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Förord 
Vi vill först och främst tacka de företag som har deltagit i denna studie, tack vare 

dessa intervjuer har vi fått tillgång till nödvändig information för att kunna studera hur 

textilföretagen arbetar med nätverk i produktutvecklingsfasen med fokus på 

hållbarhet. Utan denna information hade studien inte varit genomförbar och vi är 

tacksamma att företagen ville hjälpa till och dela med sig utav sin information och sitt 

arbete. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Ida Hermansson för all hjälp kring hur vi utformar en 

vetenskaplig uppsats samt för alla lärorika råd. Vi riktar även ett tack till Karin M. 

Ekström som ledde oss in på ämnet genom sin tidigare forskning kring framgångsrika 

nätverk.  

 

Alexandra Lukasz & Ida Sundqvist 
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Sammanfattning 

Miljön är idag ett stort globalt problem, företag inom textilbranschen står idag för en 

stor del utav den negativa miljöpåverkan. Detta då framtagningen av bland annat 

fibrer, trådar, tyger och kläder är väldigt miljöbelastande då det under 

tillverkningsprocessen går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi. För att få 

bukt med denna miljöbelastning som företag inom textilindustrin står för krävs nya 

strategier och sätt att arbeta.  

 

Att ha tillgång till ett brett nätverk av olika aktörer i produktutvecklingsfasen bidrar till 

att nya idéer och sätt att arbeta skapas hos textilföretagen och är därför en möjlig 

lösning på miljöproblemen inom branschen. Ett nätverk och samarbete av olika 

aktörer leder till att kunskap och information delas aktörerna sinsemellan och på så 

sätt kan de gemensamt komma på innovativa lösningar.  

 

Syftet med denna studie är att få en djupare inblick huruvida de lokala textilföretagen 

i Borås arbetar med nätverk när det kommer till produktutveckling med fokus 

hållbarhet. En analys av tidigare teorier har studerats tillsammans med analys av den 

insamlade empirin för att få svar på motiven till varför textilföretag i Sjuhäradstrakten 

arbetar med nätverk i produktutvecklingsfasen, eller till varför de väljer att inte göra 

det. En studie av hur textilföretagen i Sjuhäradstrakten använder sig utav sitt nätverk 

då det kommer till att få fram en hållbar produktutveckling har även genomförts. 

 

Empirin består utav fem intervjuer med lokala textilföretag Sjuhäradstrakten för att få 

svar på studiens syfte. Resultatet visar att samtliga företag är positiva till att arbeta i 

nätverk samt att det finns många motiv till att ingå i ett nätverk/samarbete. 

 

Studien visar också på att ett nätverk av olika aktörer bidrar till ökad hållbarhet inom 

den egna organisationen. 

 

Nyckelord: Nätverk, produktutveckling, hållbarhet, textilindustrin, 

produktutvecklingsfas, samarbete,  
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Abstract 

Today the environment is a major global problem, the textile industry account for a 

large part of this negative environmental impact. For example the productions of 

fibers, threads, fabrics and clothes have a big negative impact on the environment. 

Since the production process of textile materials involves large amounts of water, 

chemicals and energy. In order to overcome this environmental burden that 

companies in the textile industry face, new strategies and ways of working are 

required. Having access to a wide network of different actors in the product 

development phase helps to create new ideas and ways of working and is therefore a 

possible solution to the environmental problems in the textile industry. A network and 

collaboration between different actors lead to the sharing of knowledge and 

information between the actors, in that way they can together come up with 

innovative solutions. 

 

The purpose of this study is to get a deeper insight into how the local textile 

companies in Borås work with networks of actors when it comes to the product 

development phase with focus on sustainability. An analysis of previous theories has 

been studied in conjunction with analysis of the collected empirical knowledge to 

answer the motives of why textile companies in the area of Borås are working in 

networks of actors in the product development phase, or why they choose not to do 

so. A study of how the textile companies in the area of Borås use their network of 

actors when it comes to obtaining sustainable product development has also been 

carried out in this paper. 

 

The study consists of five interviews with local textile companies in the area of Borås 

to answer the purpose of the study. The result shows that all the five companies have 

a positive attitude towards working in networks and that there are many motives in 

doing so. The study also shows that a network of different actors lead to increased 

sustainability within the own organization.  

 

Keywords: Network, product development, sustainability, textile industry, product 

development phase, cooperation 
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1. Bakgrund 

1.1 Tillsammans mot en hållbar framtid 

I dagens samhälle är miljöförstöring ett stort problem. Den globala uppvärmningen 

och jordens begränsade resurser visar på att en förändring är nödvändig för 

människans fortsatta existens. I takt med att miljöförstöringen blir ett allt större 

problem ökar även många länders medvetenhet angående detta. Som svar på denna 

medvetenhet har allt fler länder valt att engagera sig i miljöfrågor samt projekt och 

föreningar som stödjer olika miljöarbeten (Knura 2014). 

 

Förenta Nationerna hade sin första globala miljökonferens år 1972 i Stockholm. 

Under denna konferens fick de rådande miljöhoten en världsomfattande kännedom 

och många länder insåg att man måste börja ta hoten på allvar (Kemp 1994). UNEP 

(United Nations Environment Programme) bildades kort efter den första 

miljökonferensen i Stockholm och agerar som en samordnare av Förenta 

Nationernas alla miljöarbeten (Naturvårdsverket 2016). 

 

UNEPs uppgifter är bland annat att ta fram den globala miljö agendan. Detta innebär 

att UNEP tar fram sätt att arbeta på både global, regional och nationell nivå mot en 

mer hållbar framtid. De fungerar som en auktoritär förespråkare för den globala 

miljön och bedömer de rådande miljöhoten (UNEP 2017). 

 

I Europa finns det sedan år 1994 en organisation vid namn European Environment 

Agency som i dagligt tal förkortas ”EEA”. I dagsläget är det 33 länder varav sex 

länder utanför EU som är medlemmar i organisationen och fler väntas tillkomma 

under de närmsta åren. EEA har som huvudsaklig uppgift att förse medlemmarnas 

politiska makter, men även allmänheten med viktig information gällande det rådande 

miljötillståndet i Europa. Organisationen har även i uppgift att följa upp huruvida 

politiken efterföljs utav länderna (European Environment Agency 2017). 

 

I och med detta har miljöfrågor blivit en viktig del hos många aktörer. Företagen är en 

utav dessa aktörer som har en stor inverkan på framtidens hållbarhet. Företagen 

måste ta ansvar för miljön då det är de som till stor del förorenar vår planet och tär på 

jordens resurser (Granström 2005). Dessutom finns det en ökad efterfrågan hos 
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kunder och intressenter på företagens CSR (Corporate Social Responsibility) arbete 

och att det är viktigt att det finns information om detta arbete för allmänheten (Midttun 

2013). Det är även viktigt för företag att arbeta med CSR då detta bidrar till tillväxt 

inom det egna företaget (Skare & Golja 2013). 

 

När företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till allmänheten förstärks deras eget 

rykte hos kunderna. En studie av Boston College Center for Corporate Citizenship 

visar att företag som investerar i samhällsansvar och kommunicerar detta når större 

affärsframgångar (Boston College Center for Corporate Citizenship 2017). Detta då 

kundernas och allmänhetens efterfrågan på hållbara produkter och ett bra rykte vad 

gäller företagets CSR arbete är viktigt när kunden väljer vart denne ska köpa sina 

produkter (Midttun 2013).  

 

1.2 Textilföretag bidrar till miljöförstöring 

Det är självklart viktigt för alla företag att arbeta samt kommunicera CSR då detta 

leder till affärsframgångar (Midttun 2013). Detta är framför allt extra viktigt för 

textilföretagen i branschen då dessa står för en stor del av den negativa 

miljöpåverkan idag (Engvall 2008).  

 

Den negativa miljöpåverkan i textilindustrin beror på dess framtagning av fibrer, 

trådar, tyger, kläder och annat som senare säljs över disk i butiken alternativt online 

till kunden. Denna process är väldigt miljöbelastande då det under textiltillverkningen 

går åt stora mängder vatten, kemikalier samt energi. Dessa miljökonsekvenser märks 

tydligt av i de länder där majoriteten av all produktion sker, såsom i Kina, 

Bangladesh, Indien och Pakistan. De områden där kemikalier släpps ut är enormt 

förorenade vilket påverkar den biologiska mångfalden i dessa områden (Engvall 

2008). 

 

På senare tid har även kunderna utvecklat en efterfrågan på så kallat ”fast fashion” 

vilket innebär att företagen tar fram kollektioner snabbare och oftare för att kunna 

erbjuda kunderna de senaste trenderna och modet (Barnes, Lea-Greenwood & 

Ebrary 2006). Detta i sin tur leder till att produkterna som säljs har en högre 

omsättningshastighet och byts ut efter bara några veckor (Gardetti & Torres 2013). 
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I takt med att produktionen utav plaggen går snabbare och snabbare förkortas även 

tiden som det tar från designskiss till butik och slutligen till kund. Överlag har hela 

processen blivit snabbare bara under de senaste åren, detta beror till stor del på det 

så kallade ”fast fashion” modet men också till stor del på den teknik som finns 

tillgänglig för att kunna producera exakt det som kunderna efterfrågar enligt ”just in 

time” principen (Gwilt 2014).  

 

Fast fashion modet gör det möjligt att på endast tre veckor få en produkt skiss ritad 

på papper till att bli en färdig produkt som säljs online eller i butik. I och med att 

processen går så snabbt fokuserar textilföretagen på att tjäna pengar då de drar ner 

på produktionstiden, för att snabbt få fram det kunderna efterfrågar. Detta innebär att 

fokus på hållbara plagg samt en hållbar framtagningsprocess av produkterna blir 

lidande (Fletcher 2014). 

 

Eftersom textil företagens främsta intresse är att gå med vinst är det ofta en svår 

balansgång för dem att gå när det kommer till hållbarhetsfrågor och miljö, satsar 

företagen mer pengar på miljön får de oftast tänka till en extra gång så att 

marknadspositionen gentemot konkurrenterna inte försämras pga. prisbilden då 

oftast höjs (Sakova 2001). 

  

1.3 Nya strategier är nödvändigt  

Som ovan nämnt tar tillverkningen av kläder och textilier stora naturresurser i form 

utav de kemikalier som krävs vilket har en negativ påverkan på miljön. Dessutom 

påverkar förbränningen av de kläder som slängs även miljön negativt (Ekström & 

Salomonson 2012). För att ta itu med dessa problem krävs det nya strategier och 

arbetssätt över hur företagen i textilbranschen och även i andra branscher ska arbeta 

för att nå en mer hållbar framtid. 

 

I det nya decenniet blir det allt mer vanligt att cheferna på textilföretagen blir allt mer 

medvetna om att kunderna efterfrågar mer och mer miljövänliga produkter samt 

lösningar. Det många företag också har blivit mer införstådda med är det faktum 

huruvida de kan stå ut gentemot sina konkurrenter genom att tänka i nya banor både 
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vad det gäller produkter men även idéer samt innovationsprojekt (Nidumolu, 

Prahalad & Rangaswami 2009).  

 

I takt med den ekonomiska globaliseringen blir relationer och/eller nätverk företag 

emellan allt mer viktigt. Nätverkande och samarbete har med tiden kommit att bli känt 

som ett utav de viktigaste samarbetet som ett företag kan ingå i när det gäller bland 

annat konkurrensfördelar (Long 2017).   

 

Tanken bakom att det blivit mer vanligt med nätverk inom organisationer beror på att 

människor är beroende av varandra, det som uppnås i samhörighet med andra blir 

bättre än resultatet av att ensam komma på lösningar på problem (Dalsgaard & 

Bendix 1998).  

