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II 

Förord 
Inledningsvis på denna studie så skulle vi vilja börja med att tacka de personer som hjälpt och 

stöttat oss i vårt arbete och uppsatsprocess. För det första så skulle vi vilja huvudsakligen 

tacka samtliga representanter och intervjurespondenter från företagen 8848 Altitude, Casall, 

Craft Sportswear, Didriksons och Houdini Sportswear som ställt upp och bidragit med 

värdefull information till vår undersökning och studie. Vi vill vidare tacka vår handledare Dr. 

Firouze Pourmand Hilmersson för den stöttning och vägledning vi fått i vår process samt 

sättet du fått oss att tänka vidare och utveckla vårt tillvägagångssätt och därmed vårt arbete till 

något som vi kommit att bli väldigt stolta över.  

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Borås  

2018-05-29 

 

 

 

 

__________________                                                         __________________ 

             Hanna Johannesson                                                                Ulrika Mattzzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

Abstract 
 
The textile industry is constantly changing where the requirements for companies are 

increasing when the industry is known for its creation of pollution of the environment in its 

production processes and emissions. This has created a critical situation where companies 

need to take responsibility in sustainability issues related to supplier and production. The 

aspects of cost has in a historical point of view been the focus in supplier decisions and in 

purchasing, research however shows that sustainability aspects are getting more attention and 

being prioritized. The purpose of this study is to examine and get an understanding about how 

companies prioritize the aspects of sustainability and cost in supplier decisions. Furthermore, 

investigate if the aspect of collaboration in the relation between company and supplier can 

contribute to an increased focus in sustainability aspects related to ethics and the environment. 

The focus of the study was on how purchasing managers in the textile industry are reasoning 

about the balance between sustainability and cost in supplier decisions, and look into how a 

strong relation to suppliers can contribute to improvements in sustainable issues. The study's 

theoretical framework highlights research in the subjects of network, relations, cost and 

sustainability, which was brought together with the empirics of the study to fill the research 

gap. A qualitative research method was used where a deductive research approach and cross-

sectional design been established through interviews with representatives at the companies of 

8848 Altitude, Casall, Craft Sportswear, Didriksons and Houdini Sportswear, moreover a 

review of the companies websites. The collection of data where then put together in this 

study's empirics where the main opinions and information where presented to then be linked 

to the theoretical framework in an analysis. The main conclusions of this study shows that 

there is a possibility to combine the aspects of sustainability and cost, but that there are still 

barriers. The study also shows that a strong relation between company and supplier can open 

up to development and better solutions for both parties where they need to take the public's 

requirements into account. The language of the paper is written in Swedish. 
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IV 

Sammanfattning 
 
Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en 

belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt 

läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. 

Historiskt sätt visar det på att kostnadsaspekten varit av prioritet vid val av leverantör och vid 

inköp, men forskning visar även på att hållbarhet är en aspekt som alltmer uppmärksammas 

och prioriteras. Studiens syfte är att undersöka och få en förståelse för hur företag prioriterar 

aspekterna kostnad och hållbarhet vid val av leverantör. Vidare undersöks om samarbete i 

relationen mellan företag och leverantör kan bidra till större fokus på hållbarhet inom etik och 

miljö. Studiens fokus är på inköpare i textilbranschen och på hur de resonerar kring 

avvägningen mellan hållbarhet och kostnad, samt titta på hur en stark leverantörsrelation kan 

leda till en förbättring i hållbarhetsmässiga frågor. Studiens teoretiska del lyfter fram 

forskning inom områdena nätverk, relationer, kostnad och hållbarhet som sedan etablerades i 

undersökningens empiri för att fylla det gap som finns. En kvalitativ metod har använts där en 

deduktiv ansats och tvärsnittsdesign upprättats genom intervjuer med representanter på 

företagen 8848 Altitude, Casall, Craft Sportswear, Didriksons och Houdini Sportswear samt 

en granskning av företagens hemsidor. Datainsamlingen har sedan sammanställts i studiens 

empiri där huvudsaklig ståndpunkt och information läggs fram som därefter kopplas till 

studiens teori i en analys. Huvudsakliga slutsatser i studien påvisar att aspekterna hållbarhet 

och kostnad har möjlighet att kombineras, dock att det fortfarande finns hinder till det. Vidare 

visar studien på att en stark relation mellan företaget och leverantör kan leda till utveckling 

och bättre lösningar för alla parter där de måste ta hänsyn till samhällets krav. 
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1 Introduktion 
I första kapitlet i studien ges en bakgrund till valt ämne. Vidare beskrivs dels det empiriska 

problemet, dels det teoretiska problemet samt en presentation av frågeställningar och syfte. 

1.1 Bakgrund 

 

Textilindustrin, som är en av världens största globala industri, är i ständig förändring då 

konsumtion av kläder ökar i omsättning samtidigt som länder får det bättre ekonomiskt ställt 

och kan köpa in fler produkter (Desore & Narula 2017). Klädindustrin har en stor bidragande 

roll, från fiberframställning till färdig produkt, till problem inom miljöföroreningar och för att 

skapa obalans i naturens ekosystem. Det är därmed viktigt för företag inom branschen att 

hålla sig uppdaterad då det finns ett starkt behov från intressenter att minimera den negativa 

inverkan på miljön (ibid). Men även om önskan om en bättre framtid finns så agerar inte alltid 

företagen efter det, ett exempel är H&M som bränner tonvis med helt nya kläder i hemlighet 

utan att det framkommer i deras hållbarhetsredovisning (Andersson-Åkerblom & Fegan 

2017). En annan aspekt som ovanstående företag har fått kritik för är sitt etiska agerande 

relaterat till sina leverantörer gällande minimilöner (Hansson 2018). För att motverka dessa 

konsekvenser försöker branschen och forskning ständigt bidra med lösningar om hur 

problemen ska minimeras (Desore & Narula 2017).  

 

Externa intressenter som media, konsumenter, regering och andra reglerande organ sätter idag 

press på företagets verksamhet att vara etiskt riktiga och visa på ansvar i relationer, anställdas 

hälsa, säkerhet, tjänster och produkter (Chua & Rahman 2011; Blome & Paulraj 2013). Därför 

pressas företag till att upprätta och visa på etiska policys och koder då de även blir granskade 

av alltmer medvetna konsumenter (Chua & Rahman 2011). Företag idag kan inte endast titta 

på den interna verksamheten gällande de krav som ställs på dem, utan behöver kunna 

kontrollera hela dess värdekedja för att säkerställa ansvarstagande rörande processer och 

produkter. Denna hållbarhetstrend är viktig att applicera inom företaget och framförallt 

gentemot företagets leverantörer som utgör grunden för företagets produkter (Rauyruen & 

Miller 2007). Sveriges Inköps- och Logistikförbund (Silf) (2017) har förutspått trender inför 

2018, där fokus på etiska standarder mot leverantörer och säkerställning av att 

uppförandekoder efterföljs förväntas vara av högsta prioritet. I samma rapport på en 7:e plats, 

anses fokuset skifta från prispress och rabatter till att samarbeta och stötta leverantörerna till 

att utvecklas (ibid). Historiskt sett har kostnadsreducering varit den ledande aspekten vid 

inköpsbeslut och i fokus inom företag (Andersen & Skjoett-Larsen 2009). Idag har det visat 

sig att andra faktorer bör vara inkluderade och Winter & Lasch (2016) menar att 

miljöaspekten tas med vid val av leverantör, men aldrig är den avgörande faktorn. En studie 

av Sarkis & Dhavale (2015) beskriver vikten av att företag arbetar med balansen mellan 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, samt argumenterar att det är viktigt med 

hållbara överväganden vid val av leverantör.  

 

På grund av krav på företag att agera rätt och visa på transparens så behöver företag och dess 

leverantörer upprätthålla en stark relation för att hjälpa varandra och verka som en enhet 

(Håkansson & Snehota 2006). Genom att arbeta nära sina leverantörer har företaget chansen 

att anpassa processer och påverka utfallet (Čater & Čater 2010). En studie utförd av 

Tillväxtverket (2016) visar på att 87 procent av deras urval av kläd- och skoföretag i Sverige 

argumenterar för att aspekten hållbarhet är relevant i dess val av leverantör och råvaror i 

produktion. I samma studie framgår det att företagen ställer krav som dess leverantörer ska 

följa, men att de är sämre i avseendet om uppföljning av dessa krav (ibid). Det har visat sig att 
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avvägningen börjar skifta från ett kostnadsfokus och att hållbarhetsfaktorer istället prioriteras, 

samt att det även kan vara fördelaktigt ekonomiskt för företag att välja leverantörer som 

arbetar hållbart (Weissman 2017). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det sker en växande oro och uppkommer alltmer frågor kring miljö gällande strikta 

regulationer, bristen på resurser, klimatförändring och en ökad konsumtion samtidigt som det 

finns en större efterfrågan av hållbara textilier och kläder samt transparens (Desore & Narula 

2017). Detta har skapat ett angeläget och kritiskt behov av att åtgärda problemen inom 

miljöförstöring i textilindustrin och dess produktion (ibid). En bidragande faktor till krav på 

ökning av företagets transparens relaterat till miljö och socialt hållbara faktorer är EU:s 

uppsatta regler, vilket hänvisas till dess kommunikation gällande påverkan på hållbarhet 

(European Commission 2016). Khurana & Ricchetti (2016) menar dock att transparens kan 

resultera i att leverantörers beteenden kring att icke agera miljövänligt kan resultera i 

uppmärksammade demonstrationer av missnöjda konsumenter, vilket företagen inte vill 

förknippas med.  

 

Hållbarhet har visat sig vara ett kriterie vid utvärdering av leverantör, men inte den avgörande 

faktorn (Winter & Lasch 2016). Det finns studier som pekar på att kostnadsaspekten inom 

vissa textila produktkategorier är den högst prioriterade faktorn vid inköp (Jin & Farr 2010; 

Hartman, Joines, Thoney & King 2012). Därav finns det motsägelsefulla källor till om 

kostnadsaspekter verkligen väger tyngre än hållbarhetsaspekter, eller tvärtom, vid val av 

inköp och leverantör (Winter & Lasch 2016). Det har även påvisat fördelar med att erbjuda 

hållbara produkter med resultat som kostnadsreducering, operationell effektivisering och 

kundnöjdhet (Ramirez, Gonzalez & Moreira 2014). Forskning tyder på att det finns hinder till 

att företag idag implementerar hållbarhet i verksamheten (Ramirez, Gonzales & Moreira 

2014; Desore & Narula 2017). Ramirez, Gonzales & Moreira (2014) beskriver externa hinder 

som bristfälligt engagemang hos leverantörer, lagstadgning och specifika hinder i industrin. 

Samma studie hänvisar till interna hinder, vilket menas med bristfällig träning och 

engagemang, kostnader och prispressning, samt avsaknaden av hållbar legitimitet. Desore & 

Narula (2017) visar dock på en studie där implementering av hållbarhet i praktiken i form av 

ramverk kan resultera i konkurrensfördelar samt kostnadsbesparingar. Holweg, Reichhart & 

Hong (2011) förklarar att kostnadsfokuset har förändrats genom tiden då det på 1980-talet var 

fokus på lägre priser. Idag har det visat sig att val av internationella produktionsländer ökar 

marginalen och att transportkostnader minskat då gränser mellan länder har öppnats upp mer 

(ibid).  

 

Inköpsfunktionen i företag har idag ett stort ansvar på den globala marknad då dess 

inköpsbeslut kan ha en direkt påverkan på företagets ekonomiska status (Hartman et al. 2012). 

Brannemo (2006) menar på att företagets anställda och dess kunskapsnivå i hög grad påverkar 

inköpsbeslutens resultat. Även individens personliga relation med leverantörens organisation 

och anställda har en inverkande effekt på företaget (Hetesi 2014). Inköparens beslut kan leda 

till förbättringsarbete i inköp då leverantörernas verksamhet och processer analyseras 

(Sundtoft Hald & Ellegaard 2011). Dessutom understryks relationen mellan företag och 

leverantör ha en betydande roll som skapas genom integration och långsiktiga samarbeten 

(Cousins, Lawson & Squire 2008; Åkesson, Jonsson & Edanius-Hällås 2007). Vi vill med de 

här studien sätta oss in i relationen mellan företag och dess leverantörer samt vidare 

undersöka gapet i forskningen på om hållbarhet är en faktor som prioriteras högre idag och se 

på hinder till att både kostnad och hållbarhet kan uppfyllas. 
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1.3 Forskningsfrågor och syfte 

 

• Vilka förbättringar stärker relationen mellan inköpare och leverantör för att få en mer 

hållbar produkt och produktion?  

   

• Hur resonerar inköpare kring avvägningen mellan hållbarhet och kostnad vid 

produktion av företagets produkter? 

 

Studiens syfte är att undersöka och få en förståelse om hur företag prioriterar aspekterna 

kostnad och hållbarhet vid val av leverantör och i sin produktion. Vidare undersöks relationen 

mellan företag och leverantör om samarbete kan bidra till större fokus på hållbarhet inom etik 

och miljö. Resultatet vill bidra om eventuella hinder till om båda kriterierna kan uppnås och 

om företagets relation till leverantören kan underlätta och bidra till en hållbarare framtid i 

textilbranschen. 
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2 Teori 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien. Den syftar till att ge 

uppsatsen och läsaren en grund till vad tidigare studier har skrivit om ämnet hållbarhet, B2B 

relationer, nätverk, inköp i relation till kostnad och hållbarhet. Avslutningsvis presenteras en 

teorisyntes och modell som sammanställer teorin och det som gruppen kommer att ta med sig 

i fortsättningen av studien. 

