser vi att med de få medel vi haft, ändå har fått fram en rapport med högsta 
möjliga validitet och pålitlighet.  
Även om vi enbart fokuserade på svenska textilföretag i denna rapport var lite av vår 
avsikt att se hur företag allmänt ser på problemet med miljöförstöring inom 
produktionen. Det är inte bara Kina som påverkas av företagens miljöval utan detta 
problem pågår världen över. Man kan undra om det hade varit någon skillnad dör våra 
svenska företag om produktionsmekkat låg i Sverige istället för i Kina. Hade man 
engagerat sig mer då, om det var sitt egna hemland som fick ta den största smällen?  
Som det ser ut idag börjar miljöansvaret öka bland företagen. Förhoppningsvis går 
utvecklingen så pass fort att vår planet inte hinner ta alldeles för stor skada så att det är 
försent att påverka resultatet.  
 

6.1 Framtida forskning 
 
Vi anser att vårt val av ämne ligger i tiden och skapar rum för nya diskussioner och 
nästkommande forskning inom ämnet då det finns mycket mer att utforska. 
Det hade varit mycket intressant att se hur fler svenska textilföretag, eller enbart svenska 
modeföretag, förhåller sig till miljöförstöringen i Kina. Det hade även varit intressant att 
höra hur de kinesiska arbetarna och fabriksägare tänker i frågan. Då hade bilden kunnat 
bli klarare och en starkare rapport hade kunnat byggas upp. 
Det hade även varit intressant att ställa olika företag inom olika branscher mot varandra 
för att se vilka som kan påverka miljöförstöringen minst och vilka som dessutom gör 
det.   
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjufrågor 
	  
Hur ser er produktion ut idag? 
 
Hur länge har ni haft er produktion i Kina? 
 
Varför har ni valt just Kina som produktionsland? 
 
Vad hade ni för kriterier när ni valde producent? 
 
Har ni uppdelning av er produktion? Geografisk spridning? 
Vad är skillnaden? Varför? Lönsamhet?  
 
Fördelar med att producera i Kina, gentemot andra länder Asien, Europa?  
 
Vad är viktigt för Er när ni väljer producent? 
 
Hur är Kina som produktionsland? Blir det mer kvalitetsinriktad? Ej lika mkt ”fast-
fashion” som tidigare? 
 
Samarbetar ni med andra företag när det gäller produktion av kläder?  
I form av samma producent ex. 
 
Har ni påverkats av Kinas ekonomiska tillväxt? Hur i sådana fall?  
 
Ser förhållandena likadana ut hos alla era producenter?  
Vad är i så fall skillnaden? 
 
Betalar ni hellre högre pris för god kontakt med producent i Kina, eller väljer ni i stället 
billigare produktionsalternativ, ex Vietnam, Bangladesh? 
 
Tycker ni att ni tar ert miljömässiga ansvar? 
 
Anser ni att ni genomför tillräckligt mycket miljökontroller? (främst i fabrikerna)  
 
Hur ofta görs en sådan miljökontroll? Och hur utför ni den? 
 
Vilka uppförandekoder har ni valt att arbeta med och varför? 
 
Hur det kommer se ut i framtiden med miljön inom ert företag?	  
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