 

Att ha tillgång till ett brett nätverk av olika aktörer leder till ett utbyte av erfarenheter 

och kunskaper vilket bidrar till nya idéer och innovationer hos de inblandade 

aktörerna (Ekström & Salomonson 2012). I och med detta kan ett deltagande i ett 

eller flera nätverk vara positivt för att tillsammans komma på nya sätt att lösa till 

exempel frågan gällande miljöproblemen. 
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1.4 Syfte   

Syftet med denna rapport är att få en djupare inblick huruvida de lokala 

textilföretagen i Sjuhäradstrakten arbetar med nätverk när det kommer till 

produktutveckling med fokus hållbarhet. 

 

1.5 Frågeställningar 

 Vad har lokala textilföretag i Sjuhäradstrakten för motiv till att ingå i ett nätverk 

vid framtagning av produkter? 

 Hur använder sig de lokala textilföretagen i Sjuhäradstrakten av sitt nätverk vid 

en hållbar produktutveckling? 

 

1.6 Avgränsningar 

I denna studie läggs enbart ett fokus på de textila företagen i sjuhäradstrakten i 

Sverige och hur de arbetar med nätverk i produktutvecklingsfasen med fokus 

hållbarhet. En studie av de textila företagens andra processer inom textilindustrin har 

inte tagits upp. 
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2. Metod 

I det här kapitlet av uppsatsen finns det all information som behövs för att läsaren ska 

få sig en klar bild av vilken metod som har använts samt hur den har utförts i 

praktiken. Metoden som är vald är kvalitativ som innefattar; litteraturstudier samt 

intervjuer. 

 

2.1 Metodstrategi 

För att uppsatsen och arbetet ska behålla sin trovärdighet krävs det kunskaper i 

metod då metod ses som ett redskap snarare än ett självändamål (Holme & Solvang 

1997). 

 

När metod ska väljas finns det huvudsakligen två olika tillvägagångssätt, kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Kortfattat innebär den kvalitativa metoden att fokus ligger 

på att få en förståelse samt helhetsbild utav ett ämne medan den kvantitativa 

metoden inriktar sig mer på att behålla fokus samt vara strukturerade genom olika 

slags analyser, ofta med siffror och statistik inblandat. (Holme & Solvang 1997). 

Denna uppsats har kvalitativ metod som inriktning och den kvantitativa metoden 

tillhör därför uppsatsens avgränsning.  

 

En uppsats med olika metoder och tekniker av olika slag som pekar i samma riktning 

stärker undersökningens analytiska slutsatser. (Ejvegård 2009) I denna uppsats har 

olika slags tillvägagångssätt använts för att få ett så rättvist och trovärdigt resultat 

som möjligt. Uppsatsen består utav en kvalitativ forskningsmetod samt två 

tillvägagångssätt som är följande; litteraturstudier och intervjuer. 

2.2 Litteraturstudier 

För att få en djupare förståelse för ämnet samt tidigare forskning användes 

litteratursökning som tillvägagångssätt. Litteraturstudierna hjälper till att bidra med 

information som i sin tur till viss del, besvarar de frågeställningar som uppsatsen är 

uppbyggd på. Litteraturstudierna sker i samband med litteratursökning som i 

forskningssammanhang avses som i princip allt material som är tryckt, dvs. böcker, 

rapporter, uppsatser, artiklar och liknande dokument (Ejvegård 2009).  
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Litteraturstudierna påbörjades genom sökningar på Högskolan i Borås biblioteks 

databas, Primo. Sökningarna hade alla gemensamt att de utgick ifrån samma typ av 

söktermer såsom; Networking, CSR, cooperation, sustainability etc.  

 

En annan typ av litteratursökning som användes var kedjesökningar, 

litteraturförteckningarna i böckerna/artiklarna kontrollerades samt värderades hur 

lämpliga de kunde vara för uppsatsens ändamål (Harboe 2013). Detta 

tillvägagångsätt var ytterst effektiv då många källor enkelt kunde finnas med hjälp av 

denna sökstrategi. 

 

2.3 Intervjuer 

När en intervju görs i samband med ett uppsatsskrivande så kan det göras på två 

olika sätt, genom en intervju eller via en enkät. Intervjun är en muntlig 

informationsöverföring medan enkäten klassas som en skriftlig sådan som samtidigt 

skickas ut till en större mängd människor (Ejvegård 1996). Denna uppsats fokuserar 

enbart på lokala textilföretag som är verksamma i Sjuhäradsregionen. Detta medför 

att intervjuerna kunde hållas genom muntlig dialog mellan uppsats författarna och 

respondenterna både genom telefonkontakt men också genom enskilda intervjuer.  

 

Oavsett vilken typ av intervju som används så finns det olika frågetekniker att ha i 

åtanke. Innan intervjun tar form måste det var bestämt vilken frågeteknik som ska 

användas samt i vilken form den ska vara i. Som grund för intervjuerna 

sammanställdes ett fast frågeformulär (Bilaga.1) där frågorna ställdes i 

standardiserad form vilket innebär att alla frågor ställs i samma ordning samt är 

likadana till alla berörda företag.  

 

Alla intervjuer var anonyma då det dels förenklade för respondenterna men även för 

forskarna när det gällde uppsatsens struktur. Varje intervju som hölls spelades även 

in på en mobiltelefon då det förenklade den kommande transkriberingen efter varje 

intervju.  
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2.3.1 Urval av respondenter 

Samtliga respondenter i uppsatsen är verksamma i sjuhäradsregionen och tillhör 

därmed den lokala textilindustrin. Dessa företag med tillhörande respondenter 

hittades genom sökningar på internet där lokala textilföretag inom regionen var 

listade. Noggrann utvärdering av företagen och dess eventuella bidragande till 

uppsatsen följdes sedan. Den avgränsning som sattes för respondenterna var satt till 

de textilföretag som var verksamma inom regionen och därmed var urvalsgruppen 

medelstor.  

 

Vid uppsatsens start kontaktades 25 stycken textilföretag i sjuhärad via mail där en 

kortare presentation av uppsatsämnet samt förfrågan om eventuell medverkan 

ställdes. Utav dessa 25 mail var det cirka tio stycken som var intresserade av att 

medverka. Vid fortsatt mailkontakt blev det slutgiltiga antalet respondenter fem 

stycken. 

 

2.3.2 Genomförande av intervjuer  

Då intervjuerna skedde både genom fysiska möten samt via telefon beroendes på 

vilket företag det gällde, skilde genomförandet av intervjun sig åt beroendes på vilket 

företag som intervjuades. Det som båda intervju typerna hade som gemensam 

nämnare var att de hölls på svenska samt strukturen på frågorna. 

 

De fysiska mötena var den intervjumetod som var mest önskvärd för just denna 

uppsats då respondenterna hade möjlighet att svara mer utförligt gentemot under en 

telefonintervju. Intervjuerna gick till på det viset att forskarna åkte ut till det berörda 

företagets huvudkontor vid utsatt tid för att sedan hålla en kortare intervju på cirka 

20-30 minuter. Dessa minuter började alltid med en grundläggande presentation om 

forskningsämnet för att respondenten lättare skulle få en inblick i varför hen var viktig 

för denna forskning. Respondenten fick därmed information om att intervjun skulle 

komma att spelas in samt att alla företag som medverkade i uppsatsen garanterades 

100% anonymitet.  
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I det fall som respondenten inte hade möjlighet att träffas bokades en telefonintervju 

in. Denna intervju skilde sig åt gentemot de fysiska intervjuerna men forskarna ansåg 

att telefonintervjun var ett bättre kommunikationssätt jämfört med mailkontakt.  

 

Tabellen nedan är en sammanställning utav alla intervjuer. Eftersom intervjuerna var 

anonyma står inga företagsnamn utan bara datum, befattning, företagsstorlek, ort 

utförande samt tidsåtgång. 

 

 

Tab. 1, Sammanställning av utförda intervjuer. 

 

2.4 Metodkritik 

Vi anser att respondenterna förhöll sig bra till uppsatsens ämne samt var mer än 

villiga att dela med sig utav deras egna erfarenheter. Med detta sagt har vi därmed 

ingen misstro till att resultatet saknar trovärdighet. Samtliga respondenter som deltog 

på intervjuerna var ärliga samt svarade i största möjliga mån på de frågor som 

ställdes. I några fall kunde intervjuerna sväva ut lite grann då respondenterna inte 

riktigt följde de intervjufrågor som ställdes. Trots dessa sidospår anser vi att 

intervjuerna gav oss tillräckligt med information för att bedriva studien framåt 

(Ejvegård 2009). Uppsatsens resultat anses inneha hög trovärdighet då samtliga 

respondenter erhåller betydelsefulla befattningar på respektive textilföretag. 

 

Efter en grundlig genomgång av alla intervjuer kunde vi se en koppling mellan det 

empiriska material som vi fått in via intervjuer samt det slutgiltiga resultatet. Trots 

denna koppling är det självklart möjligt att ställa sig frågan huruvida resultatet hade 

blivit tydligare om antalet företag hade varit större. En annan möjlig metodkritik är 

valet att ställa förbestämda frågor istället för öppna frågor vilket hade tillåtit 

respondenterna att tala mer fritt om ämnet utan några hämningar.  
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2.5 Koppling mellan frågeställningar och valda metoder 

För att få svar på de frågeställningar som hela arbetet byggs på har 

frågeställningarna delats upp för att på ett mer överskådligt vis kunna se hur de ska 

kunna besvaras samt med vilken metod.  

 

2.5.1 Vad har lokala textilföretag i Sjuhäradstrakten för motiv till att 

ingå i ett nätverk vid framtagning av produkter? 

Denna frågeställning har besvarats via litteraturstudier för att få den bakgrundsempiri 

som krävs för att dels driva uppsatsen framåt men även för att besvara denna 

frågeställning. En stor del av denna frågeställning har besvarats av intervjuer med de 

berörda klädföretagen i denna studie. 

 

2.5.2 Hur använder sig de lokala textilföretagen i Sjuhäradstrakten av 

sitt nätverk vid en hållbar produktutveckling? 

Denna frågeställning har med hjälp av litteraturstudier av tidigare forskning kring 

samarbetets positiva och negativa effekter besvarats. Denna fråga har även 

besvarats till stor del med hjälp av intervjuerna där textilföretagen har fått en chans 

att själva motivera sina val. Företagens åsikter och val har varit viktiga redskap för att 

få en rättvis bild av helheten. 

 

2.6 Metod för analys enligt teorier 

De teorier som tagits fram i den teoretiska referensramen har legat till grund för 

analys av empirin. En egen analysmodell har tagits fram utifrån den teoretiska 

referensramen som beskriver företags motiv till att ingå i ett nätverk. De teorier som 

beskrivs tar även upp orsaker till varför nätverk kan vara negativt och att företag kan 

använda sig av interna nätverk och inte ta hjälp utav externa aktörer. 

 

Vid analys av empirin har den egna analysmodellen används för att hitta 

gemensamma mönster huruvida de lokala textilföretagen i Sjuhäradstrakten arbetar 

med nätverk och deras motiv till varför de är med i nätverk, eller varför de väljer att 

inte vara med.  



18 
 

Vid analys av empirin har även den teoretiska referensramen legat till grund vid fokus 

på hållbarhet i nätverken och huruvida de lokala textilföretagen i Sjuhäradstrakten 

arbetar med nätverk och hållbarhet. 
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3. Teori 

Detta avsnitt tar upp den teori som finns gällande det forskningsområde som 

uppsatsen beskriver. Detta för att introducera läsaren till ämnet samt ge en bredare 

bild gällande nätverk och hållbarhet. 

3.1 Vad är ett nätverk? 

Länge har det varit vanligt med en vertikal integration inom organisationer, detta 

menas att företag producerar varor och tjänster i en internt organiserad värdekedja. 