2.1 Nätverk 

 

Ett nätverk som har en kontinuerlig interaktion i sina relationer med externa parterna skapar 

ett betydande syfte för organisationen (Håkansson & Snehota 2006). Håkansson & Olsen 

(2015) beskriver tre nivåer av ett nätverks existens: aktiviteter, resurser och aktörer. Företag 

skulle ha svårt att klara sig om de inte använt sig av de externa aktörer som inkluderas i ett 

business-to-business (B2B) nätverk. Aktörer som involveras i ett företags nätverk är bland 

annat: kunder, aktieägare, staten, leverantörer, underleverantörer och konkurrenter (Colombo 

& Mauro 2005; Håkansson & Snehota 2006). Samtliga parter som är involverade i ett nätverk 

behöver varandra för att kunna fungera, då det inte går att frikoppla ett företag ifrån nätverket 

utan att de tappar sin identitet (Håkansson & Olsen 2015). Därav ska man inte se värdekedjan 

som linjär med enskilda enheter, utan som ett stort, komplext nätverk, som utgör en enhet 

(Håkansson & Snehota 2006; Colombo & Mauro 2005). Inom det komplexa nätverk som 

utvecklats runt företaget finns relationer. Håkansson & Olsen (2015) argumenterar för vikten 

av att ha en god relation till sina viktiga aktörer då de hjälper varandra att utvecklas framåt.  

 

Vissa företag producerar sina egna produkter, men det är idag allt vanligare att använda sig av 

andra aktörer och istället köpa in sina produkter (Egels-Zandén, Hulthén & Wullf 2015). 

Relationer till leverantörer har därför en viktig del i nätverket då företaget är beroende av att 

få in material (Rauyruen & Miller 2007). När företag förhandlar med leverantörer kan stora 

företag visa sig vara känsligare för kostnaden samt ha fördel vid förhandling av leverantör 

kunna använda argumentet om inköp av stora kvantitet och kan därav minska kostnaden per 

enhet. Mindre företag är inte lika känsliga för billigaste pris, då de tenderar att värdesätta 

stabilare relationer (Uluskan, Godfrey & Joines 2017). La Rocca, Snehota & Trabattoni 

(2015) beskriver att både en situation där en ny leverantör ska introduceras och när befintliga 

ska utvecklas behövs en väl fungerande kommunikationsprocess samt ömsesidig syn av 

relationens betydelse. Inom ämnet inköp management skapade Håkansson (1982) en modell 

(Figur 1) som visar interaktionen mellan företag och leverantör. Den används för att analysera 

vilka fördelar ett företag kan ha i relationen och vilka aspekter som kan förbättras. I fyra 

dimensioner kan relationen betraktas, och innerst är kärnan i form av ett utbyte av produkter, 

information, pengar och sociala aspekter. Utbytet i processen är oftast kortvariga och 

tillfälliga, men för att skapa långvariga utbyten med leverantören räknar man in 

relationsbyggande aspekter som anpassning och institutionalisation. Vidare för att ett utbyte 

ska kunna ske behövs nästa dimension vilket är en involvering av organisation och individer, 

och därmed en kommunikation mellan parterna. Runt dessa aktörer och process finns en 

atmosfär som handlar om samarbetet, maktpositioner och hur konflikter diskuteras. Utanför 

atmosfären som företaget och leverantören befinner sig i, finns en dimension som inte kan 

kontrolleras av parterna men har en inverkan på relationen utifrån bland annat marknadens 

struktur och sociala aspekter (ibid). Då modellen är från 1982, ifrågasätts den om aktualitet. 

En studie av Lowe, Ellis & Purchase (2008) analyserar modellen och påstår att den behöver 

förtydliga sitt språk för att skapa bättre förståelse för nätverkets komplexitet. Samma forskare 

ifrågasätter, i en senare studie, om varför kunskap om interaktion mellan företag och 
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leverantör inte utvecklats mer sedan modellen kom för över 30 år sedan (Lowe, Ellis & 

Purchase 2012).  

 
Figur 1 - The interaction model (Håkansson 1982) 

2.1.1 Dimensioner i affärsrelationer 

 

I en affärsrelation finns flera dimensioner som är viktiga i en B2B relation och nedanstående 

figur (figur 2) visar att lojalitet mellan företag och leverantör uppfylls genom olika aspekter.  

Det har visat sig att anpassning, förtroende och engagemang har ett samband och utgör en 

viktig del för relationens kvalitet. (Čater & Čater 2010) 

 

Guercini, La Rocca, Runfola & Snehota (2014) beskriver anpassning (adaptation) som 

aktiviteten mellan leverantören och företaget, om hur resurser justeras, hur organisering och 

synkronisering skall genomföras samt vilken part som ska utföra dem. I ett nätverk kan 

relationen utvecklas och upprätthållas i flera år, men produkter och tjänster förändras med 

tiden och utvecklas. Därför är det viktigt att relationen är anpassningsbar och kan förändras 

och utvecklas över tid (Guercini, La Rocca, Runfola & Snehota 2014). Enligt Gadde & 

Håkansson (1993) visar tidigare forskning att anpassning är en central aspekt i B2B 

relationen. Från leverantörens perspektiv vill de utveckla en bra relation till företaget och 

genom att anpassa produktionen utefter företagets krav få producera ordern och säkerställer 

då deras inkomst (Viio & Grönroos 2014). Leverantören vill även att viktiga relationer 

utvecklas, därför vill de anpassa sig om de kan säkerställa engagemang som leder till en 

starkare relation (ibid). Anpassning kan vara i hur relationen utvecklas mellan individer och 

organisationen, men det kan även handla om anpassning i produktionsprocessen. Viio och 

Grönroos (2014) förklarar anpassning i en process som en ändring utifrån en redan 

existerande process till någonting annat. Både företaget och leverantören är måna om att 

arbeta med förändringar och behöver engagera sig i relationen för att båda vill uppnå 

ekonomisk lönsamhet och följa med i utvecklingen (Guercini, La Rocca, Runfola & Snehota 

2014). 

 

Förtroende (trust) mellan inköpare och leverantör är den viktigaste egenskapen i relationen 

för att hålla ihop nätverket (Bhattacharyya & Ahmad 2010). Som ovan nämnts (figur 2), så 

består relationen utav två nivåer: mellan organisationer och individer (Håkansson 1982). 

Studier har visat att det är viktigt att analysera hur förtroendet är etablerat utifrån dessa två 

nivåer (Hawkins, Pohlen och Prybutok 2013; Hetesi 2014). Med förtroende i en affärsrelation 

innebär det att båda parterna är villiga att ta en risk och utföra överenskommelsen baserat på 
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att den förväntar sig att den andra parten kommer att genomföra avtalet utan att ha fått 

garantier (Bhattacharyya & Ahmad 2010). Lojalitet är baserat på förtroende och relationen 

sätts på prov då en kris uppstår och parterna får hjälpa varandra (Hetesi 2014). Att bygga en 

stark relation tar lång tid och det visar sig genom att tillförlitlighet och rättvist beteende finns 

inkluderade (ibid). Från leverantörens perspektiv är det avgörande för att kunna planera sin 

produktion och säkerställa sin inkomstkälla. Samma författare menar att företaget är 

angelägen om att kunna lita på att leverantören behandlar deras känsliga information 

konfidentiellt (Rauyruen & Miller 2007). Leverantörer kan utveckla förtroende för en 

inköpare men ha ett annat förtroende till förhållandet med inköparens företag som 

organisation (Hawkins, Pohlen & Prybutok 2013). I en studie av Hetesi (2014) uppges det 

argumentation som ifrågasätter förtroende i relationen, då ett företag i den empiriska 

datainsamlingen menar att förtroende är av inget värde och att alla i nuläget är intresserade av 

kostnadsaspekten.  

 

För ett lyckat samarbete mellan parterna ska relationen innehålla kvaliteter som förtroende 

och engagemang (commitment) (Rauyruen & Miller 2007; Hetesi 2014). Modellen nedan 

(Figur 2) är en sammanställning av handling och konsekvenser av engagemanget i 

affärsrelationen mellan företag och leverantör (Čater & Čater 2010). Engagemanget definieras 

med förenklad beskrivning som: motivation till att stanna kvar och underhålla relationen 

(Rauyruen & Miller 2007; Hetesi 2014). I modellen är produktkvalitet den enda aspekt som 

inte behöver involveras i relationens engagemang innan den kan uppfylla lojalitet mellan 

parterna i relationen (Čater & Čater 2010). Författarna menar att om företaget känner sig nöjd 

med produkten kan de vilja lägga ordern igen utan att relationen behöver underhållas. De 

andra aspekterna; kunskapsdelning, anpassning, samarbete och förtroende, behöver båda 

parterna engagera sig i för att skapa en stark relation. Det är viktigt att relationen är flexibel 

och får utrymme för förändring och omarbetning, vilket kräver tid och engagemang från båda 

parter (ibid). Motiven till att fullfölja engagemanget är för båda verksamheterna att uppfylla 

ekonomisk framgång samt att inte komma efter i utvecklingen (Guercini, La Rocca, Runfola 

& Snehota 2014).  

 

 
Figur 2 - Conceptual model of the antecedents and consequences of customer commitment in 

business-to-business relationships in manufacturing (Čater & Čater 2010) 

2.2 Företagets krav på kostnadsreducering 

 

De är vanligt idag att företag köper in sina produkter istället för att producera dem själva 

(Egels-Zandén, Hulthén & Wullf 2015). En drivkraft till att minimera produktionskostnaden 

är att flytta produktionen av textil offshore (Lowson 2001). Offshore innebär att produktionen 

har förflyttats till ett lågkostnadsland (van Weele 2014). Exempel på lågkostnadsländer för 

produktion av textilier är Kina, Indien, Bangladesh och Vietnam (Saheed 2011). Det finns två 
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verktyg som företag måste arbeta med för att vara framgångsrik; öka försäljningen och 

reducera kostnaden för produkterna (Riehle 2012). Att öka försäljningen kan vara en 

utmaning och undersökningar har visat på att företag med fokus på kostnadsreducering 

troligtvis byter till internationella leverantörer för att få ner priset (Uluskan, Godfrey & Joines 

2017). Då textilindustrin inte är tillräckligt utvecklad inom teknisk innovation och utveckling 

i processerna för att producera produkter, krävs fortfarande en hög arbetskraft i form av 

anställda (Perry, Wood & Fernie 2015). Största anledningen till att kostnaden är lägre i 

utvecklingsländer är för att de kan hålla lägre löner vid produktion. Företag är inte villiga att 

köpa in produkterna till ett högre pris som en följd av att kostnaden leverantörerna lägger på 

etisk produktion. Vidare kan företagen reducera kostnaden genom att ha fördelaktiga avtal för 

avbetalning samt köpa textilmaterialet i förväg och beställa produkterna i paketpris (ibid). 

Perry, Wood & Fernie (2015) visar ett exempel där företag och leverantör samarbetar för att 

komma på kreativa lösningar i produktionen och reducerar kostnaden tillsammans. Genom att 

gå igenom alla komponenters kostnader och processer, ser de var de kan reducera och på så 

vis skapat vinst för båda parter (ibid). Anledningen till att kostnadsreducering har varit i fokus 

är för att många liknande produkter funnits ute på marknaden och att ha ett lägre pris till 

konsumenterna har gjort att man kunnat differentiera sig (Cho & Kang 2001). Idag har det 

skett en skiftning till att kunna visa kunderna ett värde i sitt varumärke och att de arbetar med 

god etik och utveckling inom miljöaspekter (Khurana & Ricchetti 2016). 

2.3 Hållbarhet 

 

Triple Bottom Line (TBL) där de sociala (people), ekologiska (planet) och ekonomiska 

(profit) aspekterna bör betonas lika mycket och dela ett jämlikt intresse i företaget för att 

uppnå ett optimalt ansvar relaterat till hållbarhet (Elkington 1998). Då ansvarstagande i 

miljöfrågor blir mer uppmärksammat i företagen blir just aspekterna med hänvisning till TBL 

mer diskuterade än att bara uttala sig om enstaka miljörelaterade aspekter (Touboulic & 

Walker 2015). Dock har forskning visat på kritik mot TBL modellen, som i grunden syftar till 

en balansering av samtliga aspekter, då den upplevs lägga mer tyngd på de ekonomiska än de 

ekologiska och sociala aspekterna (Cao, Scudder & Dickson 2017). Cao, Scudder & Dickson 

(2017) menar att forskning även hänvisar till modellen Triple Top Line (TTL), då den påstås 

betona de tre aspekterna lika mycket där det ska ske en dynamisk samverkan däremellan. TTL 

riktar sig till att genom ekonomiska faktorer skapa positiva effekter på de sociala och 

ekologiska faktorerna (ibid). 

2.3.1 Etik 

 

Vissa företag utvecklar och publicerar specifika inköpskoder och etiska policys inom 

organisationens inköpsfunktion (Hawkins, Pohlen & Prybutok 2013). Företagets etiska 

värderingar, kallat CEV (Corporate Ethical Values), är en viktig del i företagskulturen som 

visar på företagets intresse och engagemang inom etiska frågor samt nivån på dess etiska 

uppträdande. De etiska värderingarna kan vara i form av processer, policys, uppförandekoder, 

igenkänningssystem och kompensation för anställda (ibid). Det etiska klimatet har visat sig 

påverkas av tillämpningen av uppförandekoder som möjliggör förändringar med riktning mot 

etiskt beslutstagande, där det finns ett starkt och positivt samband mellan koderna och ett 

etiskt klimat (Blome & Paulraj 2013). Uppförandekoder är policies som är frivilliga verktyg 

för att upprätta miljömässiga och sociala standarder i företagets processer i värdekedjan. 

Etiskt beteendemönster har visat sig kunna påverkas genom att förse med vägledning, stöd 

och uppmuntran till sådant beteende, kommunicera förväntningar samt arbetet med en strategi 

som är etisk rätt. Forskningens mångtydiga utfall markerar tydligt över hur uppförandekoder 
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automatiskt ger inverkan på företagets etiska beteende och klimat genom att bara existera. 