Det ansågs att detta sätt att styra en organisation var mest effektivt då det ökade 

möjligheten att planera och styra i sin verksamhet (Edgren & Skärvad 2010). Enligt 

Edgren och Skärvad (2010) har det i den moderna världen skett en förändring, 

organisationer rör sig mer åt att bli nätverksföretag och nätverksorganisationer. 

Tanken bakom att det blivit mer vanligt med nätverk inom organisationer beror på att 

människor är beroende av varandra, det som uppnås i samhörighet med andra blir 

bättre än resultatet av att ensam komma på lösningar på problem (Dalsgaard & 

Bendix 1998). 

 

Inom industriell och ekonomisk utveckling pratar man mycket om nätverk. Med 

nätverk menas ett antal faktorer som står i relation till varandra (Gustavsen & 

Hofmaier 1997). I den moderna världen har nätverksföretag och 

nätverksorganisationer blivit väldigt vanligt inom företagsorganisation. 

 

Edgren och Skärvad (2010) menar på att nätverksorganisationen inte är en enhetlig 

organisationsform utan snarare att den kan ses som en samlingsbeteckning på en 

rad olika organisationsformer. I deras egenskrivna bok “Nätverksorganisationer” 

avgränsar de nätverksorganisationen till olika former av organiserat samarbete 

mellan företag för att producera varor och/eller tjänster. För att det ska ingå under 

samlingsnamnet nätverksorganisation krävs det samtidigt att det berörda nätverket 

ska vara stabilt under en längre period samtidigt som det självklart ska motsvara 

samt leva upp till de affärsmål som är uppsatta inom respektive företag. 

 

En märkbar skillnad med en nätverksorganisation jämfört med sedvanliga 

organisationsformer är främst att nätverksorganisationen håller ihop genom olika 
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typer av kontrakt och inte genom hierarki och gemensamt ägande. Det främsta syftet 

med nätverk brukar oftast vara att uppnå kostnadsfördelar alternativt 

specialkunskaper inom ett visst område, ibland kan nätverken ha i uppgift att samla 

entreprenörer av olika slag som tillsammans kan åstadkomma något nytt som slår 

bra på marknaden (Edgren & Skärvad 2010). 

 

3.2 Exempel på framgångsrika nätverk 

3.2.1 NÅÅ-nätverket 

Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson är två forskare som har studerat vikten av 

nätverk för att hitta en gemensam lösning på problemet gällande återvinning och 

återanvändning av kläder. De har i sin bok ”Nätverk, trådar och spindlar” skrivit om 

hur de skapat ett nätverk bestående av olika aktörer från olika branscher. I nätverket 

forskarna skapat har de tagit till vara på idén om att ett samarbete företag och 

branscher emellan är positivt för att komma fram till nya idéer och innovationer 

(Ekström & Salomonson 2012). 

 

NÅÅ- nätverket bestod utav aktörer från klädindustrin, välgörenhetsorganisationer, 

myndigheter, återvinningsindustrin, handel och textil industrin, transportföretag, 

konsument-och miljöorganisationer, kommuner med mera som under ca 1.5 års tid 

träffades under sammanlagt sju möten samt hade kontakt via mail, telefon och via en 

gemensam virtuell area på internet. Tillsammans försökte de hitta en lösning på 

problemet gällande återvinning och återanvändning av kläder. De delade med sig av 

hur aktörerna själva arbetat med problemet inom sina organisationer samt gav 

exempel på hur andra aktörer skulle kunna agera för att lösa problemen (Ekström & 

Salomonson 2012). 

 

Resultatet av nätverket och dess utbyte av erfarenheter innebar nya idéer och 

kunskaper för de deltagande aktörerna, inte bara gällande det textila materialet utan 

även gällande teknik, mode, miljö, konsumentbeteende, transporter med mera. 

Kunskap som aktörerna själva inte hade fått reda på om inte nätverket bildats. 

Dessutom bidrog NÅÅ-nätverket till att nya samarbeten inleddes, till exempel mellan 
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Gekås Ullared och Human Bridge som inledde projektet ”Textil returen” (Ekström & 

Salomonson 2012). 

 

NÅÅ-nätverket har förvisso inte varit aktivt på några år men är fortfarande ett gott 

exempel på huruvida företag och andra aktörer kan nätverka tillsammans för att ny 

information och kunskap ska skapas vilket bidrar till nya innovationer tillsammans. 

 

3.3 Motiv för företag att ingå i ett nätverk 

För den enskilde verksamheten/företaget kan ett nätverk vara en god lösning samt 

ett sätt att samverka genom avtal och/eller allianser för att på så vis kunna uppnå mål 

som kan vara svåruppnåeliga på egen hand (Gustavsen & Hofmaier 1997). Oftast 

ser företagen nätverk med tillhörande samarbete som något som utvecklar den egna 

organisationen vilket alltid är uppskattat (Gustavsen & Hofmaier 1997). 

 

Ett samarbete företag emellan kan vara framgångsrikt när det gäller att skapa nya 

innovationer. Detta då företagen kan dela erfarenheter, ta del av företagens 

gemensamma tillgångar och kostnader samt dra slutsatser kring tidigare risker 

företagen själva har gjort på egen hand (Mukherjee & Ramani 2011). Nya idéer och 

tankemönster skapas vilket bidrar till ett effektivare sätt att arbeta (Xu, Liang, Duan & 

Xiao 2015). 

 

Idag försöker många tillverkande företag hitta nya konkurrensfördelar främst genom 

att se över sin värdekedja (Saban & Mawhinney 2006). Inom textilindustrin ändras 

modet konstant och textilföretagen måste uppdatera sitt sortiment ofta för att kunna 

erbjuda kunderna det senaste nyheterna inom mode (Frings 2005). I och med detta 

gäller det för textilföretagen att ha ett brett nätverk av aktörer vid framtagning av nya 

produkter för att kunna hitta nya produkt och processinnovationer för att kunna 

särskilja sig från sina konkurrenter (Delbufalo 2015). 

 

Delbufalo (2015) menar att textilföretag har samarbeten med andra aktörer som 

vardera är specialiserad på en viss del i produktionsprocessen, vilket bidrar till 

effektivitet vid framtagning av produkter. Textilföretagen tar del utav aktörernas 

kompetenser inom olika områden och tillsammans få fram bättre och innovativa 
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produkter än vad företaget hade kunnat ta fram internt enbart med kompetensen 

inom det egna företaget (Delbufalo 2015). 

 

Förr i tiden brukade framförallt stora företag själva kontrollera innovationsprocessen 

internt genom att investera i teknologi, personal, forskning och utveckling. Dock är 

denna process väldigt dyr för företaget (Bucea-Manea, Catana & Tonoiu 2015). 

Enligt Bucea-Manea, Catana och Tonoiu (2015) är det viktigt för framförallt små till 

medelstora företag att utveckla ett brett nätverk av aktörer som kan bidra med 

information och kunskap som inte går att finna inom det egna företaget. Företaget 

hittar den kompetens som saknas i det egna företaget hos en annan aktör. Ett brett 

nätverk av olika aktörer är därför en viktig faktor i små till medelstora företags 

utveckling och innovationsprocess (Bucea-Manea, Catana & Tonoiu 2015). 

 

En annan orsak till varför företag väljer att samarbeta med andra företag och aktörer 

är för att de kan dra slutsatser kring tidigare risker som företagen själva har gjort på 

egen hand (Mukherjee & Ramani 2011). Detta då företag och aktörer tillsammans 

kan slå ihop tidigare erfarenheter och kunskaper till att minimera riskerna i deras 

samarbeten och på så sätt öka sin konkurrenskraft (Bititci, Butler, Cahill & 

Kearneyallt 2009). 

 

Bititci, Butler, Cahill och Kearneyallt (2009) menar även på att ett samarbete aktörer 

och företag emellan bidrar till minskade kostnader. För mindre företag blir denna 

faktor extra viktig då dessa företag inte har tillgång till några större kapitalflöden inom 

företaget. Ett deltagande i ett forskningsprojekt inom till exempel hållbarhet kan 

komma att kosta företaget stora summor pengar och det blir därmed viktigt för 

företagen att arbeta tillsammans för att på så vis kunna dela på de kostnader som 

vanligtvis uppstår (Antolin-Lopez, Martinez-del-Rio, Cespedes-Lorente & Perez-Valls 

2015). 

 

3.4 Internt nätverk inom företaget 

En annan teori av Kocjancic och Bojnec (2013) kring hur företagen kan arbeta med 

nätverk är istället att satsa på den egna personalen. På så sätt håller företaget sitt 

arbete inom företaget och tar inte hjälp utav andra aktörer i olika branscher. På detta 
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sätt kan företagen hålla sin information kring hur de arbetar med till exempel 

hållbarhet inom företaget, för att själva nå konkurrensfördelar. Att dela med sig av hur 

de arbetar till andra företag kan därför leda till mindre lönsamhet inom det egna 

företaget då konkurrenterna kan använda sig utav informationen (Kocjancic & Bojnec 

2013). 

För att lyckas med detta måste företagen skapa sig en egen företagskultur där de 

anställda själva är innovativa och genererar nya idéer och sätt att arbeta inom 

företaget. Därför blir det viktigt att företaget investerar i ny och innovativ personal. 

Detta kallas för intraprenörskap och utgörs av individer eller grupper i det egna 

företaget som är villiga att ta risker och egna initiativ för att hitta nya 

marknadsfördelar som bidrar till vinst för företaget, för att göra detta använder de 

resurserna som finns i det företag som de arbetar för (Kocjancic & Bojnec 2013). 

 

En teori kring varför personalen på ett företag inte vill bidra till innovation är för att de 

idéer som de genererar kan de anställda själva vilja utveckla på egen hand, genom 

att exempelvis starta ett eget företag. Gör personalen detta får personen i fråga 

pengarna i egen vinst. Man säger att om personen har stort eget kapital är risken stor 

att denne istället väljer att föra sina idéer vidare på egen hand istället för att dela 

dessa med företaget (Parker 2011). 

 

Parker (2011) menar även att de rutiner som används i företaget kan spridas vidare 

om en anställd väljer att gå sin egen väg och starta eget. Därför gäller det att de 

personer som anställs av företaget för innovations syfte får kompensation för de idéer 

de tar fram så att denne inte vill gå vidare på egen hand.  På grund utav detta 

misslyckas 70-90% av de fall till försök av intraprenörskap inom företaget (Ibrahim 

2016). 

 

3.5 Nätverk och hållbarhet 

Då det i dagens samhälle blivit mer efterfrågat på hållbart framtagna produkter av 

konsumenterna och av andra intressenter i företaget är det viktigt för företagen att 

producera sina produkter på ett hållbart sätt (Midttun 2013). Många företag är även 
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övertygade om att desto miljövänligare de bedriver sin verksamhet desto bättre 

konkurrensfördelar (Nidumolu, Prahalad & Rangaswami 2009). 

 

En teori som Nidimolu, Prahalad och Rangaswami (2009) menar är en orsak till 

varför företag blir mer miljömedvetna är för att det står skrivet i miljölagar som styr 

vad företagen får och inte får göra. I och med detta är det viktigt för företagen att vara 

innovativa och hitta nya sätt att producera för att leva upp till de miljölagar som måste 

följas. Därför börjar företagen titta över sin värdekedja (Nidumolu, Prahalad & 

Rangaswami 2009). 

 

För att göra sina verksamheter hållbara analyserar företagen varje steg i sin 

värdekedja. I vissa fall uppmuntrar de aktörerna i värdekedjan att bli mer 

miljömedvetna för att kunna fortsätta arbeta tillsammans, medan de i andra fall även 

kan byta ut sina aktörer mot sådana som lever upp till de krav företaget har på sig 

själva men även från miljölagar (Nidumolu, Prahalad & Rangaswami 2009). 

 

När företagen har en hållbar värdekedja bidrar detta till att riskerna för företaget i 

fråga minskar (Schaltegger & Burritt 2014). Då företag ständigt ligger under 

mediabevakning där media granskar och försöker hitta brister i företags värdekedja 

blir det därför extra viktigt för företagen att förhindra dessa problem som kan komma 

att uppstå (Schaltegger & Burritt 2014). 

 

Författarna Karin M. Ekström och Niklas Salomonson till boken “Nätverk, trådar och 

spindlar” (2012) menar att ett nätverk av olika aktörer är ett framgångsrikt sätt att 

dela erfarenheter och kunskaper för att tillsammans hitta nya sätt att arbeta mot en 

mer hållbar framtid. 

 

3.6 Nätverk kan även vara negativt 

Ytterligare ett synsätt på samarbete mellan företag är att det i många fall inte är 

lönsamt eller positivt för företagen i slutändan. I dagens samhälle blir det alltmer 

vanligt att företagen behöver anstränga sig till sitt yttersta för att ligga i framkant vad 

gäller teknologi samt för att erbjuda kunderna det senaste. Detta gäller inom de allra 
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flesta branscherna på marknaden. De allra flesta företagen har även svårigheter med 

att var starka och kunniga på alla dessa punkter (Roediger-Schluga & Barber 2008). 

Många samarbeten företag sinsemellan slutar oftast upp med misslyckanden av olika 

anledningar. En stor orsak till att det blir ett fiasko istället för succé är att företagen 

vänder kappan efter vinden och enbart fokuserar på sitt eget välbefinnande och 

därmed söker fördelar för det egna företagets skull och ambitioner (Xu, Liang, Duan 

& Xiao 2015). Detta är vanligt förekommande inom samarbeten företag emellan och 

brukar i dagligt tal betecknas som “opportunism” vilket Cabon-Dhersin och Ramani 

(2004) menar på är företag som fuskar med deras ansvar, kontrakt samt uppdrag vad 

gäller samarbetet. 

En stor anledning till opportunism, att företagen tenderar till att enbart fokusera på 

sina egna resultat, är främst för att kontrakten som skrivs företagen emellan inte är 

tydliga nog från början. Företagen är inte tillräckligt intresserade av att göra upp om 

vad de olika parterna förväntas åstadkomma under samarbetet och därmed skapas 

en ineffektivitet i samarbetet. Detta resulterar även i att det blir svårt för en tredje part 

att hjälpa till att få bukt på situationen då den information som behövs oftast är 

svåråtkomlig att få tillgång till. Trots att företagen utformar strikta kontakter innan 

samarbetet är det dock svårt att skriva kontrakt som förutspår och skyddar mot 

opportunism (Cabon-Dhersin & Ramani 2004). 

3.7 Sammanfattning av teorier 

Teorierna som presenteras ovan beskriver motiv till varför företag vill ingå i nätverk 

och varför ett brett nätverk av aktörer leder till ökad hållbarhet. Det beskrivs även 

varför företag vill hålla information och kunskap inom företaget och varför nätverk i 

vissa fall kan vara negativt. Dessa teorier kommer att användas vid analys av empirin 

som har samlats in. 

 

Majoriteten av de teorier som tas upp ovan beskriver nätverk som något positivt då 

detta ger företaget i fråga möjligheten att nå kunskap och information som inte kan 

tas fram på egen hand. Nätverk bidrar till innovation. 
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För att effektivisera arbetet med framtagning av produkter kan företag överlåta en 

viss del i produktionsprocessen till en annan aktör som är specialiserad inom 

området. I och med detta blir framtagningsprocessen effektivare samtidigt som bättre 

produkter kan tas fram (Delbufalo 2015). 

 

Bititci, Butler, Cahill och Kearneyallt (2009) menar att ett samarbete aktörer och 

företag emellan bidrar till minskade kostnader. För små företag som inte har tillgång 

till ett stort kapitalflöde kan ett samarbete med andra aktörer leda till att kostnader 

delas aktörerna emellan och då minimeras (Antolin-Lopez, Martinez-del-Rio, 

Cespedes-Lorente & Perez-Valls 2015). 

 

Ett samarbete aktörer emellan leder till minskade risker, detta då företag kan se över 

tidigare erfarenheter och kunskaper för att minimera riskerna i samarbeten 

(Mukherjee & Ramani 2011). 

 

En annan orsak till varför företag väljer att ha ett brett nätverk är då detta leder till 

konkurrensfördelar. Delbufalo (2015) menar att när aktörerna delar kunskap och 

information kan nya produkt- och process innovationer skapas vilket leder till 

konkurrensfördelar. 

 

Ett brett nätverk leder även till bättre hållbarhet. Detta då företagen kan uppmuntra 

varandra att bli mer hållbara, främst då de har press från miljölagar (Nidumolu, 

Prahalad & Rangaswami 2009). Företag ligger även under ständig mediebevakning 

vilket bidrar till att de vill ha ett hållbart nätverk för att minimera riskerna (Schaltegger 

& Burritt 2014). De kan även tillsammans komma på innovativa sätt att arbeta med 

hållbarhet. Karin M. Ekström och Niklas Salomonson (2012) menar att ett nätverk av 

olika aktörer är ett framgångsrikt sätt att dela erfarenheter och kunskaper för att 

tillsammans hitta nya sätt att arbeta mot en mer hållbar framtid. 

 

En annan teori som visar varför företag inte vill samarbeta med andra aktörer är att 

de istället väljer att hålla sitt arbete inom det egna företaget, detta då företagen inte 

vill dela med sig om sina erfarenheter och menar att detta istället leder till 

konkurrensfördelar (Kocjancic & Bojnec 2013). 
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Cabon-Dhersin och Ramani (2004) menar att nätverk kan vara negativt då detta kan 

leda till opportunism, där företagen väljer att fokusera på sin egen vinning i 

samarbetet. 

 

De teorier som beskrivs ovan som motiv till varför företag vill eller inte vill ingå i ett 

nätverk samt hur detta leder till ökad hållbarhet går att sammanfatta som följande: 
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4. Empiri 

4.1 Sammanställning av intervju nummer 1 

Denna intervju utfördes i slutet av april 2017 med ett textilföretag som är verksamt i 

Sjuhäradstrakten. Respondenten är precis som företaget anonym men har en högt 

uppsatt roll inom företaget.  

 

Företag nummer ett inriktar sig på att sälja främst underkläder men också en stor del 

av försäljningen består utav badplagg, nattkläder samt lättare damkonfektion. 

Företaget grundades för 50 år sedan och är ett privatägt familjeföretag i 

Sjuhäradstrakten. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Finland där de 

har egen organisation varav de har agenter utspridda i Lettland, Tyskland, Färöarna 

samt Island. Inom företaget arbetar uppskattningsvis 25 personer varav 17 av dessa 

personer arbetar på huvudkontoret som ligger i Sjuhärad. 

 

Inom företaget ser organisationsstrukturen ut som sådan att alla anställda är med 

och bestämmer och får sin åsikt hörd. Respondenten uttrycker det som att de 

anställda på företaget oftast “sitter på många stolar” vilket menas med att de 

anställda oftast har fler än ett ansvarsområde. Kompetensen på företaget avgör 

vilken typ av förhandlingskraft den anställde har inom olika verksamhetsfrågor och 

liknande situationer. 

 

Gällande huruvida företaget använder sig utav externa kontakter så beskriver först 

respondenten hur företagets kollektionscykel ser ut. Företaget har ett s.k. bas 

sortiment samt ett säsongssortiment som varierar under årstiderna. Beroendes på 

vilken utav dessa kollektioner som teamet arbetar med så involveras även olika 

aktörer som respondenten hänvisar som externa aktörer som är med och hjälper till 

företaget vid framtagning samt producering av produkter. Exempel som 

respondenten ger på denna typ av aktörer är säljare och leverantörer,  

 

Respondenten uppger att företaget använder sig utav en typ av nätverk vid 

framtagning av produkter i form av outsourcing från leverantören. Företaget köper 

alltså inte in något eget material utan samarbetar med leverantörer som i sin tur går 
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ut och jobbar fram material. Respondenten uppger att företaget har sin produktion 

främst i Asien men det förekommer även produktion i Europa där det förekommer 

någon typ av samarbete/nätverk då företaget inte har egna fabriker.  

 

Respondenten uppger att de har valt leverantörer genom sourcing av leverantörer. 

De leverantörer som är med och “nätverkar” med företaget uppger hen är väldigt 

duktiga och levererar det som företaget väntar sig. Respondenten uppger även att 

det är en utmaning för företaget att hitta leverantörer som kan leva upp till den 

prisbild samt kvalitét som kunderna efterfrågar från företaget. Respondenten uppger 

att företaget försöker att jobba upp en lång relation med leverantörerna då hen tror 

att ett långvarigt samarbete är gynnsamt för båda parter. Respondenten nämner 

även att med tanke på att företaget är en liten aktör beställer de även in kläder i små 

volymer vilket gör det svårare att hitta trogna leverantörer som ställer upp på att 

tillverka i mindre mängder. 

 

Respondenten uppger att de fördelar hen ser med att samarbeta med leverantörer är 

främst att leverantörerna löser problem väldigt smidigt. En nackdel med samarbetet 

uppger respondenten kan vara kulturskillnader som krockar ibland, språket kan 

ibland också vara till en utmaning när det kommer till företag som samarbetar i olika 

länder. Respondenten uppger även att trots vikten av samarbete med leverantörer så 

är det även viktigt att företaget själva gör egna kontroller och inte litar fullt ut på 

leverantören.  

 

Respondenten uppger att företaget ser gott på nätverk och hen menar också på att 

företaget skulle kunna ha ett bredare nätverk än vad de i nuläget har. Hen ger 

exempel på att leverantörsnätverket skulle kunna bli bredare men att det samtidigt är 

svårt då företaget gärna vill ha långsiktiga samarbeten. Respondenten uppger att en 

önskan vore att ha mer lokala nätverk i Sjuhäradstrakten men menar på att hen 

upplever det som svårt då företag inte helst vill dela med sig samt att hen är osäker 

på huruvida de själva ens hade delat med sig av information till konkurrenter. 

Respondenten tar även upp nätverkande inom olika forum som ett exempel på bra 

nätverk men uppger att tidsbrist är den främsta anledningen till att företaget i 

dagsläget inte involverar sig i något nätverk med konkurrenter eller liknande. 
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När vi ställde frågan huruvida företaget hittar nya aktörer att arbeta med när det 

kommer till produktutvecklingsfasen svarade hen att företaget har en process som i 

princip är igång hela tiden. När företaget själva inte sourcar efter nya aktörer att 

samarbeta med så händer det ofta att leverantörerna själva kontaktar företaget med 

offerter via LinkedIn, mail, telefon etc. Respondenten uppger att företaget även varit i 

kontakt med ett tradingföretag i Hongkong som i sin tur fördelar leverantörer till 

företaget. 

 

Respondenten uppger även att företaget dessvärre inte har något bra arbete med att 

ta reda om huruvida leverantörerna motsvarar de förväntningar som kunderna har 

gällande code of conduct- arbete och liknande. Respondenten uppger dock att besök 

görs med jämna mellanrum i fabriken för att säkerställa att miljön inte är i alltför dåligt 

skick men att det krävs bättre arbete med detta i framtiden. Om företaget upplever att 

leverantören inte lever upp till de förväntningar som företaget har på dem så får 

leverantören en chans att förbättra sig innan företaget tar beslut om huruvida 

samarbetet ska avslutas eller fortlöpa.  

 

Avslutningsvis nämner respondenten att hen absolut ser att hållbarhetsarbete skulle 

kunna resultera i konkurrensfördelar på marknaden. Hen menar däremot på att detta 

är svårt då medarbetarna på företaget har väldigt mycket att göra just nu och även 

svårigheter att få sitt ordinarie jobb utfört. Hen säger även att det inte är någonting 

som företaget jobbar med eller drar nytta utav i dagsläget. 
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4.2 Sammanställning av intervju nummer 2 

Denna intervju utfördes i början av maj 2017 med ett textilföretag som är verksamt i 

Sjuhäradstrakten. Respondenten är precis som företaget anonym men har en högt 

uppsatt roll inom företaget vad gäller hållbarhetsfrågor. 