Dock har det kritiserats då de kan framhävas som tomma ord samt även frivilligt att etablera. 

Därmed krävs det en förståelse samt implementering, utövande och upprätthållande av 

uppförandekoder (ibid). 

 

Uppförandekoder spelar en viktig roll i arbetet med att uppnå Corporate Social Responsibility 

(CSR) (Blome & Paulraj 2013). CSR kan förklaras som företagets övervägande samt dess 

respons på frågor relaterade till aspekter utöver deras plikt inom ekonomi, lagar och teknik 

(ibid). Det har skapats ett gemensamt intresse för plikten till att respektera de mänskliga 

rättigheterna, agera etiskt, stötta mångfalden och skydda vår miljö (Hawkins, Pohlen & 

Prybutok 2013). Forskare ifrågasätter om det endast skapar verkan på grund av juridisk 

skyldighet och ekonomisk vinst eller om företag idag ser det som en plikt (ibid). Den press 

företagen får från externa intressenter kan bland annat leda till en introducering av nya 

initiativ och en ökad aktivitet i arbetet med CSR (Castelló & Lozano 2011). 

 

Etik har visat sig få minst uppmärksamhet i jämförelse med de andra aspekterna i CSR, men 

är en viktig del i inköpsfunktionen då det påverkar intäkterna på företaget (Hawkins, Pohlen 

& Prybutok 2013). Forskning visar på att inköpsföretag idag även bär ansvar för deras 

leverantörers oetiska beteenden, vilket har gett uttryck i att förstå vikten i att uppnå mål i CSR 

och inte bara ha innovation, kostnadsreducering och konkurrensfördelar i fokus (Blome & 

Paulraj 2013). Då CSR ses som en viktig faktor och uppmärksammas i hög grad, är det 

märkligt över hur företag kan ta oetiska beslut i B2B sammanhang, menar en studie av 

Hawkins, Pohlen & Prybutok (2013). Då inköp är en funktion som ses som alltmer strategisk 

viktig samt ligger till grund för en lyckad verksamhet och dess hantering av värdekedjan, kan 

de spela en viktig roll i arbetet med CSR samt bidra till ett bättre rykte och social legitimitet 

(Blome & Paulraj 2013). I B2B relationen och i dess inköp kan det istället handla om termen 

Purchasing Social Responsibility (PSR) (Hawkins, Pohlen & Prybutok 2013). PSR syftar till 

aktiviteter som miljövänliga inköp från minoritetsägande leverantörer samt faktorer som 

säkerhet, mänskliga rättigheter och andra frågor rörande leverantör (Blome & Paulraj 2013). 

Blome och Paulraj (2013) menar även att forskning visar på att kostnadsreducering kan 

uppnås genom PSR aktiviteter som förbättringsarbete i leverantörernas prestation, där 

företaget kan syfta till utveckling och förändringar i produktdesign, processer och paketering, 

samt förbättringar i verksamhetens och organisationens lärande. Därför kan företagets sociala 

hantering av leverantörer påverka relationen till dem på ett positivt sätt samt fortsättningsvis 

även skapa resurser och sänka transaktionskostnader (ibid). 

2.3.2 Miljö 

 

Chua & Rahman (2011) beskriver de krav och press företaget får från externa intressenter. 

Det gäller fortsättningsvis att vidta åtgärder för att beskydda miljön samt nyttjandet av 

naturliga resurser (ibid). Drivkrafter bakom upprättandet av hållbara aktiviteter kan vara 

önskan om att kunna bidra med metoder och medel för att lösa problem inom miljöförstöring, 

men att det samtidigt kan vara ett sätt som leder till vinst för företaget (Desore & Narula 

2017). Desore & Narula (2017) menar även på att det finns hinder i form av avsaknad av 

finansiella resurser, konsumentbaserade hinder samt bristfällig statlig lagstiftning. Statlig 

inblandning har även visat sig bidra till en kostnadsreducering där de samtidigt uppmuntrar 

företagen till att införa miljöaspekter i dess arbete. Textilindustrin och dess produktion är 

känd för att vara den industri som orsakar störst förorening och miljöförstöring då det nyttjas 

mängder med kemikalier, vatten och drivmedel som släpps ut i vår natur (ibid). 
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Textilindustrins påverkan på miljön startar redan genom utsläpp av vattenförorening och 

farliga kemikalier i produktionens början vid framställning av textila fibrer. Därefter 

uppkommer led i tillverkningsprocessen där det förekommer stora vattenmängder och 

kemikalieanvändning som skadar miljön om det inte behandlas innan utsläpp (Desore & 

Narula 2017). Industrin är medveten om att grundvatten förorenas och att textilproduktionen 

bidrar till miljöförstöring (Jafari, Seifbarghy & Omidvari 2017). Studie fortsätter med att 

undersöka möjligheter för återvinning av vattnet som går till spillo samt vem i kedjan som ska 

ta ansvar för kostnaden (ibid). Kunder är mer medvetna och ifrågasätter processerna samt 

efterfrågar mer hållbara produkter, vilket har medfört till att även utvecklingsländer där textila 

varor produceras utvecklas och där företag kräver att plaggen ska vara utan farliga kemikalier 

(Xu, Liu & Yang 2018). EU införde år 2007 en regulation om farliga kemikalier som inte får 

förekomma i produkter med benämningen REACh (Registration, Evaluation, Authorization 

and restriction of Chemicals) (Spee & Huizer 2017). Det är upp till företagen att försäkra sig 

om att deras leverantörer och underleverantörer följer denna lagstiftning (Shishoo, Bechtold 

& Bechtold 2015). Fortsättningsvis har det visat sig att en renare produktion kan medföra 

konkurrensfördelar, ett bemötande på krav på potentiella standarder eller regulationer i 

framtiden samt en reducering av kostnader i textilindustrin (Ozturk, Koseoglu, Karaboyci, 

Ozgu Yigit, Yetis & Kitis 2016). Distributionen av produkterna skapar även skada på vår 

miljö, då de ska ta sig från fabrik till slutkund (Desore & Narula 2017). En studie som 

Blanquart & Burmeister (2009) har gjort påstås utvecklingen mot effektivisering i samhället 

ha skapat en skiftning från traditionella transport som tåg och båt mot en större andel lastbil. 

Annan forskning har dock visat på att företag inom textilindustrin som vill uppnå en 

minimering av koldioxidavtryck borde ändra sina transporter från lastbil till tåg och från 

flygplan till båt (Bevilacqua, Ciarapica, Giacchetta & Marchetti 2011).  

2.4 Teoretisk syntes 

 

Utifrån teorin i kapitel två ovan presenterats här studiens teoretiska syntes. En modell har 

upprättats och konstruerats från forskning inom ämnen för studiens referensram. Ramverket 

appliceras i analysen i kapitel fem för att kopplas till empirin.  

 
Figur 3 – Egen modell 
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Kärnan i modellen är interaktionen i relationen mellan företag och leverantör, vilket 

Håkanssons (1982) modell visar på då relationen är det som står i centrum. Den interaktiva 

och ömsesidiga relationen behöver samtidigt underhållas och påverkas för att samarbetet ska 

kunna utvecklas. I denna studie kommer fokus på relationen innefatta anpassning av 

produkter och processer mellan parterna som enligt Gadde & Håkansson (1993) är en central 

aspekt i B2B relationen inom företagets nätverk. Förtroendet mellan parterna är en grundsten i 

relationen för att nätverket ska kunna hålla ihop. Från företagets perspektiv handlar det om 

tillit till leverantören då de håller deras information hemlig från konkurrenter samt om 

relationen till kontaktpersonen upplevs som personlig. Vidare vid en stark relation utvecklas 

engagemang i varandras verksamheter. En studie av Čater & Čater (2010) påvisar att i 

relationen behöver tid investeras, och Guercini, La Rocca, Runfola & Snehota (2014) menar 

att engagemang i verksamheten krävs om båda parter inte vill komma efter i utvecklingen 

framåt.  

När analysen av hur relationen mellan parterna är utformad betraktas kostnad- och 

hållbarhetsprioriteringen från företagets inköpares perspektiv vid val av leverantör. Företag 

behöver ta med kostnadsaspekten i beräkningen för produkten när de väljer leverantör menar 

Uluskan, Godfrey & Joines (2017) och det är därav intressant att undersöka utifrån relationen. 

De ekonomiska aspekterna borde inte väga tyngre än de ekologiska och sociala aspekterna 

(Cao, Scudder & Dickson 2017). Hållbarhet som förknippas med relation till leverantör berör 

etik och miljö, därför bör dessa aspekter granskas av inköparen. Företag som tillämpar 

uppförandekoder påvisar att de upprättar sig ett positivt etiskt klimat (Blome & Paulraj 2013). 

Miljöfaktorer som ingår i företagets och leverantörens relation utgår ifrån vattenhantering och 

kemikaliehantering i produktion och produkter samt transportsätt.  
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3 Metod 
I följande kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt samt dess relevans för 

forskningsfrågorna och konsekvenserna av processen diskuteras för att säkerställa 

transparens och validitet. Vidare presenteras studiens urval och en operationalisering av 

studiens begrepp.  

3.1 Forskningsstrategi 

3.1.1 Forskningsansats 

 

Teorin i studien antar en deduktiv ansats och utgår från teorier inom ämnena: nätverk, B2B 

relationer, hållbarhet, etik, miljö och kostnadsreducering. Genom detta val av 

forskningsansats leder teorierna forskningen och vägleder till hur primära data ska samlas in 

och prövas (Yin 2013). Gruppen ansåg att en deduktiv ansats var lämplig för studien för att få 

fram och pröva forskningens teorier i praktiken. Den empiriska data som samlats in 

granskades utifrån formulerade begrepp från teorin för att se hur företag i praktiken hanterar 

problem. 

3.1.2 Forskningsmetod 

 

För att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ forskningsmetod beslutats. En 

kvalitativ inriktning lämpar sig när man vill skapa en förståelse från respondentens perspektiv 

(Bryman & Bell 2011). Fokus ligger på ord och en undersökning utfördes för att förstå sociala 

fenomen och problem (Sogunro 2002). Studien syftar till att undersöka och få en förståelse 

över problematiken av prioriteringen mellan kostnad och hållbarhet när leverantörer ska 

väljas. Fortsättningsvis för att få en uppfattning om de befintliga relationerna i företagets 

nätverk kan bidra till utveckling mot en mer hållbar produktion och hållbara produkter. 

3.1.3 Forskningsdesign 

 

Empirin har utförts utifrån en tvärsnittsdesign, vilket innebär att ett antal fall har studerats på 

flertal företag för att kunna få en förståelse för ett socialt problem i verkligheten (Bryman & 

Bell 2011). Därav har studien valt att granska 5 företag för att hitta samband i deras relation 

med leverantörer samt se om forskningens teorier stämmer. Denna design har genomförts för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar som innefattar att förstå relationen och 

val av leverantör utifrån företagets perspektiv i inköpspositionen och i relationen till 

leverantör. 

3.2 Urval 

 

Studiens begränsning av industri har valts till textilindustrin på grund av det faktum att alla 

människor har en relation till kläder och att det pågår en aktuell samhällsdebatt om hur 

ohållbart det är i branschen idag. Industrin anses vara en bidragande faktor till miljöförstöring 

(Desore & Narula 2017) och tar upp etiska frågor kring leverantörerna, med krav från 

intressenter (European Commission 2016). Eftersom sportbranschen anses vara i framkant 

inom miljöaspekter inom textilbranschen (Henkel 2017), avgränsades studien till textila 

sportföretag i Sverige. Ett icke-sannolikhetsurval av företag har genomförts genom ett 

bekvämlighetsurval som innebär att forskarna väljer respondenter som är lämpliga för studien 
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(Bryman & Bell 2017). Denna metod är fördelaktig vid brist av tid och resurser (Denscombe 

2014). Dock kan denna metod inte uttala sig om en generalisering av en population (Bryman 

& Bell 2017). Generalisering hör vanligtvis till kvantitativ forskning, och då denna studie är 

kvalitativ är en generalisering inte det huvudsakliga målet. Studien vill finna en förståelse till 

problem och undersöka efter intressanta argument för hur hållbarhet och kostnad kan 

prioriteras vid val av leverantör samt om relationen mellan aktörerna kan förbättra 

hållbarhetsarbetet. Företagen har förfrågats genom gruppens personliga kontakter men även 

genom en egen bedömning av sportföretag som är lämpliga för studien, vilket syftar till ett 

målstyrt urval.  

 

Då problemet i studien diskuteras utifrån vilken aspekt som prioriteras vid leverantörsval, är 

fokus riktat på relationen mellan inköpsrollen på ett företag och dess leverantörer. 

Benämningen av och den position som inköpsrollen har kan variera, då även arbetsuppgifter 

och processer kan se olika ut i företag. En inköpare väljer leverantör, har kontakt med 

leverantörer och lägger order på produkter de vill införskaffa (van Weele 2014). 

Respondenterna som intervjuades på de utvalda företagen benämnde sig själva som antingen 

inköpare, inköpschef, produktutvecklare eller produktionschef, där samtliga hade ovanstående 

ansvar. För att genomföra personliga intervjuer till studien inom ramen för kursens 

begränsningar har huvudsakligen städerna Stockholm och Borås valts där gruppen har haft 

tillgång till transport och boende. Teorierna inom referensramen är avgränsade till 

nätverksteorier som inkluderar B2B relationer med belysning på anpassning, förtroende och 

engagemang, då gruppen ansåg att det var de viktigaste aspekterna inom affärsrelationen för 

att kunna uppfylla studien. Då hållbarhet är ett omfattande ämne fokuserar detta arbete på det 

som berör etik och miljö som är kopplade till leverantörsbeslut. 

3.3 Datainsamlingsteknik  

 

Primärdata till studiens empiri har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med 

inköpare på 5 stycken svenska klädföretag inom sportbranschen. Semi-strukturerade 

intervjuer låter respondenten förklara med egna ord utifrån angivna teman och en 

intervjuguide (Bryman & Bell 2017). Genom denna metod minskar risken för stängda frågor 

samt innefattar utrymme för följdfrågor utefter den intervjuades uttalanden (ibid). Denna 

metod gör att studien får fram fler möjligheter till diskussion och koppling till de teoretiska 

ämnena som studien vill ta upp.  

 

För att stärka materialet från datainsamlingen har en analys över företagens hemsidor 

genomförts innan mötet med representanter på företagen för att få en överblick och en tydlig 

beskrivning över deras CSR arbete samt om företagen till exempel utgått från några 

uppförandekoder gentemot deras leverantörer. Data har betraktats utifrån konkreta arbeten 

och om specifika siffror har uppgetts, vidare har informationen följts upp via frågor under 

intervjun. Om företagen ifråga visat via deras hemsidor på en sådan transparens eller ej har 

analyserats och diskuterats i samband med analysen. 

 

En intervjuguide upprättades (se Bilaga 1) som följt de teman grundad i teorin och dess 

teoretiska begrepp för att skapa struktur och riktlinjer vid intervjuerna. Bryman & Bell (2017) 

förklarar en intervjuguide där de som intervjuar har friheten att ställa frågor utifrån hur 

respondenten svarar och anknyta till ämnena som ingår. För att säkerställa att viktiga punkter 

som leverantörsval, kostnadsaspektens betydelse vid inköp, hur stor vikt hållbarhet har vid 

beslut om leverantör samt frågor rörande relationen tagits upp. Inför intervjun skickades en 
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förenklad intervjuguide till företagen och anställd i inköpspositionen som skulle intervjuas. 

Detta därför att ge dem chansen att förbereda sig då den visar på område och ämnen som 

kommer att tas upp under intervjun. Alla intervjuer skedde personligt hos respondentens 

företag som har spelats in efter förfrågan om godkännande samt att minnesanteckningar har 

skrivits ned. Fyra av fem intervjuer tog mellan 30-40 min, medan ena företaget (Didriksons) 

tog strax över en timme, detta på grund av att respondenten ville visa powerpoints. Genom 

denna process skapades en förståelse för att senare kunna diskutera arbetets huvudsakliga 

syfte. Vi anser att intervjuguiden var välfungerande och att vi hade koll på dess struktur vilket 

gjorde det enklare för oss att hålla oss till ämnet även fastän vi kunde ställa vissa följdfrågor 

som kunde ha medfört sidospår. Fortsättningsvis har intervjuerna transkriberats, inklusive 

respondentens agerande som skratt och pauser.  

3.3.1 Operationalisering  
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3.4 Analysmetod 

 

För analys av studiens empiri har en narrativ analys av data genomförts. Denna metod är ett 

sätt att tolka hur respondentens ord hör samman med en kontext och analyseras sedan utefter 

det (Bryman & Bell 2017). Innehållsanalys genomfördes tema för tema och jämfördes med 

tidigare forskning samt likheter och skillnader mellan företagen i studien. Detta för att kunna 

tyda ord och begrepp, för att vidare kunna tolka datamaterialet. Hur respondenten har uttryckt 

sig är upp till forskarna att tolka (Bryman & Bell 2017). Vidare utfördes en jämförelse mellan 

intervjuer på företagen med en granskning av hemsidor för att utveckla en diskussion om 

problemet och öppna upp för en analys av studien.  

3.5 Undersökningskvalitet  

3.5.1 Reliabilitet  

 

För att säkerställa reliabiliteten för studien har gruppen varit noggrann med att använda rätt 

verktyg för ramverket som kopplats till att forskningsfrågorna kan besvaras. Vid 

datainsamling har artiklar begränsats till peer reviewed och intervjuer har dokumenterats både 

digitalt i form av ljud samt skriftligt i form av anteckningar och transkribering. Intern 

reliabilitet uppnåddes genom en gemensam förståelse för hur gruppen skulle utföra tolkningen 

av vad som betraktas och uppfattas av det vi hörde i våra möten och intervjuer med inköparna 

(Bryman & Bell 2017). Vi valde att vara tydliga med begrepp för att säkerställa en hög 

reliabilitet i studien, huvudsakligen de teoretiska begrepp som tas upp i teorin, där även 

hållbarhetsbegreppet som har en bred definition i olika sammanhang. 

3.5.2 Validitet 

 

Arbetet i dess helhet har stärkt validiteten genom att använda flera källor vid insamling av 

data. Genom att säkerställa att empirin och koncept är relaterade har gruppen säkerställt att all 

data analyserats utifrån samma ramverk. Utförandet av illustrationen av den teoretiska 

syntesen hjälpte att sammanställa ramverket och möjligheten att applicera den på empirin. För 

att stärka den yttre validiteten beslutades det att tydligt förklara omfattningen av studien samt 

dess begränsning. Genom avstämning och inblick på företagens hemsidor blev gruppen mer 

pålästa om företagen innan mötena med dem, vilket gjorde att gruppen stärkte den yttre 

validiteten i studien. Kartläggningen av hemsidorna gav oss en förståelse för vad företagen 

visar utåt om deras ställningstagande och arbete inom miljöaspekter och hållbarhet gällande 

leverantörer. 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens empiri. Empirin är strukturerad i form av att varje företag har 

en egen underrubrik där kort företagsinformation presenteras. Detta efterföljs av en sammanställning 

av innehåll i intervju med representant från företaget under de aspekter som studien tagit upp samt en 

sammanställning av analys på företagens hemsidor. En översikt av företagens uppgifter finns som 

bilaga 3.  

4.1 Företag 1 – 8848  

 

8848 Altitude AB (benämns 8848 i följande text) bildades år 1990. De har 21 anställda och en 

omsättning på 123 554 KSEK (ratsit.se 2016a). Företaget fick sitt namn efter att ha utvecklat 

och designat utrustningen för bestigningen av Mount Everest 1990 på 8848 meters höjd 

(8848altitude.com 2018). Efter det har de fortsatt sin utveckling och är idag ett företag där 

designinnovation för utrustning i alpina klimat ligger i fokus och grund för deras varumärke. 

De säljer kläder och utrustning under kategorierna bike, ski, sportstyle och hike för dam, herr 

och barn (ibid). 8848 representant angav i studiens intervju att dess viktigaste leverantörer 

ligger i Kina och Vietnam. 

4.1.1 Anpassning 

 

Representanten från 8848 förklarar att leverantörerna visar på att kunna vara anpassningsbara 

och tar till sig det som företaget säger när de till exempel kommer på besök i fabrikerna. Det 

finns en medvetenhet om kulturskillnader och om hur saker kan ses ur olika perspektiv, då 

deras viktigaste leverantörer ligger i Asien. Respondent 1 anser att leverantörerna bemöter 

dem på ett positivt sätt vid önskemål i produktion och att det alltid finns en dialog däremellan 

där hen menar att leverantörerna har expertisen i vad som är möjligt tekniskt sett ur deras 

perspektiv. Det gäller fortsättningsvis om leverantören har önskemål av 8848, att de håller en 

ömsesidig dialog och där leverantörer kan komma med lösningar. 

4.1.2 Förtroende 

 

Respondent 1 påstår sig känna att de kan lita på att leverantörerna inte sprider verksamhetens 

information, vilket de menar syftar till den långsiktiga och goda relationen de skapar med 

deras leverantörer. Hen förklarar även att förtroendet kan ifrågasättas vid tillfällen då det 

kommit ordersändningar som blivit fel och inte levt upp till deras ursprungliga 

överenskommelse. Detta kan hända i produktionsprocesser även då de har kvalitetskontroller 

utförda av en tredje part, som ändå gör att de undviker fel i hög grad menar respondenten. 

Respondent 1 hävdar att de inte behöver göra så mycket utvärdering av leverantörerna då de 

är självgående, samt att de ser till att ha möten årligen då de kan föra en dialog om vad som 

händer och sker i verksamheten samt diskutera dess framtid tillsammans. Hållbarhetsaspekten 

är inkluderad i utvärderingen relaterat till att se till att fabriker håller måttet och upprätthålls. 

8848 menar hen har varit tvungna att avbryta vissa leverantörsrelationer då de inte hållit de 

kvalitetskrav eller som de inte fungerat med, även om leverantören stämmer in på de krav på 

hållbarhet som företaget satt upp från början på relationen. Dessa leverantörer har även fått 

chansen att förbättra sig och hen menar att de inte helt kan stänga dörren. De jobbar alltid mot 

en specifik kontaktperson hos leverantörerna, vilket de ser som en viktig och personlig 

relation.  
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4.1.3 Engagemang 

 

I relationen med dess leverantörer så hävdar hen att det är viktigt för dem att ha långsiktiga 

relationer då det frambringar en öppen kommunikation. De ser värde i att de har haft deras 

viktigaste leverantör från företagets start och fortfarande har en sådan bra relation. När 

Respondent 1 diskuterar investeringar hos leverantören menar hen att de investerar otroligt 

mycket tid, dock inte finansiellt. Dock förklarar hen att de kan ha en dialog om att följa med i 

utvecklingen inom teknik till exempel, alltså liknande en slags stöttning vilket de ändå får 

betala för i slutändan i produktpriset menar hen. 

4.1.4 Hållbarhet 

 

Representanten argumenterar för att 8848 är noggranna med att kolla upp hållbarhetsaspekter 

redan i början vid ny kontakt med leverantör, då de granskar CSR-villkor och fabrikerna samt 

kollar upp miljöaspekter och att de följer kemikalielagstiftningen. Om de inte når de krav som 

företaget satt upp så väljer de att inte samarbeta med dem. Hen förklarar även att de känner 

krav och en större medvetenhet hos deras kunder där de ställer alltmer frågor om aspekter som 

miljö och andra aspekter relaterat till leverantör. Vid ämnet uppförandekoder pausar 

Respondent 1 som för att tänka efter, men säger att det ingår i CSR-delen och att det 

inkluderas i deras avtal med leverantörerna. Vid arbetet med kemikalier så följer de 

lagstiftningen samt har en konsult som jobbar tillsammans med en kvalitetsansvarig på 

företaget för att säkerställa att produkterna inte innehåller farliga ämnen. Hen menar att, 

speciellt leverantörer i Asien, inte har lika mycket kunskap och krav på kemikalier som 

företaget samt Europa har, därför kräver de dokumentation och ytterligare säkerställning att 

det arbetas med. När det gäller arbete med vattenhantering så arbetar de med leverantörer som 

är certifierade samt stöttar de som arbetar med infärgningsprocesser som inte kräver vatten, 

vilket är en del som hen ser utvecklas. Vidare kring ämnet miljö gällande leveranssätt 

argumenterar de för båt framför flyg, då de endast vid kriser väljer det alternativet, samt att 

fylla containrar vid frakt. De har även börjat använda tåg från leverantörerna i Asien, då det 

leder till kortare frakttid samt ett mer miljövänligt val enligt Respondent 1. Gällande 

inköpsrollen och vad hen har för ansvar i hållbarhetsfrågor menar respondenten att hen har 

den första dialogen och kontakten med nya leverantörer, därav säkerställer certifieringar som 

de har satt krav på inom hållbarhet. Drivkrafter framåt menar Respondent 1 att de skulle vilja 

göra mer än de gör nu och hitta fler miljövänliga lösningar, samt fortsätta följa med i 

utvecklingen inom tekniska plagg. Företaget vill fortsätta hitta bra lösningar tillsammans med 

leverantörerna och hävdar att leverantörerna kommer jobba mer med bra villkor och höjda 

krav inom miljö i framtiden.  

 

I vår analys av företagets hemsida har vi funnit att deras ansvar inom miljö och hållbarhet inte 

framhävs på bästa sätt på förstasidan, det vill säga utan direktlänk dit utan att man måste gå 

via företagets information och bakgrund för att hitta detta. Men väl inne på dess arbete inom 

hållbarhet så finns det gott om information; de har generella miljömål utan konkreta siffror på 

målen, de nämner att de gör uppföljningsarbete, att de följer kemikalielagstiftning, etiska 

aspekter, samt nämner dess relation till leverantörer och arbetsmiljöfrågor. De presenterar 

dock inget om leverantörernas engagemang eller om utsläpp genom distributionen av 

produkterna. (Bilaga 2) 
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4.1.5 Kostnad 

 

Kostnad prioriteras inte alltid menar Respondent 1, då de inte alltid prioriterar en produktion 

till lägre kostnad. Dock kan det förekomma situationer då de måste se över produktionen av 

plagg för att få ett rimligare pris. Hen menar även att det är en del i en inköpares arbetsuppgift 

att vara kostnadsmedveten;  

 

“Det måste jag som inköpare hålla koll på, så det är förnuftigt prisläge vi har med våra 

leverantörer. Vi kan ju inte bara sitta och jobba med dom för att vi trivs så jättebra 

tillsammans, utan det måste ju också se att prisbilden, kostnadsläget, rimmar med 

verkligheten” (Respondent 1 2018).  

 

Respondent 1 hävdar i balansen mellan kostnad och hållbarheten att de sköter den delen 

ganska bra, då de anser att kvalitet, pris samt utvecklingen inom material och lösningar 

balanseras bra i deras verksamhet, men att man skulle kunna göra mer inom det. De ser dock 

hinder till det i form av att utveckling och lösningar idag kostar mer. Gällande 

produktionsländer så ser hen att det blir dyrare att ha produktion i Kina då de ökar sina 

standarder och villkor i landet, samt gör det svårt att producera i kvaliteten som 8848 vill ha 

till det pris de vill ha. Hen hävdar att de är ett varumärke som inte kräver lågt pris men att 

värdet ligger främst i dess långsiktiga relation till leverantörerna.  