 

Företag nummer två inriktar sig på försäljning av heminredning samt hemtextilier i 

alla dess former. Företaget grundades för över 40 år sedan och är numera ett 

börsnoterat företag. Företaget är verksamt i främst Sverige men även Finland samt 

Estland. Utöver de fysiska butikerna går det även att handla online. Inom företaget 

arbetar 769 stycken anställda varav 65 personer arbetar på huvudkontoret i 

Sjuhärad.  

 

Respondenten anger att organisationsstrukturen är relativt platt på företaget samt att 

det är en person som har det yttersta ansvaret. Utöver denna person finns det även 

en ledningsgrupp där olika avdelningschefer från företaget är med och påverkar 

beslut som tas inom organisationen. Respondenten uppger att de anställda inom 

företaget får chansen att vara med och påverka genom att i första hand vända sig till 

ansvarig avdelningschef som i sin tur tar frågan vidare med ledningsgruppen, i vissa 

fall får även den anställde vara med på dessa ledningsmöten om personen i fråga 

har en särskild fråga.  

 

Respondenten uppger att med tanke på att företaget har olika sortiment så skiljer sig 

nätverket av externa kontakter åt beroendes på vilken produkt det rör sig om. 

Företaget har dels sina egna märken men även externa märken vilket medför olika 

leverantörer. Om det handlar om de externa märkena som står för en minoritet av 

sortimentet så köps dessa produkter in i färdigt skick från leverantören/distributören, 

företaget har i dessa fall ingen påverkan på varken design eller produktion. 

Respondenten uppger att på de egna varumärkena sker all design samt 

produktutveckling på egen hand tillsammans med leverantörer.  

 

Respondenten uppger att företaget inte äger några egna fabriker utan istället har 

leverantörer som de använder sig av vid framtagning av produkter. Respondenten 

uppger även att många leverantörer i branschen arbetar vertikalt det vill säga att de 
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både tillverkar samt säljer råvaran/väven. Detta resulterar i att företaget i många fall 

lyckas samla sina externa kontakter då de vertikala leverantörerna uppfattas ha 

bättre koll på sin värdekedja samtidigt som de innehar en bättre kvalité. 

Respondenten uppger att det berörda företaget oftast letar efter dessa leverantörer.  

 

Respondenten får frågan vad denne ser för fördelar samt nackdelar med att 

samarbeta med andra aktörer och svarar att en nackdel i början av ett nytt samarbete 

oftast är att kommunikationen kan vara svår. Respondenten uppger även att en stor 

fördel är att ha långsiktiga samarbeten då parterna har en djupare förståelse för 

varandra samt vad som efterfrågas och förväntas.  

 

Byte av aktörer sker inte på daglig basis men om något händer på marknaden och 

det berörda företaget märker att kunderna efterfrågar en ny produktgrupp så sker det 

en sourcing av nya leverantörer. Om leverantörerna inte lever upp till kvalitétskraven 

kan det vara aktuellt att byta ut leverantörerna. En annan vanlig orsak till byte av 

leverantör kan vara att aktören brister när det handlar om mänskliga rättigheter men 

respondenten uppger att den vanligaste orsaken till avbrutet samarbete är att 

leverantören och företaget inte kan matcha varandra längre när det kommer till pris 

och produktionsstorlek.  

 

Respondenten får frågan om huruvida företaget förhåller sig till att ha ett brett nätverk 

i produktutvecklingsfasen och svarar att företaget försöker hålla nere 

leverantörsbasen då många leverantörer medför stora kostnader i form av underhåll 

och kontroll. Respondenten uppger även att företaget i vissa fall behöver bredda sin 

leverantörsbas mot deras vilja pga. sortiment avvikelser och liknande. 

 

Respondenten uppger att företaget har en del krav på sina leverantörer när det gäller 

hållbarhet som innebär att alla ska vara noggrant granskade när det kommer till 

mänskliga rättigheter och CSR. Respondenten uppger att leverantören antingen kan 

gå igenom ett eget program/checklista med företagets egna personal alternativt om 

leverantören sedan tidigare är internationellt godkända. Respondenten uppger att 

företaget konstant letar efter hållbara material tillsammans med leverantörerna samt 

att det inte alltid handlar om produktmärkning ut till kund och att företaget i många fall 

arbetar med hållbarhet innan det går att visa för kunden, för företaget egna intresse 
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och värderingar. Respondenten ger exempel på att företaget i flera år har arbetat 

med better cotton initiative som fram tills nyligen inte var en godkänd 

produktmärkning men som numera får märkas ut med. Då bomull är det berörda 

företagets största råvara menar respondenten på att företaget lägger stor vikt i att 

framställningen samt hanteringen av bomull ska vara så hållbar som möjligt.  

 

Respondenten uppger att hen inte tror att det är möjligt att konkurrenter kan 

samarbeta för att ta fram nya hållbara produkter då de förmodligen skulle konkurrera 

ut varandra. Respondenten understryker dock att det berörda företaget samarbetar 

med andra företag när det kommer till hållbarhetsfrågor. Respondenten ger exempel 

på nätverk/projekt som företaget är verksamma inom och menar också på att det är 

viktigt för företag att samverka med varandra samt att det oftast blir ett lyckat resultat 

när företag samarbetar med varandra.  
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4.3 Sammanställning av intervju nummer 3 

Denna intervju utfördes i början utav maj 2017 med ett textilföretag som är 

verksamma i Sjuhäradstrakten. I denna intervju var det två personer som tillsammans 

svarade på frågor, den ena var hållbarhetsansvarig varav den andra hade titeln 

kvalitetsansvarig. 

 

Företag nummer tre bedriver försäljning av kläder och har varit verksamma i ungefär 

90 år och finns idag i 44 länder med cirka 200 anställda. Respondenterna säger att 

de har en VD som står högst och bestämmer mycket då denna person funnits i 

företaget under en lång tid och kan företaget bra. Respondenterna menar även att de 

anställda också har mycket att säga till om, beroendes på vad ärendet gäller är det 

många som är delaktiga i beslut och kan vara med och påverka. 

 

På frågan om de använder sig utav externa aktörer i produktutvecklingsfasen säger 

respondenterna att företaget bedriver och bestämmer mycket själva inom företaget. 

Till exempel när de ska ta fram en ny kollektion är det designteamet som tar fram 

produkter och bedriver framtagningen av kollektionen själva, respondenterna menar 

även på att de självklart måste samarbeta med sina leverantörer angående vem som 

ska göra vad i processen för att få fram bäst resultat. Då företaget tillverkar 

kvalitetsprodukter är denna kommunikation med leverantörerna enormt viktig för att 

det ska bli rätt. 

 

Motiven till att företaget väljer att samarbeta med deras leverantörer är främst ur 

kvalitetssynpunkt. Respondenterna uppger att en annan viktig faktor är att de måste 

kunna komma överens kring till exempel prisnivåer, leveranstider och 

reklamationsförutsättningar för att samarbetet ska kunna fungera. Företaget har ett 

djupt och långsiktigt samarbete med sina leverantörer och respondenterna menar på 

att detta bara innebär fördelar då företaget arbetar så nära sina leverantörer och på 

så sätt förstår varandra bättre. Respondenterna uppger även att beroendes på vad 

det är för kollektion företaget ska ta fram väljer de leverantörer därefter då de vet vad 

leverantörerna i sitt nätverk är bra på. 
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Vad gäller frågan på om företaget söker aktivt efter leverantörer att samarbeta med 

uppger respondenterna att många av de leverantörer som finns sållas bort på grund 

utav företagets höga kvalitetskrav men att de alltid håller “ögon och öron” öppna efter 

nya leverantörer som de kan samarbeta med.  

 

Vad gäller valet av leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv säger respondenterna att 

företaget enbart samarbetar med europeiska leverantörer och att de håller höga 

hållbarhetskrav som leverantörerna måste leva upp till för att ett samarbete ska 

uppstå. På de punkter där dessa hållbarhetskrav brister hos leverantörerna ser de 

över hur de kan förbättra dessa punkter i framtiden. 

Respondenterna uppger även att de kontrollerar sina leverantörer dagligen genom till 

exempel tester på produkterna de får. Dessutom besöker de sina leverantörer i snitt 

varannan vecka och på så sätt ser de hur förhållandena hos leverantörerna är. De 

har även en code of conduct och kemikalierestriktionslista som leverantörerna måste 

följa. Respondenterna menar på att de köper sina tyger själva istället för att köpa 

färdiga produkter, i och med detta har de bra koll på vad det är för material de köper 

in och menar att detta är en stor fördel för företaget. 

 

Respondenterna uppger även att deras arbete med hållbarhet är en konkurrensfördel 

samt att de har en så nära kontakt med sina leverantörer, något som de tror 

konkurrenterna inte har. Respondenterna säger att hållbarhet och kvalitet hänger 

ihop och då företaget har en sådan bra kontroll på att deras produkter blir 

kvalitétsgodkända, är detta självklart en konkurrensfördel. 

 

När det gäller att samarbeta med konkurrenter mot en mer hållbar framtid är 

respondenterna positiva och menar på att de måste samarbeta när det gäller till 

exempel arbetsförhållanden, kemikalier och nya material i allmänhet.  

 

Respondenterna uppger att de är med och deltar i bland annat Mistra future fashion 

och kemikaliegruppen som de är positiva till då de kan lära sig av andra företag och 

dela erfarenheter. Respondenterna medger att detta deltagande är jättebra och 

inspirerande samt att detta skulle kunna gå att utveckla vidare, dock är det resurser 

och tid som begränsar deras deltagande då företaget ifråga är ett medelstort företag. 

Därför blir det då svårt att hinna med allting om de faktiskt vill delta i. 
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Respondenterna säger att de är nöjda såsom företaget idag engagerar sig med 

andra aktörer, främst då de är delaktiga i de nätverk som de känner ger dem något 

tillbaka. Vad gäller samarbetet med leverantörerna ser respondenterna inte att det 

går att utvecklas då de redan har utvecklat en så nära relation. 

 

Respondenterna tillägger att de samarbetar med Swerea i projekt vad gäller 

mekanisk återvinning där aktörer från både deras egen bransch och andra branscher 

är medlemmar. De är även medlemmar i TEKO och samarbetar med 

Textilhögskolan. Respondenterna nämner även att de arbetat en tid i branschen och 

därför har utvecklat ett eget nätverk bestående av till exempel gamla kollegor där de 

kan få hjälp och diskutera bland annat frågor gällande hållbarhet och kemikalier då 

detta rör hela branschen. 
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4.4 Sammanställning av intervju nummer 4 

Denna intervju utfördes i början av maj 2017 med ett textilföretag som är baserat i 

Sjuhärad. Respondenten är precis som företaget anonym men har en roll som 

utvecklingsansvarig inom hållbarhet på företaget. 

 

Företag nummer fyra inriktar sig på teknisk textil samt heminredning. Företaget 

grundades för mer än 100 år sedan och är ett familjeägt företag. Företag nummer 4 

är verksamt i många länder då företaget är globalt. Företaget har cirka 350 anställda 

varav 210 stycken arbetar på huvudkontoret.  

 

Respondenten uppger att företaget genomgår ett generationsbyte då det är ett 

familjeägt företag, i och med detta menar respondenten på att organisationen har en 

relativt platt struktur i beslutsfattandet. Respondenten uppger också att det finns en 

del olika ledningsgrupper inom företaget som alla har ansvar för olika områden.  