4.2 Företag 2 - Casall  

 

Casall Sport AB (benämns Casall i följande text) där Casall AB är moderbolag och koncern, 

startade 1982. 2017 hade de 38 anställda och en omsättning på 210 536 KSEK (ratsit 2017a). 

Casall erbjuder sport och träningskläder samt redskap för dam och herr där de satsar på 

funktionellt för en holistisk träning (Casall 2018). Allt började med öppnandet av det allra 

första gymmet för tjejer 1984 där de utvecklade träningskläder för de anställda och sen 

därefter fortsatt sin utveckling till där de är idag (ibid). Representant som intervjuats, som 

kommer hädanefter benämnas som Respondent 2, har angett Baltikum och Bosnien där dess 

viktigaste leverantörer befinner sig.  

4.2.1 Anpassning 

 

Respondent 2 anser att de flesta av deras leverantörer bemöter företagets önskemål till en 

gräns då det inte stör eller rubbar deras normala produktionscykel. Gällande hållbar 

produktion så hävdar hen att de alla arbetar och är intresserade av att hitta bra lösningar, tänka 

framåt och hitta mer lämpliga tillvägagångssätt att utföra sin produktion på. De blir ibland 

nekade sina önskemål, men respondenten menar att man måste fortsätta fråga leverantörerna 

då utveckling hela tiden sker och att moment kan bli möjliga med tiden. Vidare påstår hen att 

de är öppna för de önskemål som leverantörerna har gällande anpassning och syftar till att det 

hela tiden är ett samarbete samt hävdar att relationen handlar om ett givande och tagande. 

4.2.2 Förtroende 

 

Representanten poängterar att det ingår i Casalls avtal att leverantörerna inte ska sprida 

företagets känsliga information, men hen menar samtidigt att de har sett andra varumärken i 

dess fabriker och att det ligger i klädbranschens natur att kopiera. Respondent 2 argumenterar 

även att deras viktigaste leverantörer är pålitliga och att de därmed inte behövt ifrågasätta 
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förtroendet i relationen. Casall har oftast samma kontaktperson hos dess leverantörer, men 

respondenten nämner även en av deras största leverantörer där det inte är optimalt att det är 

flera kontaktpersoner istället som informationen ska gå emellan. När det gäller utvärdering av 

leverantörerna så har inte Casall något system för detta, men hen påpekar även att de genom 

besök hos fabrikerna på ett sätt utvärderar, samt genom dess leveranser och leveranssäkerhet. 

 

4.2.3 Engagemang 

 

Respondent 2 argumenterar att Casall prioriterar få och långsiktiga samarbeten med dess 

leverantörer, och större delen av dess produktion är i Europa. Det är oftast relaterat till behov 

när de upprättar nya leverantörsrelationer, där Respondent 2 anser att det även är bra att ha 

flera leverantörer för att sprida ut risken. När det gäller investeringar som företaget gjort anser 

hen att de investerar i form av att besöka leverantörerna och då också utbilda personalen i hur 

de vill att produkterna ska se ut och liknande. Dock investerar de inte i någon utrustning hos 

leverantörerna eller annan social verksamhet utan att de på grund av att de befinner sig i 

Europa, följer de lagar som är uppsatta. Hen hävdar att de prioriterar att ha så bra produktion 

hos leverantörerna som möjligt. Hen argumenterar också;  

 

“Desto bättre relation man har, ju större prioritet får man och ju bättre funkar ju samarbetet, 

de säger sig självt egentligen” (Respondent 2 2018). 

4.2.4 Hållbarhet 

 

Representanten förklarar att de sätter krav på sina leverantörer gällande arbetsmiljö, sociala 

aspekter, uppförandekoder och kemikalielistor som dessa måste följa. Då de har mycket av sin 

produktion i Europa, nästintill 90 % hävdar respondenten, så menar hen att det är något 

leverantörerna känner till och har kunskap om. Detta utgör en konkurrensfördel samt gör det 

enklare för Casall att kontrollera, säkerställa och påverka att de följer de regler som är 

uppsatta. Europas leverantörer, enligt respondenten, arbetar med förnybar energi och 

minimering av vattenmängd samt rening av avloppsvattnet. Hen upplever att krav ställs högre 

från återförsäljare och konsumenter på miljömässigt hållbara produkter, men att de inte ser att 

kunden bryr sig så mycket när det kommer till själva köpögonblicket. Gällande 

uppförandekoder så hävdar Respondent 2 att de följer upp arbetet med dem i form av 

stickprov och utskick av påminnelser på de kemikalier som inte får användas. Vidare om 

kemikalier så följer de REACh lagstiftningen och andra restriktioner utöver det, samt att de 

har hållbarhetsansvarig personal som har hand om dessa frågor i företaget. Hen påstår vidare 

att dess leverantörer använder reningssystem och arbetar aktivt med en minimering av 

vattenanvändning, samt att Casall stödjer detta arbete. Leveranssättet hen hävdar att de 

använder främst är lastbil, då de har produktionen i Europa och det inte finns de möjligheterna 

för varken båt eller tåg, där de helst av miljömässiga skäl hade velat använda tåg egentligen. 

När det kommer till det ansvar hen har i sin inköpsposition i hållbarhetsfrågor så menar 

Respondent 2 att hen har ansvaret i att säkerställa att leverantörerna följer de krav som 

företaget satt upp. Drivkraften framåt är den efterfrågan och utveckling i samhället om att 

producera mer miljövänliga produkter. Hen tror fortsättningsvis att hållbara alternativ 

kommer fortsätta utvecklas och att leverantörsrelationerna kommer utvecklas på ett sätt där de 

samarbetar ännu mer och hittar bättre lösningar tillsammans.  
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I vår analys av företagets hemsida har vi hittat att det är enkelt att hitta länk till dess ansvar 

inom hållbarhet och där det finns mycket information i strukturerad form, vilket gör det 

enklare att sätta sig in. De visar på miljöfrågor inom bland annat kemikalier, samt 

uppförandekoder som de arbetar med, dock mer på generella mål och förklarar inte att de gör 

något uppföljningsarbete av något slag. De nämner dess leverantörer gällande 

arbetsmiljöfrågor men tar ej upp dess engagemang. Hemsidan nämner inte heller utsläpp i 

transport eller dess påverkan på miljön. (Bilaga 2) 

 

4.2.5 Kostnad 

 

Respondent 2 hävdar att aspekten kvalitet går framför låg kostnad i företaget, även om de vill 

ha produkterna till ett bra pris. Vidare påstår hen att det kan vara dyrare att ha sin produktion i 

Europa, men att de även har sina fördelar. När det gäller utvärdering poängterar hen att de 

jämför priser säsongsmässigt och att om det skulle ske en plötslig förändring så tar Casall upp 

en dialog och förhandling med leverantörerna om det. Vid hinder till att kostnad och 

hållbarhet kan uppfyllas menar Respondent 2 att konsumenten måste vara villig att lägga den 

investeringen då det kostar mer att göra miljövänliga val, samt att då de producerar 

funktionskläder har svårt att återvinna tyger för att få till en bra funktion. 

4.3 Företag 3 – Craft 

 

Craft of Scandinavia AB (benämns Craft i följande text) bildades 1996, ingår i moderbolaget 

New Wave Group AB och i koncernen Torsten Jansson Holding AB. De har 92 anställda och 

en omsättning på 407 788 KSEK 2016 (ratsit 2016b). Företaget erbjuder huvudsakligen 

träningskläder för olika tillfällen, väder och sport samt för dam, herr och barn (Craft 2018). 

De arbetar med elitidrottare runt om i världen och därmed utvecklat och skapat 

funktionsplagg optimalt för träning och tävling (ibid). Intervjun tog plats i Borås på företagets 

huvudkontor och de två representanter benämns som Respondent 3 och Respondent 4 nedan. 

Företaget arbetar inte direkt med sina leverantörer utan arbetar främst mot koncernens 

inköpskontor i Kina som hittar lämpliga leverantörer för företagets produkter förklarar 

Respondent 4 i början av intervjun. Men de har även leverantörer i Vietnam, Bangladesh och 

en del i Europa. Därför kommer denna intervju och därmed analys utgå från företagets 

relation till inköpskontoret, som ingår i samma koncern, samt hållbarhet utifrån hela 

koncernen där respondenterna har fått besvara det de kunnat och är involverade i. 

4.3.1 Anpassning 

 

Respondenterna på Craft påstår att de tror att leverantörerna är anpassningsbara eftersom New 

Wave group är så pass stor och viktig kund. Då är det lättare att ställa krav på anpassning hos 

producenterna och vara tillmötesgående. De fortsätter med att förklara att produktavdelningen 

arbetar tätt ihop med inköpskontoret vid design av plaggen för att få fram leverantörer, 

godkända prover och ett accepterat pris. Även när de internationella standarderna ändras 

måste leverantörerna uppdatera dokumentationen och visa på att de följer reglerna. Så mycket 

respondenterna är medvetna om, så har inte företaget anpassat sig till leverantörernas 

önskemål någon gång. I och med att företagen är i samma koncern så betonar Respondent 4 

att de samarbetar och har en dialog om ideér, därav anpassningsbara på det sättet.  
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4.3.2 Förtroende 

 

Relationen med inköpskontoret och dess anställda känns som kollegor i samma koncern och 

de påstår därav kunna lita på att företagets känsliga information hålls konfidentiell. Inköparna 

påstår att deras relation till kollegorna på inköpskontoret är personlig och att de umgås hela 

dagarna när de besöker varandra. Hen förklarar även gällande inköp att;  

 

“Jag har kontakt med olika personer beroende på vilken produktgrupp” (Respondent 3 

2018). 

 

Men Respondent 3 förklarar att för tre år sedan råkade de ut för en leverantör som inte 

uppfyllde kraven som alla leverantörer måste skriva under för att få producera åt koncernen. 

Samtliga affärer med leverantören fick stoppas och de fick sedan chansen att bevisa att de 

åtgärdat felet, vilket tog ungefär 4 månader. Respondent 3 beskriver de anställda på kontoret i 

Shanghai som noggranna då de gör slumpmässiga besök hos fabrikerna och vill se på att de 

uppfyller kraven om nolltolerans för barnarbete, att de har lunchrum och andra liknande krav. 

Leverantörerna utvärderas och mäts utifrån leveranstid till Craft. Kvalitetsutvärdering är även 

viktigt, där Craft litar på att koncernens kontrollanter på plats följer upp och ser till problemet 

innan det har fraktats till Sverige. Respondenterna menar att i och med att företaget är 

börsnoterat är det många ögon som granskar att de följer regler och lagar i respektive land, 

därför arbetar de för att bygga långsiktigt starka leverantörer som uppfyller de krav som New 

Wave Group satt upp.  

4.3.3 Engagemang 

 

Respondent 3 förklarar att deras roll på företaget är väldigt administrativ och har svårt att 

besvara frågor om engagemang då de inte är berättigade sådana beslut. Men Respondent 4 

som har arbetat på företaget i 14 år berättar att New Wave Group tidigare har haft en egen 

fabrik som de har investerat i, men att de nu köper in den tjänsten istället. Efter en liten paus 

påstår Respondent 3 att de har investerat i en maskin hos en leverantör i Europa, men är 

samtidigt tveksam i sitt påstående. 

4.3.4 Hållbarhet 

 

Företaget arbetar med BSCI (Business Social Content Initiative), code of conduct samt 

kemikaliehantering enligt REACh. Inköpskontoret i Kina har även i uppgift att se till att inga 

kemikalier på den svarta listan används i processen. Respondent 3 menar att dessa följs upp 

och att ett bra exempel är den händelse som nämndes under aspekten förtroende där det 

upptäcktes att kraven inte uppfylldes och all produktion stoppades. Gällande ämnet 

vattenhantering och vattenförorening kan inte respondenterna besvara frågorna då de inte 

arbetar med dessa frågor. De förklarar att de har en CSR ansvarig på koncernnivå som har 

hand om frågor kring de ämnena. Deras arbetsuppgifter inkluderar transportval och berättar 

att båt är av högsta prioritet och flyg av lägsta. När containrar till båtfrakt ska fyllas ser 

koncernen över alla deras företag för att samarbeta med att fylla dem, detta ur både ett 

kostnads- och miljöperspektiv. Nyligen testade företaget att ta hem produkter från Kina via 

järnväg, vilket hade fungerat bra menar Respondent 4, om man behöver spara någon vecka i 

tid samt är ett mer miljövänligt alternativ än flyg. Avslutningsvis informerar representanterna 

att koncernen arbetar mycket med hållbarhet och har bland annat fått ett pris för sin 

miljösatsning, de framställde en miljövänlig kollektion där hela kedjan från leverantör till 

slutprodukt var involverad.  



 

- 21 - 

 

 

Genom granskning och analys av företagets hemsida har gruppen sett att det finns en tydlig 

länk till företagets arbete inom hållbarhet på förstasidan där de visar på att de arbetar med 

detta ämne gällande etik, kemikalier, utsläpp i distributionen samt nämner dess relation till 

leverantörerna, dock ej dess engagemang. Hemsidan nämner inte några konkreta miljömål, 

siffror på förbättring, uppföljning av arbetet eller tar upp aspekten miljö i dess ansvar något 

vidare. Vi argumenterar även för att det är missvisande på hemsidan då Craft ingår i en 

koncern som utför mer arbete inom hållbarhetsfrågor. (Bilaga 2) 

4.3.5 Kostnad 

 

Respondenterna på Craft förklarar att produktcheferna på företaget inför varje säsong 

samarbetar med kontaktperson på inköpskontoret. Det är då den anställda där som ska hitta en 

lämplig leverantör och förhandla om pris, hitta material och så vidare. Inköparnas ansvar på 

Craft är att ifrågasätta leveranssätt för att minimera kostnaden samt kompromissa med 

leverantörerna om att dela på ordrar som är försenade. Om en fabrik inte kan leverera i tid 

samarbetar företaget med dem och flyger endast hem de produkter som verkligen måste 

komma i tid på leverantörens bekostnad. Resterande av ordern fraktas med båt och belastar 

företaget, men Craft tar den kostnaden med tanke på miljöaspekten med flyg. 