 

Respondenten uppger att företaget använder sig utav nätverk på olika vis, då företag 

nummer fyra har intern produktion uppger respondenten därför att nätverket består till 

stora delar av garnleverantörer. Respondenten uppger att företaget köper in 

majoriteten av sitt garn från Tyskland då företaget efterfrågar en specifik typ av 

fiberblandning. Respondenten uppger att i produktutvecklingsfasen arbetar företag 

nummer fyra väldigt mycket med sitt interna flöde vilket innebär att företaget 

fokuserar på att få en helhetsbild av vad som efterfrågas innan de tar hjälp av 

externa aktörer. Respondenten understryker att trots det faktum att företaget har 

egna fabriker så är arbetet samt relationen med garn leverantörerna oerhört viktiga 

då företagets inriktning kräver expertis från fibernivå till färdig produkt. 

 

När respondenten får frågan om vilket det främsta motivet till samarbete med denna 

leverantör är svarar hen att det är den kunskap som företaget besitter. Respondenten 

uppger även att hen samt företaget betraktar leverantörerna som partners snarare än 

leverantörer med huvudanledning att den kunskap som krävs för företaget är väldigt 

smal i Europa vilket respondenten uppger kan vara till företagets nackdel då 

företaget blir beroende av leverantören. I och med att företaget är så pass beroende 

av leverantören menar respondenten på att det lätt kan bli stora konsekvenser om en 
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leverantör får för sig att dra sig ur med tanke på att de leverantörer som företaget 

efterfrågar är väldigt få. Respondenten uppger att den största fördelen som hen ser 

med detta partnerskap främst är den kunskap som leverantörerna besitter och som 

företaget kan ta del utav.  

 

När frågan ställs hur ofta företaget byter sina leverantörer svarar respondenten att 

samarbetet med leverantörerna är långsiktiga samt att det inte sker byten i någon 

större utsträckning. Respondenten uppger samtidigt att hen arbetat inom företaget i 

cirka två år och under denna tid har företaget hållit sig till de leverantörer som finns. 

Respondenten menar även på att med hänsyn till de kunskaper som företag nummer 

fyra kräver av sina leverantörer så innebär det även att företaget gärna håller hårt i 

de leverantörer man har. Om en leverantör inte motsvarar företagets förväntningar så 

får leverantören oftast en chans att bättra sig för att samarbetet inte ska avbrytas.  

 

När respondenten får frågan om hur företag nummer fyra hittar sina pålitliga 

leverantörer svarar hen att det oftast sker via den kunskap som finns inom företaget. 

Respondenten menar på att de anställda är experter på att hitta dessa leverantörer 

då de själva dels är experter på det de arbetar med men även från deras egna 

nätverk samt mässor.  

 

Respondenten menar på att trots det faktum att företaget strävar mot långsiktiga 

samarbeten så krävs det också att ha en backup plan om dessa samarbeten skulle 

avslutas. Detta resulterar i att företaget nästan dagligen söker efter nya företag att 

samarbeta med. 

 

När frågan ställs huruvida företaget resonerar kring hållbarhet och konsumenternas 

efterfrågan svarar hen att med tanke på att företaget har egna fabriker så arbetar 

företaget mycket med hållbarhet och uppförandekoder. Respondenten uppger 

samtidigt att trots detta så har ändå företaget förmodligen samma problem som 

resterande företag i textilbranschen, det vill säga att det är svårt att få hela 

värdekedjan hållbar. Respondenten säger också att företaget arbetar mycket med 

hållbarhet när det kommer till materialval, krav på leverantörer och liknande. 

Respondenten uppger att leverantörerna motsvarar de krav som de har på sig 
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genom ISO-certifieringar som ligger implementerade i kravspecifikationen som 

leverantörerna har på sig.  

 

Vad gäller frågan huruvida respondenten tänker kring samarbete med andra företag 

som har konkurrerande verksamhet uppger respondenten att företaget i dagsläget 

sysslar med detta men mer på en kontraktsbaserat arbete. Respondenten ger 

exempel på detta som special infärgning av vissa garner eller skärning av textilier till 

en viss bredd. Däremot när det gäller produktutveckling samt framtagning av 

produkter så uppger respondenten att inget samarbete finns.  

Respondenten uppger att den främsta orsaken till att företag nummer fyra inte 

samarbetar med konkurrerande verksamhet är för att hen tror att det skulle krocka 

med varumärkena samt värderingarna inom företagen. Respondenten nämner enbart 

att detta gäller de lokala textilföretag som finns i trakten och inte resterande företag i 

Sverige.  

 

När respondenten får frågan hur hen ser på framtiden samarbetsmässigt svarar 

respondenten att hen har svårt att se att ett samarbete skulle kunna ske i 

Sjuhäradstrakten. Respondenten uppger dock att företaget skulle kunna outsourca 

mera för att få tillgång till kunskap och tillverkning som annars hade varit 

svåråtkomlig. Respondenten återkommer dock till problematiken med att samarbeta 

med lokala konkurrenter och menar på att hen tror att utvecklingsmöjligheterna för de 

berörda företagen i sådana fall är små.  

 

Respondenten får frågan om hen tror att företag nummer fyra skulle kunna 

samarbeta/nätverka med lokala textilföretag för en mer hållbar framtid och svarar då 

att även det kan bli svårt med hänsyn till det ovan nämnt. Efter lite betänketid uppger 

respondenten att hen tror att det i sådana fall skulle kunna ske genom en eventuell 

delning av maskiner företag emellan.  
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4.5 Sammanställning av intervju nummer 5 

Denna intervju utfördes i början av maj 2017 med ett e-handelsföretag baserade i 

Sjuhärad. Respondenten är anonym men har en roll inom hållbarhet och kvalitet på 

företaget. 

 

Företag nummer fem inriktar sig mot kläder och heminredning. Företaget har funnits i 

ungefär 70 år och finns verksamma i fyra länder och företaget vill gärna expandera till 

fler länder. De har ca 700 anställda på hela koncernen. Företaget är uppbyggt som 

så att de har en koncern VD och under denne sitter det flera olika varumärkeschefer. 

Respondenten menar att de anställda har stor möjlighet att påverka och förmedla 

sina åsikter i företaget främst då de har olika gruppfunktioner som personalen kan 

kontakta med ett förslag på förändringar inom företaget. Respondenten säger att de 

uppmuntrar sina anställda till att dela med sig utav sina åsikter och förslag för att de 

ska komma fram till bättre beslut. 

 

Företaget använder sig utav externa kontakter, de arbetar till exempel med olika 

leverantörer och agenter. Vill de ta fram en produkt som deras nuvarande 

leverantörer inte kan letar de efter andra alternativ på marknaden. Respondenten 

säger att företaget även arbetar och är med i olika nätverk och organisationer för att 

bland annat se på hur konkurrenterna arbetar och på vad som händer inom 

forskningen. Då företaget inte tillverkar några egna produkter anser respondenten att 

deras deltagande i andra nätverk är positivt då de får en möjlighet att komma med 

egen input om exempelvis vad de vill se på marknaden. 

 

Respondenten ger exempel på nätverk och organisationer som de medverkar i. 

Företaget är med i olika forskningsprojekt, i den mån de kan samverkar de med 

textilhögskolan, Emmaus Björkå och influencers med mera. 

 

Motiven till varför de väljer att arbeta med sina leverantörer menar respondenten 

beror på att dessa är företagets “ögon och experter”. Leverantörerna är företagets 

viktigaste samarbetspartners när det kommer till produktutvecklingsprocessen. 

Fördelarna med att jobba med leverantörerna uppger respondenten är att dessa är 

på plats där produktionen sker vilket gör ett tätt samarbete mycket viktigt. Dessutom 
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är det väldigt kostnadsdrivande att göra allt arbete själv vad gäller produktutveckling 

därför menar respondenten på att det därför är en fördel att kunna samarbeta med 

leverantörerna. Nackdelen med att företaget är så beroende av sina leverantörer 

uppger respondenten är att de inte kan styra så mycket själva samt att relationen 

bygger på ett förtroende och att man inte alltid kan veta att det håller till 100%. 

 

Respondenten uppger att de försöker hålla ett långsiktigt samarbete med sina 

leverantörer men att de självklart ibland måste byta ut dessa. Då företaget genomgår 

en digitalisering måste företaget arbeta på ett helt annat sätt än vad de tidigare gjort 

då de inte fokuserat på den digitala marknaden, vilket lett till att de leverantörer som 

de haft tidigare inte är kompatibla mot detta nya arbetssätt. Dock nämner 

respondenten att de vill skapa ett förtroende hos leverantörerna och att de därför 

försöker att inte byta ut dessa alltför ofta då detta inte leder till någon trygghet i 

relationen. Råder det någon kvalitetsbrist hos en leverantör eller att denne inte lever 

upp till företagets policys försöker de i första hand lösa problemet istället för att byta 

ut leverantören. Respondenten nämner även att ifall det råder för stora brister hos 

leverantörer som till exempel barnarbete går situationen inte att lösa och då avbryts 

samarbetet. 

 

Respondenten uppger även att det i vissa fall kan vara leverantören som inte anser 

det vara lönsamt att samarbeta med företaget då leverantören tycker att volymen är 

för liten på ordern. Nackdelen med att de beställer mindre volymer än de större 

företagen är att de har sett på kollektionerna att det har uppkommit kvalitetsbrister då 

ordern hos leverantören inte prioriteras lika högt som hos ett större företag. 

 

På frågan hur de hittar sina leverantörer uppges det att många leverantörer hör av 

sig till dem. De försöker hitta leverantörer som passar deras sätt att arbeta med till 

exempel hållbarhet. Respondenten säger även att personalen på företaget, oftast de 

nyanställda har många tips på bra leverantörer sedan tidigare erfarenheter. Det gäller 

att leverantören lever upp till kraven med hur de arbetar med CSR frågor innan de 

väljer att starta ett samarbete. Respondenten medger att det är enklare att 

samarbeta med en leverantör som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete istället 

för att välja en leverantör som inte gör det och på så sätt arbeta upp det. Företaget 

gör även utvärderingar på sina leverantörer för efter ca 1-2 års samarbete för att se 
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hur samarbetet har gått och ifall det är positivt att fortsätta samarbetet. De tittar på 

vilka andra företag med en stark hållbarhetsprofil som leverantören samarbetar med 

för att på så sätt vet de att leverantören är hållbar. 

 

Respondenten uppger att det är väldigt blandat i hur stor utsträckning de söker efter 

leverantörer, mycket beror på vad det är för trender som gäller och om de 

leverantörer som de har sedan tidigare kan ta fram det som de vill ha annars måste 

de söka efter nya leverantörer att samarbeta med. 

 

Respondenten ser det som en stor konkurrensfördel att arbeta med hållbara 

leverantörer och väljer därför ut de leverantörer som har en stark hållbarhetsprofil. 

Respondenten uppger att de absolut skulle kunna samarbeta med konkurrenter när 

det kommer till hållbarhet och att de faktiskt även gör detta, ett exempel är deras 

samarbete med Gina tricot. Respondenten uppger att de inte samarbetar med 

konkurrenter i just produktskapandet men mycket inom produktionsprocesser och att 

de inom branschen hjälps åt med hållbarhetsfrågor. 

 

Respondenten ger exempel på andra samarbeten och nätverk som företaget är 

medlemmar i. Dessa är Sweden textile water initiative, Better cotton, 

Kemikaliegruppen, T4RI, Swerea, Textilhögskolan, Swedish shoe environmental 

initiative, Re newcell, Emmaus Björkå och Borås idésömnad. Respondenten tror 

absolut att det går att utveckla dessa samarbeten ytterligare i framtiden främst i 

produktutvecklingsprocessen och med textilåtervinning. En nackdel med en 

medverkan i alla dessa projekt är enligt respondenten att de varit med i för många 

projekt och nätverk, och att det därför blir svårt att utveckla samarbeten i den skalan 

som de faktiskt vill. 

 

Respondenten tror att det i framtiden kommer bli mer och mer samarbeten företag 

emellan även i produktutvecklingsfasen.  
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5. Analys och resultat 

5.1 Fördelar 

Att delta i ett nätverk ser majoriteten av de berörda 

företagen som något positivt och något som utvecklar 

den egna organisationen. För ett företag är ett 

samarbete genom nätverkande en god lösning för att 

uppnå mål för företaget som kan vara svåruppnåeliga 

på egen hand (Gustavsen & Hofmaier 1997). 

 

5.1.1 Kompetens och effektivitet 

Enligt Delbufalo (2015) och Bucea-Manea, Catana och Tonoiu (2015) ingår företag i 

samarbeten för att finna kompetenser som inte finns inom det egna företaget och på 

så sätt effektivare kunna ta fram produkter. Alla de intervjuade företagen arbetar i 

olika nätverk, främst med leverantörer då det kommer till produktutveckling. Flera 

utav de intervjuade företagen uppger att en fördel i att ta hjälp utav externa aktörer är 

för att dessa sitter på kompetens som inte finns inom det egna företaget. Ett företag 

nämner till exempel att när de tar fram en ny kollektion letar de efter den leverantör 

som har rätt kunskaper inom material och som därför kan leverera bäst resultat för att 

göra framtagningen av produkterna effektivare. 

 

“Det främsta motivet till varför vi väljer att samarbeta med en leverantör beror på den 

kunskap de besitter”  

Företag nummer fyra. 

 

5.1.2 Bättre produkter leder till konkurrensfördelar 

Teorin som Frings (2005) tar fram är att modet inom textilbranschen konstant ändras 

därför måste företagen ständigt uppdatera sitt sortiment för att kunna erbjuda 

kunderna de senaste nyheterna inom mode. Majoriteten av de intervjuade företagen 

uppger att de ständigt är på jakt efter nya aktörer att samarbeta med i 

produktutvecklingsfasen. Ett utav företagen nämner att beroendes på vad det är för 
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trender inom textilindustrin ser de över ifall deras nuvarande leverantörer kan ta fram 

de produkter som efterfrågas på marknaden. Ifall deras leverantörer inte kan ta fram 

just de produkter som kunderna efterfrågar letar textilföretaget vidare efter nya 

leverantörer att samarbeta med som kan producera de produkter de vill. För att 

ständigt ligga i framkant och kunna leverera bättre och innovativa produkter till 

kunderna gäller det att ha en bra kommunikation med sina nuvarande leverantörer 

men samtidigt leta efter nya innovativa leverantörer beroendes på vilka trender som 

gäller. 

 

“Märker vi att det händer något nytt på marknaden sourcar vi efter nya leverantörer 

som kan förse oss med det material som kunderna efterfrågar”  

Företag nummer två. 

 

En utav de intervjuade företagen nämner att då de tillverkar kvalitetsprodukter är 

kommunikationen och valet av leverantörer i produktutvecklingsfasen enormt viktig 

för att ta fram de bästa produkterna ur kvalitetssynpunkt. Ett annat företag nämner att 

det i många fall även är leverantörerna som kontaktar dem via till exempel email, 

LinkedIn och telefon. Samt att de varit i kontakt med ett tradingföretag som i sin tur 

hittar leverantörer åt företaget.  

 

“Personalen på företaget, oftast många av de nyanställda har bra tips på 

leverantörer från tidigare erfarenheter”  

Företag nummer fem. 

 

Saban och Mawhinney (2006) säger att det i dagens samhälle finns många likvärdiga 

produkter därför försöker företagen att hitta nya sätt att konkurrera, och genom att se 

över sin värdekedja kan ett företag då hitta nya sätt att ta fram produkter via den 

kunskap som finns hos andra aktörer. Ett utav de intervjuade företagen medger att 

de ser sitt nära samarbete med sina leverantörer som en konkurrensfördel då de 

arbetar så tätt ihop och därför har förtroende för varandra och bra koll på vad 

leverantörerna kan leverera. Även ett annat utav de intervjuade företagen nämner att 
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de försöker ha ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer för att kunna skapa ett 

förtroende för varandra, och om det uppstår något problem med leverantören 

försöker man lösa detta innan man väljer att avsluta samarbetet. 

 

“Vi vill skapa ett förtroende i relationen med våra leverantörer, då detta leder till 

trygghet, därför byter vi inte ut dessa om det inte råder stora kvalitetsbrister”  

Företag nummer tre. 

5.1.3 Kostnadsfördelar 

Ett företag nämner även att det är väldigt kostnadsdrivande att utföra allt arbete i 

produktutvecklingsprocessen själva och att det därför är en fördel att kunna 

samarbeta med sina leverantörer. Ett annat företag nämner att de helt enkelt inte kan 

styra hela värdekedjan själva utan att man behöver hjälp utifrån. Två teorier av 

Bucea-Manea, Catana och Tonoiu (2015) samt Bititci, Butler, Cahill och Kearneyallt 

(2009) uppger även att det är dyrt att själva driva egen produktutveckling och att ett 

samarbete därför är att föredra. 

 

5.2 Nackdelar 

5.2.1 Opportunism 

I många fall är det positivt för företag att 

samarbeta sinsemellan men Roediger och 

Barber (2008) menar på att det inte alltid är 

lönsamt eller speciellt positivt att samarbeta i 

slutändan. Detta främst för att företagen har 

svårt att vara kunniga på alla de fronter som de 

förväntas ha kunskap inom, till exempel 

teknologi samt att kunna erbjuda kunderna det 

senaste.  

 

Xu, Liang, Duan och Xiao (2015) menar på att många företag vänder kappan efter 

vinden och enbart söker fördelar för det egna företagets vinning. Två företag uppger 

att de tror att en stor anledning till att inte fler företag samarbetar med varandra i 
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produktutvecklingsfasen i Sjuhärad är för att de är rädda för att konkurrera ut 

varandra när det kommer till produkterna och försäljning. En annan orsak som de 

intervjuade nämner är tidsbrist, att det helt enkelt är svårt att engagera sig i allt för 

många nätverk/samarbeten för att tiden inte räcker till.  

 

“En önskan vore såklart att ha fler nätverk och samarbeten i Sjuhäradstrakten men 

problemet är förmodligen att företagen inte gärna vill dela med sig till 

konkurrenterna”  

Företag nummer ett. 

 

“Vi ser nätverkande som något positivt men det som är svårt är att hitta resurser och 

framför allt tid till att hinna delta i alla nätverk” 

Företag nummer tre. 

 

Ett vanligt förekommande problem inom samarbeten företag emellan är opportunism 

vilket Cabon, Dhersin och Ramani (2004) menar på är när företag enbart fokuserar 

på egen vinning och resultat. Företag nummer ett uppger att samarbete inte sker i 

produktutvecklingsfasen i dagsläget med anledning av att företagen då enbart skulle 

fokusera på dess egna resultat, detta stöds av ovanstående teori som Cabon-

Dhersin och Ramani (2004) benämner som opportunism. Företag nummer två 

uppger även att hen inte tror att det är möjligt för företag att samarbeta när det 

kommer till produktutvecklingen då hen dels tror att de skulle konkurrera ut varandra 

men hen uppger även att hen inte riktigt ser hur detta skulle gå att samordna/lösa 

parterna emellan. 

 

Cabon-Dhersin och Ramani (2004) menar även på att opportunism kan uppkomma 

från de avtal som skrivs företagen emellan med anledning av att de inte är tillräckligt 

tydliga från början vilket skapar osämja parterna emellan. Flera av de intervjuade 

företagen uppger att de ibland upplever problem när det kommer till samarbetet med 

leverantörerna då de anser att leverantörerna enbart lägger fokus på de större 

företagen som beställer in större volymer. Cabon-Dhersin och Ramani (2004) menar 

då på att dessa problem går att få bukt på om det skrivs ordentliga avtal från början 

där det klart och tydligt står vad båda parter förväntas åstadkomma. 
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Ett annat tillhörande problem som företag nummer fem nämner specifikt är att trots 

det faktum att ett avtal är skrivet med en leverantör så handlar det väldigt mycket om 

tillit också. Företag nummer fem nämner att en nackdel med samarbeten och avtal är 

att tilliten och framför allt förtroendet måste finnas från bägge håll för att samarbetet 

ska fungera.  

 

“En nackdel med samarbeten är helt klart att vi är så pass beroende av våra 

leverantörer, vi kan aldrig vara helt 100% säkra trots avtal” 

Företag nummer fem. 

 

5.2.2 Interna nätverk 

Flera intervjuade företag uppger även att kulturskillnader kan vara en nackdel samt 

ett vanligt förekommande problem inom branschen överlag. De intervjuade företagen 

menar på att det ofta förekommer så kallade kulturkrockar när företag samarbetar 

länder emellan. Företag nummer två uppger att språket oftast är en stor del i 

problemet men även tillitsproblem. Kocjancic och Bojnec (2013) menar på att en del 

företag arbetar med deras interna nätverk istället för externa, vilket innebär att 

företagen satsar mer resurser och kapital på den egna personalen. På så vis 

använder sig inte företaget lika mycket av externa aktörer utan försöker istället att 

satsa mer på den kunskap som finns inom företaget. Ett flertal av de berörda 

företagen som intervjuades gav även exempel på denna typ av in-house kunskap 

som fanns inom företaget. 

 

“Inom företaget finns det en otroligt bred kompetens och kunskap som vi mer än 

gärna utnyttjar för att växa”  

Företag nummer fyra. 

 

De intervjuade företagen arbetade förvisso inte fullständigt utifrån denna teori att 

enbart använda sig utav interna nätverk men likheter gick ändå att finna. 
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“Den typ av kompetens som vi har inom företaget avgör hur stor förhandlingskraft 

den berörde anställde har på olika verksamhetsfrågor och liknande” 

Företag nummer ett. 

Sammanfattningsvis förklarar Kocjancic och Bojnec (2013) att de anställda inom ett 

företag som arbetar med interna nätverk själva är innovativa och genererar nya idéer 

samt är med och tar fram nya arbetssätt att arbeta på. Dessa företag anställer så 

kallade intraprenörer som är med och bidrar till att företaget drivs framåt trots att de 

kan föra sina innovativa idéer vidare på egen hand. De berörda företagen i denna 

studie uppger att de inte anställer nya personer för just detta syfte men att 

personerna inom företagen är med och påverkar ledningsbeslut och liknande. Detta 

medför att företagen håller sin kunskap mer in-house istället för att ta hjälp av fler 

externa aktörer. 

 

5.3 Nätverk och hållbarhet 

Alla de berörda företagen arbetar med hållbarhet på 

ett eller annat sätt, främst vid valet av leverantörer 

och i hela produktutvecklingsprocessen. De teorier 

som nämnts tar upp att ett hållbart nätverk av aktörer 

leder till både konkurrensfördelar och minskade risker.  

 

“När vi letar efter leverantörer att samarbeta med väljer vi de som ligger i framkant 

med sitt hållbarhetsarbete, detta då ett samarbete blir enklare” 

Företag nummer fem. 

 

5.3.1Minskade risker och konkurrensfördelar  

Flertalet av de intervjuade företagen säger att de lägger stor vikt i att hitta hållbara 

leverantörer. Ett företag nämner att innan de ens startar ett samarbete måste 

leverantören leva upp till de krav som ställs huruvida leverantören arbetar med CSR-

frågor. En annan nämner att de tittar på vilka andra företag leverantören i fråga 
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samarbetar med sedan tidigare, är det företag med en stark hållbarhetsprofil kan de 

avgöra ifall leverantören i sin tur då arbetar hållbart.  