4.4 Företag 4 – Didriksons 

 

Didriksons Regnkläder AB (benämns Didriksons i följande text) bildades år 1999, ingår i 

moderbolaget Krushyttan Förvaltning AB och koncernen Didriksons Holding AB (ratsit.se 

2016c). 2016 hade de en omsättning på 266 216 KSEK (ibid) och i dagens läge ca 90 

anställda (Respondent 5 2018). Didriksons är ett familjeföretag som skapar tidlös design för 

konsumenter i alla åldrar och alla väder (Didriksons 2018). De satsar på funktionsplagg för 

kategorierna herr, dam, pojkar, flickor och barn där de ska kunna ha plaggen länge och arbetar 

kontinuerligt med dess miljöpåverkan (ibid). I följande analys presenteras företagets 

representant som Respondent 5. Didriksons viktigaste leverantörer är i Kina samt en 

materialleverantör i Italien.  

4.4.1 Anpassning 

 

Respondent 5 betonar att det är en ständig förändring i branschen som man måste anpassa sig 

efter, där hen uttrycker sig som att;  

 

“Det är ju så inom detaljhandeln är ju hela tiden örat mot rälsen och då får man också förstå 

vad de innebär då” (Respondent 5 2018).  

 

Hen menar att i leverantörsrelationer är det alltid ett givande och tagande. Företaget anpassar 

sig dagligen till leverantörens önskemål och hen syftar till att tiden är företagets värsta fiende. 

När Didriksons önskar förändring är ofta leverantören positivt bemötande men där det kräver 

en lång tidslinje, då det hjälper att de arbetat med vederbörande anställda i flertal år och där 

förändringen enklast förklaras som innovation. 
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4.4.2 Förtroende 

 

Företaget arbetar idag tillsammans med ett flertal leverantörer och har under de senaste två 

åren endast adderat två materialleverantörer. Hen påstår att deras framgång bygger på att de 

arbetar med långsiktighet inom relationer, och på så vis skapar de också kontroll i deras 

affärsrelationer och har även 6 anställda på ett representationskontor i Kina där de kan utföra 

uppföljning av leverantörerna. Varje år utser även företaget “årets leverantör” för att visa på 

uppskattning. Inga relationer har avbrutits på grund av hållbarhetsaspekter med däremot av 

ekonomiska problem hos leverantören. Förtroendet har ibland ifrågasatts där det handlar om 

att förhandla och att lyssna på varandra för att återskapa ett partnerskap, menar Respondent 5. 

Kontaktpersonen hos leverantören är alltid samma och relationen är absolut personlig menar 

hen. Hen fortsätter med att beskriva att de kan lita på deras leverantörer, men menar att ett 

papper inte är värt någonting och de förväntar sig att vederbörande ska ha en så pass hög 

integritet att leverantörerna håller information hemlig tills den dag det exponeras på 

marknaden.  

4.4.3 Engagemang 

 

Representanten benämner ofta vikten av tid i relationen och menar att hen egentligen är en 

säljare av tid. Hen menar att deras tid finns investerad i att vara till förfogande för 

leverantören om de behöver deras stöd. De kan även bidra med vissa tekniska delar genom att 

finnas tillgängliga och besöka fabriker runtom i Kina och vidare samtidigt utföra kontroller av 

processer och produkter. Företaget engagerar sig inte i social verksamhet hos leverantörerna 

men har däremot ett stort engagemang i vattenbesparing uppströms i sin kedja. 

4.4.4 Hållbarhet 

 

Respondent 5 påstår att de har egna uppförandekoder samt en manual som leverantörer måste 

följa och skriva på vid upprättande av nytt samarbete. Hen understryker att det tar uppåt två år 

att upprätta en leverantörsrelation hos dem. De jobbar inte med produktionsländer där det inte 

går att kommunicera eller där det sker barnarbete. När det gäller krav på kemikalier så hävdar 

hen att de satt upp fler än vad lagen kräver samt följer en så kallad kemikalielista som de får 

utskickad. Det är en svår del hävdar respondenten, då det hela tiden förändras. Men genom 

hårt arbete har de nu till exempel varit helt PVC-fria sedan 2015, där engagemanget 

påbörjades under 2009. Hen argumenterar för att de aktivt arbetar med att försöka förlänga 

kläderna så mycket som möjligt för konsumenterna. Vidare menar hen att det finns ett 

produktansvar där deras mål är cirkulär ekonomi och återvinning av produkterna. När det 

kommer till vattenhantering påstår hen att det är en viktig prioritering för Didriksons då de 

vill värna om vattnet och miljön. Hen argumenterar för att se på helheten och ifrågasätta ifall 

vissa komponenter i plagg är nödvändiga till exempel. Vidare gällande miljö och leveranssätt 

så prioriterar Didriksons båt, därefter tåg som leder till ökade kostnader men kortare frakttid. 

De bedömer alltid om de behöver använda flyg, då de enligt hen är det transportmedel med 

störst belastning på miljön, vilket förekommer då det handlar om tidsaspekter. I inköpsrollen 

och det ansvar det innebär hållbarhetsmässigt menar respondenten att det blir en del som är 

naturlig i processen och att hen själv äger frågan men sätter sig och för en dialog med ett team 

på företaget så att det implementerar alla delar. Hen poängterar att företaget aldrig kommer 

vara 100 % inom dessa frågor, men att de arbetar aktivt med det och vill redovisa dessa 

processer, vilket också är deras drivkraft framåt. Fortsättningsvis menar respondenten att de 

kommer ställa vissa krav i framtiden och föra en dialog framåt samt försluta cirkeln i 

processen.  
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I vår analys av företagets hemsida har gruppen sett att de har en direktlänk till deras arbete 

inom hållbarhet där de tar upp om vad de arbetar med idag genom generella mål, utan att 

nämna konkreta siffror på förbättring eller någon slags uppföljning på arbetet. Hemsidan visar 

på att de arbetar med uppförandekoder som anställda och leverantörer ska följa, minimering 

av farliga kemikalier och vattenanvändning i dess produktion, minimering av utsläpp i 

transport samt nämner leverantörer gällande arbetsmiljöfrågor. De nämner dock inget om 

leverantörernas engagemang på något sätt. (Bilaga 2) 

4.4.5 Kostnad 

 

Historiskt sett har företaget valt leverantör på grund av lägre kostnad, menar Respondent 5. 

Deras produkter är till för hela konsumentens familjs plånbok och som hen uttrycker det;  

 

“Det behöver inte kosta skjortan för att hålla sig torr” (Respondent 5 2018).  

 

Förut var kostnaden av högsta prioritet men genom åren har de successivt släppt priset som 

första argument och jobba mer med att bygga varumärke. Istället för att se hinder mellan 

balansen för kostnad och hållbarhet vill representanten för Didriksons se möjligheterna. Att 

kunna konsolidera och effektivisera värdekedjan genom att istället för att jobba med 20 

kvaliteter på foder i olika färger så har de nu en leverantör med en kvalitet på foder. Även om 

produktutvecklare på företaget säger att de blir begränsade i valmöjligheterna så har de sparat 

in på både pengar och miljömässiga aspekter. Hen visar på ett exempel där en viss 

vattenteknik har medfört till att de sparat in på 2,5 miljoner liter vatten.  

4.5 Företag 5 – Houdini 

 

Houdini Sportswear AB (benämns Houdini i följande text) bildades 2002, ingår i 

moderbolaget och koncernen Houdini AB, har en omsättning på 137 444 KSEK och 42 

anställda (ratsit 2017b). Houdini är ett outdoor-företag som erbjuder konsumenterna allt från 

underkläder till skalplagg i dess sortiment för kategorierna dam, herr, junior och barn 

(Houdini 2018). Företaget vill driva utveckling och arbeta med miljöpåverkan för att ge 

konsumenten möjlighet att ha roligt och samtidigt inte göra några avtryck eller skada på 

miljön (ibid). Under intervjun angavs det att företagets tre viktigaste leverantörer är 

lokaliserade i länderna Baltikum och Portugal. Nedan nämns företagets representanter som 

Respondent 6 och Respondent 7. 

4.5.1 Anpassning 

 

Houdinis respondenter anser att leverantörerna anpassar sig efter deras önskemål och 

framförallt inom val av material. De efterfrågar återvunnet material och ser till att syntetiska 

material inte blandas med naturmaterial för att återvinning ska kunna utföras. Respondent 6 

beskriver att leverantörer kan ha nekat deras önskemål, men att det kan bero på att det inte 

gått att utföra. Hen fortsätter att förklara att stora leverantörer tycker att Houdini är ett litet 

företag vilket har gjort att leverantören inte väljer att investera pengar i den forskning som 

Houdini önskar. Houdini försöker anpassa sig till leverantörens förfrågningar gällande att 

lägga ordrar tidigare vid långa ledtider samt sprida ut produktionen av produkter som är stora 

i kvantitet.  
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4.5.2 Förtroende 

 

Respondenterna beskriver inte relationen med de anställda hos leverantören som personlig, 

utan mer som kollegor som visar sig känslig vid komplikationer. De hävdar starkt att de kan 

lita på att leverantörerna inte sprider deras känsliga information, dock har det hänt några 

gånger att förtroendet med vissa leverantörer har ifrågasatts. Men fram till idag har inte en 

relation avslutats på grund av att leverantören inte uppfyller krav på hållbarhet, dock kommer 

detta möjligtvis att hända inom snar framtid. Det finns leverantörer som inte är kvar och 

anledningen till det har oftast varit att leverantören inte kunnat uppfylla de krav som företaget 

ställt inom hållbarhetsaspekter. Efter varje säsong utvärderas leverantörerna där hållbarhet 

och även transportsäkerhet är inkluderade. Angående utvärdering av kostnad uttrycker sig hen 

att; 

 

“Vi kan ju inte ta ut hur mycket som helst för våra produkter, då kanske inte nån köper det. 

Det är ju en balansgång det där, hållbarheten och kostnaden” (Respondent 6 2018). 

4.5.3 Engagemang 

 

Företaget anser att det är viktigt för deras relationer att de arbetar direkt med leverantörer utan 

agenter som mellanhänder. Respondenterna förklarar att de inte har upprättat så många 

formella kontrakt men att det något de tittar på. I dagsläget har det endast ett kontrakt på två 

år hos en materialleverantör, detta för att kunna få samma pris på ull. De fortsätter med att 

beskriva att de kan boka upp material och kapacitet hos leverantörerna utan att det är riktiga 

kontrakt. Engagemang i tid är därav via uppbokning och gällande pengar så investerar inte 

företaget i social verksamhet eller utrustning, men uppger att de har stöttat leverantörerna 

ekonomisk genom att förskottsbetala. Respondent 6 tror att leverantörsrelationer i framtiden 

kommer att utvecklas mot att de arbetar mer som samarbetspartners. Fokus kommer att ligga 

på material och producering av made-to-measure, samt inom området sömnad anser hen att de 

idag inte kan göra så mycket, men att det möjligtvis kommer att utvecklas i och med 3D 

metoder.  

4.5.4 Hållbarhet 

 

Houdini arbetar med fokus på återvunnet material och det är viktigt för dem att det är goda 

arbetsförhållanden hos leverantörerna och att de följer de krav för certifieringen Bluesign. 

Samtliga leverantörer måste skriva under företagets code of conduct samt en Houdini manual 

där all information och krav är angivna. Respondenterna beskriver att dessa koder följs upp 

via besök hos leverantören medan uppföljning av material görs regelbundet. Företaget 

förklarar att kunder är medvetna om etiskt uppförande i olika länder och att de ofta får frågor 

om varför byte av produktionsland har utförts vilket de har sett genom att titta på produktens 

etikett. När kemikalier diskuteras poängterar respondenterna igen att de följer Bluesign och att 

de ifrågasätts om deras DWR-behandlingar samt meddelar att de sedan ett år tillbaka helt 

slutat med fluorkarboner. Respondenterna förklarar att de gärna vill hjälpa leverantörerna med 

frågor inom vattenhantering, men att de gör det genom ställda krav på att leverantören ska 

uppfylla det. Respondent 6 uppger att de inte arbetar med bomull med anledning av 

vattenmängden och att de istället väljer fibern Tencel. När produkterna ska fraktas till 

företaget används tyvärr mycket transport med bil, enligt respondenterna. De hävdar att de 

undviker flyg så mycket som möjligt och försöker då frakta med båt då;  
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“Det är ju väldigt förmånligt i och med att det går då med båt sen är det bara kort från 

frihamnen till vårt lager så” (Respondent 6, 2018).  

 

Med ansvaret inom deras inköpsposition kan de påverka hållbarhetaspekter genom att de 

väljer transportsätt, dellevererar och ifrågasätter materialval samt hur plaggen ska tillverkas. 

Respondent 7 påstår även att de arbetar mycket med att minimera spill av material i 

produktion. Houdinis drivkrafter och mål med företaget är att vara 100% cirkulära till år 

2022. Respondenternas tankar om framtiden är att de kommer vara fokuserade på att ta ansvar 

för allt skräp samt att minska på allt material, även extramaterial som till exempel etiketter.  

 

Genom granskning av företagets hemsida har gruppen hittat att de har tydligast länk till 

företagets miljöarbete än de andra fyra företagens hemsidor vi har analyserat i denna studie. 

Houdini har på deras hemsida upprättat en GRI-rapport (Global Reporting Initiative), dock 

har den inte uppdaterats sedan 2013, även om de har nämnt som mål att detta ska ske vart 

tredje år. De visar på arbete inom miljö där de presenterar konkreta mål och siffror på 

förbättringsarbete samt uppföljning av arbetet. Kemikalier, utsläpp genom leveranssätt och 

etik i form av uppförandekoder nämns på hemsidan. De nämner leverantörerna där det även 

finns länkar till samtliga, samt att de visar på engagemang från leverantörerna genom att 

förklara att de arbetar tillsammans i miljöfrågorna. (Bilaga 2) 

4.5.5 Kostnad 

 

Under de senaste tre åren har Houdini etablerat två nya leverantörer för produktion och fem 

nya tygleverantörer. Representanten för företaget svarar att de någon enstaka gång valt ny 

leverantör på grund av lägre kostnad. Hen betonar att beslutet togs i en större grupp och med 

avsikten att arbeta mer med vertikal produktion. Företaget ser hinder till att både hållbarhet 

och kostnad kan uppfyllas genom att förklara med ett exempel om att det är kunderna som 

styr. De menar att de har en produkt som kunderna uppskattar som innehåller mikroplaster, 

där företaget skulle kunna välja att producera i 100 % ull istället, vilket skulle frambringa en 

prisökning och som kunderna kanske inte skulle välja att köpa. 
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5 Analys 
I detta kapitel diskuteras de samband mellan teori och empiri som presenterats ovan. Syftet är att 

sätta sambanden i en kontext för att svara på de forskningsfrågorna som presenteras i kapitel ett. 

5.1.1 Anpassning 

 

Guercini, La Rocca, Runfola & Snehota (2014) menar att det är viktigt att en relation 

förändras och utvecklas med tiden. 8848 och Didriksons representanter belyser betydelsen för 

att tänka framåt och förbättra relationen vidare. Båda företagen vill utveckla sin produktion 

för att finna ännu bättre lösningar. Detta kan tyda på att anpassning och utveckling är viktig 

inom textilbranschen samt stärks av en god relation. Forskning av Gadde & Håkanssons 

(1993) betonar att anpassning är en central aspekt i B2B relationen, vilket alla företag i 

studien stärker samt att Casall och Didriksons använder samma uttryck där relationen kan 

beskrivas som ett givande och tagande. För att leverantörerna ska få en säker inkomstkälla är 

det viktigt för dem att anpassa produktionen till deras viktigaste företagskunder (Viio & 

Grönroos 2014). Ett oväntat resultat under intervjuerna var att två företag betonade att de 

blivit nekade sina önskemål, men förklarar det som att det beror på att det inte går att 

genomföra eller var omöjliga. Detta svar kan antyda till att leverantörerna inte anser företaget 

som dess viktigaste kund och därför inte anpassar produktionen, samtidigt som man får 

komma ihåg att leverantörerna inte alltid har alla produktionsmöjligheter.  

 

Uluskan, Godfrey & Joines (2017) argumenterar för att större företag har fördel vid 

förhandling med leverantörer medan mindre företag tenderar att värdesätta starkare och 

stabilare relationer framför att vara kostnadskänsliga. Craft, som är studiens största företag till 

omsättning och antal anställda, stärker faktumet med att det är lättare för dem tillsammans 

med en koncern att ställa krav på att producenterna ska anpassa sig till deras önskemål och 

vara tillmötesgående. Denna information stärker teorin om att större företag har lättare att 

ställa krav, samt att en tolkning kan göras om att mindre företag i denna studie kan värdesätta 

stabilare relationer utan att vara lika kostnadsfokuserade, detta med grund i vad representanter 

på företagen berättar. Respondent 2 stärker denna tolkning med att argumentera att genom en 

stark relation och ett bra samarbete får företaget också en större prioritet hos leverantören. 

Respondent 1 hävdar även att de som varumärke inte kräver lågt pris på produkter utan att 

värdet främst ligger i dess långsiktiga relation till leverantörerna. Avslutningsvis kan aspekten 

anpassning sammanfattas;  

• Att anpassning i samband med utveckling bidrar till en god relation mellan parterna. 

• Det är viktigt att i B2B relationen samarbeta och bemöta önskemål från båda håll.  

• Genom att vara en stor kund hos leverantören får företaget en mer positiv respons på 

förfrågan om anpassning.   

• Även en stark existerande relation ger en positiv effekt till att leverantören är villig att 

anpassa produktionen.  

5.1.2 Förtroende 

 

Enligt Håkansson & Olsen (2015) är det viktigt att B2B relationer i nätverket är långsiktiga 

och med en god relation utvecklas de tillsammans framåt. Två företag poängterade vikten av 

relationen men betonade betydelsen på olika sätt. Didriksons förklarade att deras framgång 

bygger på långsiktighet i deras relation till leverantör. Craft antyder att anledningen till att de 

upprättar långsiktiga och starka leverantörsrelationer var för att de blir hårt granskade som 

börsnoterat bolag samt att det är effektivt att bevara en långsiktig relation när en leverantör 

uppfyller de krav som ställts av New Wave Group. Detta tyder på att företagen ser olika på 
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hur en god och långvarig relation är uppbyggd samt betyder för dem i deras verksamhet. 

Relationer kan vara utformad olika, där det viktigaste är att båda parterna ser samarbetet ur ett 

likvärdigt perspektiv. För att utveckla relationen behöver synen på relationen vara positiv och 

genom utvärdering ser företagen över relationen (La Rocca, Snehota & Trabattoni 2015). Två 

av företagen i studien svarade att utvärdering sker löpande eller efter varje säsong medan två 

andra företag menade att leverantörerna var självgående samt att de litar på deras arbete och 

behöver därför inte ha utvärderingssystem. Det kan tolkas att det är upp till varje företag att se 

över deras relationer för att avgöra om ett utvärderingssystem är nödvändig.  

 

Företagen vill kunna lita på att deras känsliga produktinformation inte ska spridas till 

konkurrenter, påstår Rauyruen & Miller (2007). Samtliga företag bekräftar att de har 

förtroende för sina leverantörer och känner att de kan lita på dem. Detta kan tolkas som att 

företag inte går in i en relation om inte tillit och lojalitet till leverantören kan uppfyllas. 

Samtidigt som data visar på att två av företagen har ifrågasatt förtroendet på grund av fel i 

produktion eller produkt. Men enligt Didriksons, menar de att en förhandling får upprättas och 

gemensam lösning får hittas. Hawkins, Pohlen & Prybutok (2013) beskriver att en relation 

kan utformas med förtroende för organisationen och ett annat förtroende för personen som 

arbetar inom organisationen. Samtliga representanter menar att det är en personlig relation till 

kontaktpersonen hos leverantören, dock på olika nivåer: tre påstår att den är väldigt personlig 

medan två andra företag menar att det liknar en kollega men på avstånd. Detta kan tolkas som 

att företagen kan ha olika relationer till anställda inom organisationen och organisationen som 

enhet. Denna personliga relation mellan individer kan tolkas och påvisas hur väl företaget är 

villiga att engagera sig i den andras intresse och engagemang, vilket gruppen diskuterar vidare 

här nedan. Sammanfattningsvis kan faktorn förtroende sammanställas som; 

• En god och långvarig relation kan uppfattas olika beroende på företag och individen.  

• Företag får ta beslut beroende på relationens utformning ifall utvärdering av 

leverantörer behövs genomföras regelbundet.  

• Företag är inte villiga att ingå i en relation om inte förtroende finns till att leverantör 

visar på lojalitet.  

• Det kan förekomma en relation till leverantören som företag samt en annan till 

individerna inom verksamheten.  

5.1.3 Engagemang 

 

En relation kräver investeringar i tid och arbete samt utrymme för förändring av båda parter, 

enligt Čater & Čater (2010). Företagen i studien är överens om att vikten av att investera tid är 

stor. Däremot är de oense om hur investeringen i tid görs då ett företag menar att de bara 

bokar upp produktionstid hos leverantören, medan Respondent 5 menar att arbetsuppgifterna 

gällande sin roll handlar till stor del om tid. Ännu ett viktigt resultat var att ingen av de 

tillfrågade företagen uppgav att de engagerade sig i att investera i sociala verksamheter hos 

leverantören. Däremot visade Didriksons att de engagerade sig i projekt i vattenbesparing och 

att två företag uppgav att de investerat ekonomiskt, den ena genom bidrag till maskiner och 

den andra genom att förskottsbetala. Detta kan sammanfattas som att investering av tid hos 

leverantören är viktig och att ytterst få, utifrån vår studie, investerar pengar på annat vis. Det 

kan tolkas som att företagen lämnar över de ekonomiska och sociala aspekterna till 

leverantören att klara av på egen hand och att deras relation inte innefattar stöttning på den 

nivån. Enligt Guercini, La Rocca, Runfola & Snehota (2014) vill båda parterna investera i 

relationen för att utvecklas. Ett företag betonar att de bidrar med resurser i form av tekniska 

delar för att utveckla leverantören. Ett annat företag poängterar att genom att arbeta utan 

agenter som mellanhänder och direkt arbeta mot leverantören kan deras relation utvecklas till 
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att bli starkare och mer stabil. En tolkning är att genom nära engagemang och interaktion med 

leverantörerna kan förbättra företagens prestationer.  

Avslutningsvis gällande engagemang så kan det sammanställas till; 

• Investering av tid hos leverantör är viktigt då verksamheten styrs av detta faktum. 

• Tidigare forskning belyser engagemanget av finansiell investering i relationen men 

ytterst få företag gör det idag.  

• Företag har visat på att de kan lägga över ansvaret på leverantören genom krav istället 

för att direkt investera i verksamheten.  

• Engagemang och interaktion kan leda till förbättringar relaterat till företagets 

prestation.   

 

5.1.4 Hållbarhet 

 

Cao, Scudder & Dickson (2017) menar på att tidigare forskning argumenterar för att TTL 

modellen visar på en likvärdig och dynamisk balans mellan de ekologiska, sociala och 

ekonomiska aspekterna i företaget, och visar detta bättre än TBL modellen som kritiseras för 

att prioritera ekonomiska aspekten mer. I intervjuerna med representanterna från företagen 

finner vi att de ofta avvisar kostnad, den finansiella delen, för att belysa andra aspekter i form 

av hållbarhet, miljö, kvalitet och sociala aspekter. Didriksons menar att de historiskt sett hade 

ett kostnadsfokus, men att de idag gått ifrån detta och syftar till att bygga upp varumärket 

samt arbetar med möjligheterna med att balansera kostnad och hållbarhet. Detta bevisar på att 

det sker en skiftning och att företagen idag inte alltid lägger fokus på kostnadsaspekten. Enligt 

Blome & Paulraj (2013) är uppförandekoder frivilligt för företag att upprätta i implementering 

av miljöfaktorer och sociala standarder. Det har av samma forskare kritiserats för att framhäva 

tomma ord. Företagen i studien bekräfta att de har upprättat uppförandekoder samt att 

Houdini och Didriksons även bekräftar att de har en egen manual som ingår i avtalen med 

leverantörer. Samtliga av företagens hemsidor nämner att de arbetar med sociala aspekter eller 

etik av något slag. Ett antagande som kan göras är att företag idag måste påvisa att de arbetar 

med denna del, men då inga specifika eller konkreta projekt eller siffor påvisades kan det 

antas som att företag framhäver tomma ord. Däremot antyddes att företagen ställde krav på 

leverantörerna att uppfylla etiska standarder vilket betyder att företagen känner sig trygga i 

relationen och kan lämna över arbetet på leverantörsnivå och dess ansvar. Castelló & Lozano 

(2011) hävdar att externa krav på företaget ökar initiativen med arbetet inom CSR. 8848 

förklarar att de känner krav från medvetna kunder och att de speciellt i början vid val av 

leverantör granskar CSR-villkoren hos leverantören. Craft får krav från annan extern del då de 

har en CSR ansvarig på koncernnivå som hanterar frågor kring dessa ämnen. Ett 

konstaterande är att externa krav på företaget förekommer och en tolkning är att företagen tar 

till sig och arbetar med de aspekterna vidare ner i kedjan till sina leverantörer. PSR innefattar 

aktiviteter som inköparen kan styra över för att få ut miljövänligare faktorer vid inköp av 

leverantörer (Blome & Paulraj 2013). Alla fem företag påvisar att deras ansvar som inköpare 

ligger i att säkerställa hållbarhetskraven som företagen har satt upp innan de går in i relationen 

med leverantören. Houdini belyser att de även arbetar mycket med att minimera spillmaterial i 

produktionen. Representanten för Didriksons betonar ansvaret hen har för att föra dialog med 

arbetskollegor på företaget för att sträva mot en bättre framtid, men poängterar även att 

företaget aldrig kommer vara hundraprocentiga i den aspekten. En tolkning utifrån svaren kan 

vara att inköpare på företag har ett stort inflytande över vilka leverantörer som väljs och hur 

de kan arbeta för en bättre miljö.  
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Desore & Narula (2017) påstår i deras studie att drivkrafter till inrättandet av hållbara 

aktiviteter i ett företags verksamhet kan vara en vilja att tillföra miljömässigt bra lösningar 

och metoder på problemen, samt hävdar dock att det kan uppstå finansiella och 

konsumentbaserade hinder samt lagstiftning som visar sig bristfällig. Houdini poängterar att 

dess konsumenter är medvetna och ställer sig ifrågasättande mot varför företaget byter 

leverantörsland. 8848 och Casall menar i diskussion om konsumenterna att de inte riktigt har 

kommit dit i dess utveckling och köpbeteende, vidare att de inte är beredda att alltid lägga de 

pengarna för en till exempel mer hållbar produkt. Detta kan tolkas som att konsumenter kan 

utgöra ett motstånd och svårighet även om de samtidigt sätter större krav på hållbarhet hos 

företagen idag. I en undersökning av Jafari, Seifbarghy & Omidvari (2017) utforskar de 

möjligheten till att återvinna vattnet i produktion samt diskuterar vem i kedjan som är 

ansvarig för miljöförstöringen som vattnet bidrar till. Två respondenter berättar att deras 

leverantörer arbetar aktivt med vattenhantering och vattenanvändning. Samt att två andra 

företag påstår sig välja andra fibrer där vatten inte är en stor del av produktionen, till exempel 

8848 som väljer leverantörer som arbetar med infärgningsprocesser som inte kräver något 

vatten. Respondent 5 är den enda som betonar att deras företag har projekt inom 

vattenhantering och är en viktig prioritering för dem, vilket Didriksons hemsida även styrker 

där de framhäver dess arbete med vattenanvändning men ej på detaljnivå. Ett antagande kan 

dras till att företagen i studien, med ett undantag, överlåter ansvaret till sina leverantörer att ta 

hand om vattenföroreningen och över hur hanteringen ska ske i produktion.  