 

Schaltegger och Burritt (2014) menar att företag ligger under ständig 

mediebevakning och att det därför blir viktigt att i tidigt skede försöka förhindra de 

problem som kan komma att uppstå i värdekedjan. Alla de intervjuade företagen 

uppger att de tittar på hur deras leverantörer arbetar med hållbarhet redan innan de 

inleder ett samarbete för att på så sätt minimera de fortsatta riskerna som kan uppstå 

i samarbetet. 

 

En utav de presenterade teorierna av Nidumolu, Prahalad och Rangaswami (2009) 

beskriver ett nätverk av hållbara aktörer som en stor konkurrensfördel. Detta 

uppkommer även från de intervjuade företagen. Kunderna efterfrågar alltmer hållbara 

produkter därför blir detta en konkurrensfördel att bedriva sin verksamhet på ett 

hållbart sätt. 

 

“Vi ser det absolut som en stor konkurrensfördel att arbeta med hållbara leverantörer 

och väljer därför ut de leverantörer med en stark hållbarhetsprofil”  

Företag nummer fem. 

 

5.3.2 Innovation 

Som tidigare nämnt uppger alla de intervjuade företagen att en tillgång till ett brett 

nätverk av leverantörer leder till att kompetens som saknas i det egna företaget kan 

erhållas från en extern aktör. En utav dessa företag nämner att de tillsammans med 

sina leverantörer ständigt letar efter mer miljövänliga material att använda vid 

framtagningen av deras produkter då deras leverantörer besitter bättre kunskaper 

kring materialframtagning.  

 

“Vi samarbetar med flera olika organisationer och företag vad gäller 

hållbarhetsfrågor, denna samverkan är mycket viktig då dessa frågor rör hela 

branschen” 

Företag nummer tre. 
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En teori som tas fram av Karin M. Ekström och Niklas Salomonsson (2012) är att ett 

nätverk av olika aktörer är ett effektivt sätt att dela tidigare erfarenheter och 

kunskaper mellan varandra för att tillsammans hitta nya sätt att arbeta mot en hållbar 

framtid. Fyra av de fem företagen nämner olika projekt och organisationer utöver sina 

leverantörer som de samarbetar med och att detta är ett effektivt sätt att dela 

kunskap och erfarenheter. 

 

“Ett deltagande i andra projekt och organisationer är inspirerande då vi kan lära oss 

ifrån hur andra företag arbetar” 

Företag nummer tre. 

 

“Vi måste samarbeta med andra vad gäller arbetsförhållanden, kemikalier och 

materialframtagning i allmänhet”  

Företag nummer tre. 

 

Alla de intervjuade företagen är positiva till att samarbeta med andra aktörer när det 

kommer till att hitta innovativa lösningar på hållbarhetsfrågor. Teorin beskriver även 

detta som något väldigt positivt. Dock på frågan ifall de skulle kunna tänka sig att 

samarbeta med sina konkurrenter är de kluvna. Ett företag medger att de redan gör 

detta, då de har ett samarbete med ett annat stort svenskt textilföretag. Några av de 

intervjuade företagen nämner att de absolut skulle kunna göra detta men att det inte 

är något som de gör i dagsläget. Två utav företagen säger att de inte skulle kunna 

samarbeta med konkurrenter vid framtagningen av hållbara produkter då de troligtvis 

skulle konkurrera ut varandra.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Denna studie handlar om huruvida lokala textilföretag i Sjuhäradstrakten arbetar med 

nätverk i produktutvecklingsfasen med fokus hållbarhet. Vi skribenter anser att detta 

är ett intressant och viktigt ämne att forska i då vi ser att textilindustrin står för en stor 

del utav den negativa miljöpåverkan som råder idag. Därför är forskning nödvändig 

kring hur en lösning på detta problem kan tas fram.  

Vi delar uppfattningen om att samarbete leder till framgångar, framför allt när det 

gäller hållbarhet men även generellt. För att få en djupare förståelse för ämnet har vi 

studerat hur olika nätverk är uppbyggda, vilken typ av lokala nätverk i Sjuhärad som 

finns samt gett exempel på dessa. Vidare har även hållbarhet studerats då en stor 

del av uppsatsen handlar om just detta. De intervjuade företagen har delat med sig 

av sina erfarenheter samt upplevelser som alla har bidragit till att en helhet har 

kunnat bildas om ämnet. 

Syftet med denna rapport är att få en djupare inblick huruvida de lokala 

textilföretagen i Sjuhäradstrakten arbetar med nätverk när det kommer till 

produktutveckling med fokus hållbarhet. 

 

6.1 Vad har lokala textilföretag för motiv till att ingå i ett 

nätverk vid framtagning av produkter? 

Under studiens gång märker vi att nätverkande/samarbeten oftast låter enklare än 

vad det faktiskt är i praktiken, samt att många av de berörda företagen i studien 

upplever det som något resurs och tidskrävande.  

De intervjuade företagen arbetar i olika typer av nätverk, främst med sina 

leverantörer men även med andra typer av organisationer och projekt. Majoriteten av 

dessa övriga organisationer och projekt arbetar främst med hållbarhetsfrågor. Alla de 

fem berörda företagen i denna uppsats ser positivt på nätverkande/samarbeten då 

de är införstådda i att detta krävs för att kunna bedriva verksamheten. Likaväl menar 

alla berörda företag på att det är svårt, nästintill omöjligt att bedriva en verksamhet 

utan något slags nätverk vilket även stöds av de teorier som nämns i den teoretiska 

delen. 
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De motiv som de lokala textilföretagen i Sjuhäradstrakten har till att ingå i ett nätverk i 

produktutvecklingsfasen är av empirin att döma många. Vi ser att det största motivet 

till att samarbeta med andra aktörer är för att tillgå den kunskap som finns att hämta 

utanför det egna företaget. Via den information som finns att hämta i deras nätverk, 

kan vi dra slutsatsen att detta även ger företagen minskade kostnader, bättre 

produkter och effektivitet i produktionen. Och att dessa faktorer även blir ytterligare 

motiv för dem att ingå i olika nätverk.  

Vi ser att företagen inte enbart pratar om nätverkande sina leverantörer emellan, utav 

även tillsammans med andra aktörer, främst i organisationer och projekt vad gäller 

hållbarhet. Det är en majoritet som säger att det är både resurs och tidskrävande att 

ingå i olika nätverk både med leverantörer och övriga organisationer samt projekt och 

att detta därför blir en nackdel och ett motiv till att inte ingå i nätverk. Vi drar 

slutsatsen att de fem företag som vi intervjuat är i medium-storlek därför har de inte 

kapitalet som krävs samt tillräckligt med personal för att kunna medverka i alla de 

projekt och organisationer som de faktiskt vill. 

 

6.2 Hur använder sig de lokala textilföretagen av sitt nätverk 

vid en hållbar produktutveckling? 

Vi ser att alla textilföretag som intervjuats arbetar med hållbarhet i olika former 

genom sina nätverk för att få fram en hållbar produktutveckling. Även att ett nätverk 

av olika aktörer bidrar till ökad hållbarhet inom verksamheten, detta då motivet att nå 

kunskap via externa kontakter även leder till att lösningar vad gäller hållbarhetsfrågor 

gemensamt kan tas fram. Något som företagen beskriver som väldigt positivt att 

kunna nätverka i olika organisationer, projekt samt i samarbete med sina 

leverantörer. Alla är eniga om att ett samarbete i branschen är nödvändigt för att 

gemensamt finna lösningar, och att detta inte går att lösa på egen hand. 

 

Som tidigare nämnt uppger textilföretagen att det både är resurs och tidskrävande att 

delta i olika nätverk vad gäller hållbarhet, därmed uppfattar vi att deras deltagande i 

dessa hållbarhetsprojekt blir lidande. Vi drar därmed slutsatsen att detta beror på att 

företagen är aktiva och verksamma i för många olika projekt och organisationer. 

Detta anser vi leder till att textilföretagen inte kan delta med den tid och de resurser 



54 
 

som krävs för att nå rätt omfång och bäst resultat i sina samarbeten.  Om företagen 

istället hade valt att fokusera på färre projekt och strukturerat upp dessa mer, tror vi 

att dessa projekt skulle kunna vara mer framgångsrika och därmed inte heller vara 

lika tids och resurskrävande. I och med detta anser vi att ett alltför brett nätverk 

istället blir negativt, då det inte finns tid eller resurser till att kunna delta helhjärtat i 

varje projekt. 

 

Vi ser att miljön blir alltmer akut och att det krävs nya lösningar på att förbättra den 

snabbt. Då textilbranschen har en stor påverkan till att förbättra denna anser vi att ett 

samarbete med konkurrerande företag kan bli nödvändigt i framtiden för att på ett 

hållbart sätt kunna ta fram produkter. Detta är något som majoriteten av företagen 

ser som svårt, av orsaken att detta skulle leda till att företagen konkurrerar ut 

varandra. Vi inser att företagens största intresse är att gå med vinst och att det därför 

blir en omöjlighet att samarbeta med en konkurrent. Men kanske är detta något som 

måste övervägas då planeten är till för oss alla. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har bidragit till ökad förståelse för huruvida lokala textilföretag i 

Sjuhärad arbetar med nätverk i produktutvecklingsfasen med fokus hållbarhet. Vi 

anser att nätverkande/samarbeten är ett viktigt verktyg när det kommer till hållbarhet 

och produktutveckling. I denna uppsats har främst de fördelar som finns med 

nätverkande studerats med hänsyn till de få nackdelar som gick att finna. Därmed 

menar vi på att fortsatt forskning bör ske inom området vad det kan finnas för 

nackdelar med att nätverka och samarbeta. Detta är något vi tror kan gynna såväl 

företag som redan samarbetar i dagsläget men även framtida samarbeten och 

nätverk då företagen i sådana fall blir mer medvetna om de baksidor som finns. 

Vidare bör studeras hur pass aktiva företagen faktiskt är i de, främst nätverk som de 

ingår i. Förslagsvis är att mäta omfattningen på dessa medverkanden i 

organisationerna/projekten för att därmed få en klar bild om hur effektiva de är.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 Vilket år grundades ert företag? 
 

 I hur många länder finns ni verksamma? 
 

 Hur många anställda finns det inom företaget? 
 

 Vad har ni för organisationsstruktur? 
 

 Hur gör ni för att ta fram produkter? Använder ni er av externa kontakter? 
 

 Hur ser erat nätverk av aktörer ut vid framtagning av era produkter? Ge 
exempel på aktörer. 

 
 Varför har ni valt att samarbeta med just dessa aktörer? Vad är era motiv. 

 
 Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med dessa samarbeten? 

 
 Hur ser ni på nätverk vid framtagning av era produkter? 

 
 Hur ofta byter ni aktörer i ert nätverk? 

 
 Vad kan en orsak vara till att ni byter aktörer? 

 
 Hur hittar ni aktörer att arbeta med vad gäller produktutveckling?  

 
 Ingår detta i ert dagliga arbete att hitta nya aktörer att arbeta med eller att byta 

ut redan befintliga aktörer? 
 

 Då många utav dagens kunder ställer krav på att produkterna de köper ska 
vara hållbara, hur stor vikt lägger ni vid att hitta hållbara aktörer och 
samarbeta med dessa? 

 
 Kontrollerar ni att de aktörer ni arbetar följer de krav ni ställer på dem vad 

gäller hållbarhet? 
 

 Idag är det viktigt för företag i textilbranschen att vara innovativa i 
produktutvecklingsprocessen för att nå konkurrensfördelar. Ser ni valet av 
aktörer att arbeta med som en viktig konkurrensfaktor gentemot era 
konkurrenter? 

 
 Ser ni samarbeten företag och/eller andra aktörer emellan som något positivt 

eller negativt vad gäller att ta fram nya produkter? 
 

 Hur ser framtiden ut samarbetsmässigt? Går era samarbeten att utveckla 
ytterligare?  
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 Hur ser ni på att samarbeta med konkurrenter vad gäller hållbarhet? 
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