I sin forskning hävdar Shishoo, Bechtold & Bechtold (2015) att genom att företag anger att de 

följer kemikalielagstiftning är det deras ansvar att deras leverantörer och underleverantörer 

följer dessa. Alla företag i undersökningen uppgav att de följer REACh och tre av 

respondenterna påstår att de har en konsult respektive ansvarig personal som vars arbete rör 

kemikaliehantering inom hållbarhetsfrågorna. Samtliga företag har även uppgett att de arbetar 

med kemikalier och lagstiftningen på deras hemsidor. Casall menar att det är enklare för dem 

att säkerställa krav och kontrollera kemikalier i produktionen då 90% av deras leverantörer är 

inom Europa där de menar att de ställer samma krav. Didriksons förklarar att de ställer krav 

utöver vad lagen kräver på sina produkter. Craft bevisar att de gör uppföljning med att 

förklara att de fick stoppa en leverantör av den anledningen att kontrollanterna hittat 

kemikalier i produkterna som inte borde varit där enligt kraven. Enligt empirin kan ett 

påstående skapas då alla företag tycker det är viktigt och arbetar både internt och externt med 

organisationer för att säkerställa att produkterna inte innehåller farliga kemikalier. Det är 

dessvärre svårt att ha full kontroll då nya farliga kemikalier upptäcks hela tiden vilket skapar 

en utmaning i att arbeta med uppföljningsarbete.  

Transport av produkterna utgör en negativ påverkan på miljön (Desore & Narula 2017), och 

Bevilacqua, Ciarapica, Giacchetta & Marchetti (2011) påstår att en skiftning från lastbil till 

tåg och från flygplan till båt inom textilindustrin kan leda till en minimering av 

koldioxidavtrycket som uppkommer vid distributionen. De tre företag som angav Kina som 

deras viktigaste leverantörer berättar alla att båt är av första prioritet och tåg som andra 

alternativ. Två av företagen belyser att de ser till att fylla containrarna vid frakt på grund av 

miljöaspekten. Casall och Houdini som har sina viktigaste leverantörer i Europa medger båda 

att de tyvärr främst använder lastbil. En tolkning utifrån denna undersökning är att båt 

prioriteras högst vid transport från Kina som geografiskt ligger långt bort och troligtvis väljer 

även företagen detta alternativ på grund av miljöpåverkan. Produktionsländer som ligger 

geografiskt nära företagen inom Europa har andra miljömässiga fördelar och har även kortare 

transportsträcka, samt att lastbil kan ha valts på grund av bekvämlighet framför miljöskäl. 

Fortsättningsvis så visar granskningen av företagens hemsidor att 2 av 5 företag inte visar på 
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arbete inom minimering av utsläpp i dess distribution, vilket kan tolkas som att denna 

miljöaspekt kan hamna vid sidan av de andra aspekterna som kan inkluderas i miljöfrågor 

men att många ser värde i att kolla på hela kedjan. För att sammanställa hållbarhetsaspekten 

så kan det uttalas om;  

• Sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter borde balanseras likvärdigt i företagets 

verksamhet.  

• Företag idag måste visa på att de arbetar med uppförandekoder och etiska frågor, men 

då inga konkreta siffror påvisas på företagens hemsidor kan de framkomma som 

tomma ord.  

• Externa krav ställs på företagen och en tolkning är att de kan ta till sig dessa och 

arbeta med de aspekterna vidare ner i kedjan till sina leverantörer.  

• Inköpare på företag har ett stort ansvar och inflytande i val av leverantörer samt 

arbetet med miljöfrågor.  

• Konsumenter kan utgöra ett hinder i att hållbarhet ska upprättas i verksamheten, även 

om de ställer krav på hållbarhet hos företagen idag.  

• Företag kan engagera sig mer i leverantörens vattenhantering för att skapa en mer 

hållbar produktion istället för att endast kräva att leverantörerna ska genomföra en 

förbättring.   

• Att arbeta både internt och externt med kemikaliehantering i produktion och i 

produkter är viktigt samt att genomföra uppföljning då nya farliga kemikalier 

introduceras löpande.  

• Textilbranschen agerar aktivt vid val av transport och vid lång distribution väljs främst 

båt och i annat fall väljs geografiskt nära produktionsland för att minimera 

miljöpåverkan.  

• Få företag belyser distributions utsläppens påverkan i deras hållbarhetsbeskrivning på 

deras hemsida. 

5.1.5 Kostnad 

 

Egels-Zandén, Hulthén & Wullf (2015) påstår att företag inom textilindustrin idag oftast 

köper in sina produkter istället för att producera de själva. Alla företag i studien stärker detta 

påstående. En tolkning som kan tas utifrån det är att det är billigare för företaget att köpa in 

produkter och kan därav vara lönsammare. Teorier visar på att välja att producera företagets 

produkter i ett lågkostnadsland som Kina, Indien, Bangladesh eller Vietnam (Lowson 2001; 

Saheed 2011) visar på att företaget fokuserar på att kostnadsreducering är viktigt (Uluskan, 

Godfrey & Joines 2017). Respondent 1 uppger att de inte alltid prioriterar produktion till den 

lägsta kostnaden, men att vissa lågkostnadsländer som Kina utvecklas och gör produktionen 

dyrare vilket då gör det svårt att få både den kvalitet företaget kräver och till den kostnad som 

är rimlig. Tre av företagen har deras viktigaste leverantörer i länderna som nämns ovan. Två 

andra företag uppgav att deras mest betydelsefulla leverantörer är inom Europa. En tolkning 

är att de företag som lägger sin produktion geografiskt nära accepterar en högre 

produktionskostnad men resulterar i kortare frakt av produkterna vilket minimerar utsläpp 

under transporten.  

 

En studie av Cho & Kang (2001) som menar att tidigare har företag velat ha produkter till lågt 

pris på marknaden för att differentiera sig, argumenterar emot Khurana & Ricchetti (2016) 

som menar att konsumenter värdesätter varumärke och god etik samt utveckling inom 

miljöarbete. Casall och Didriksons hävdar att de tidigare fokuserat på att köpa in produkter till 

ett bra pris men har idag mer fokus på kvalitet respektive uppbyggandet av deras varumärke. 

Utifrån de påståendena syftar det till att företag idag går ifrån kostnadsfokuset och ser mer 
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värde i andra aspekter som långsiktig hållbarhet. Enligt Wood & Fernie (2015) kan ett 

samarbete mellan företag och leverantör komma på lösningar som kan kombinera 

kostnadsreducering och en mer hållbar produktion. Cao, Scudder & Dickson (2017) menar 

även att TTL modellen syftar till att genom att prioritera sociala och ekologiska aspekter bidra 

till ekonomiska fördelar. Didriksons argumenterar för det genom att Respondent 5 påstår att 

de har konsoliderat och effektiviserat värdekedjan genom att begränsa leverantörer, kvalitet 

på material och färg på foder i kläderna samt har genom det sparat in på både pengar och 

påverkan på miljön. Både Casall och Houdini betonar att det är en svår balans med kostnad 

och hållbarhet då det är konsumenterna som styr om de handlar eller inte. Företagen är eniga 

om att kunderna inte är villiga att betala ett dyrare pris där företaget skulle behöva betala för 

ett mer miljövänligt val i produktion. Casall påstår att även om krav ställs på återförsäljare om 

miljömässigt hållbara produkter så det inte den aspekten som kunderna bryr sig om det vid 

köpögonblicket. Även 8848 instämmer med att förklara att material, utveckling och 

teknologiska lösningar kostar mer. Tolkningen som kan utläsas ur denna diskussion är att 

priset är väldigt viktigt, men att det finns en antydan till att det inte behöver väga tyngst 

längre. Produktens kvalitet och att konsumenten ska kunna ha plagget länge och uppfylla de 

krav som företagen satt upp för produkterna tyder på att företagen tänker ur nya perspektiv 

som kan syfta till mer hållbara alternativ och prioriteringar. Avslutningsvis, det som kan 

förklaras utifrån aspekter kostnad är att; 

• Textila företag bidrar till sin lönsamhet genom att köpa in produkter, vilket är billigare 

än att producera dem själva.  

• Företag som lägger sin produktion geografiskt nära och därmed har en högre kostnad 

prioriterar istället kvalitet mer samt bidrar till en bättre miljö. 

• Påståenden visar att företag idag går ifrån fokus på kostnad och ser mer värde i andra 

aspekter som långsiktig hållbarhet. 

• Priset för att köpa in produkter är högt prioriterat även om andra aspekter påvisar att 

kostnaden inte behöver vara det tyngsta argumentet längre.  
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6 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur företag väljer att prioritera mellan aspekterna kostnad 

och hållbarhet. Slutsatsen svarar på studiens syfte genom att återkoppla till de forskningsfrågor som 

presenteras i kapitel 1.3 samt kopplas till teori och empiri som gruppen samlat in. Avslutningsvis 

presenteras en metodreflektion samt förslag på framtida studier och rekommendationer för praktiker. 

6.1 Forskningsfråga 1 

 

Vilka förbättringar stärker relationen mellan inköpare och leverantör för att få en mer hållbar 

produkt och produktion?  

 

• Det är viktigt i en relation att anpassning sker hos både företaget och leverantören, 

men företagen har makten. För att relationen ska vara framgångsrik behövs en dialog 

om hur de kan hjälpa varandra till förbättringar samt bemöta varandras önskemål. 

Samarbete angående justeringar mellan parterna behövs för att stärka relationen och 

utveckla den framåt. Även om det är ett samspel så är företaget och inköparen kunden 

och därav är leverantören i en beroendesituation då de vill producera ordern och få 

betalt. Företag kan få prioritet framför andra företag, på anpassning i produktion och 

produkt hos leverantören, om de är en stor och viktig kund för dem eller om relationen 

redan är väl etablerad.  

 

• I B2B relationen är förtroende en grundsten och kan, beroende på inköpare, gestaltas 

olika. Finns inte förtroende till andra part kommer inte relationen ha en stabil grund 

för att kunna utvecklas och fungera ur ett långsiktigt perspektiv. Det kan skapa 

svårigheter ifall företaget har tillit till en specifik kontaktperson men har en annan 

tilltro för organisationen i sin helhet. Finns inte förtroende på de båda nivåerna 

kommer det uppstå svårigheter i relationen i att underhålla den på lång sikt. Vid stort 

förtroende för leverantören behövs inte utvärdering ske regelbundet utan en tillit till att 

parten uppför sig räcker. Förtroende kopplas även samman med lojalitet som företaget 

behöver känna från leverantör för att vara villig att ingå i samarbete.  

 

• Företagets engagemang utgörs i form av tid, men investeringar på annat vis kan 

utvecklas. Företag lägger ned en stor del tid i att få relationen till att fungera, då de 

värdesätter att bland annat besöka fabrikerna för att se verksamheten med egna ögon 

och därmed få en mer personlig relation. Denna investering av tid gör att de även 

lättare kan kontrollera och säkerställa delar i dess verksamhet som de anser 

värdesättande i form av kemikalieanvändning, vattenhantering samt etiska aspekter. 

Dock även om företagen är duktiga på att investera i tid så lägger de över ansvaret på 

leverantören för att uppfylla de krav de vill ha istället för att hjälpa leverantören att 

uppfylla dessa mål tillsammans.  

 

• Lojalitet i dimensionerna skapar starka band i affärsrelationer. En stark personlig 

relation mellan inköparen och kontaktpersonen hos leverantören visar på att 

förtroendet är högt, vilket har visat att engagemanget ökar samt att samarbetet 

förbättras och leverantören är mer villig att anpassa produktionen. Genom denna 

lojalitet mellan parterna skapas därmed en stark, stabil relation. Vid ett tidigt skede i 

relationen kan leverantören få bevisa sitt engagemang inom hållbarhet för att få bli 

leverantör åt företaget. Vid en redan etablerad relation är det upp till företaget att 

påverka leverantören och påpeka hållbara förbättringar för att få det implementerat i 

sina produkter.  
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• För att få bättre hållbara lösningar krävs en dialog om kostnadsaspekter. Genom att 

erbjuda leverantörer företagets resurser och stöttning i utvecklingsfrågor, relaterat till 

hållbarhet och tekniska lösningar, kan de tillsammans hitta bättre lösningar och 

produktionsmöjligheter för att minimera miljöpåverkan. Lågkostnadssländer utvecklas 

och har idag hårda krav inom hållbarhet, förbättrade standarder samt stänger fabriker 

som inte uppfyller de krav som ställs på dem. Detta antyder till att en utveckling och 

skiftning håller på att ske i lågkostnadsländer vilket kan betyda mycket för företagen 

gällande produktionskostnader. När produktionskostnaden höjs på grund av att 

standarder inom hållbarhet krävs, motiveras även företaget att hitta kostnadseffektiva 

hållbarhetslösningar för att inte priset på produkten ska öka mot kund.  

6.2 Forskningsfråga 2 

 

Hur resonerar inköpare kring avvägningen mellan hållbarhet och kostnad vid produktion av 

företagets produkter? 

 

• Krav på transparens motiverar företagen. Hållbarhet är en aspekt som efterfrågas idag 

och ställer därmed krav på företag att visa på arbete med etiska och miljömässiga 

frågor både gällande produktion och inköp av produkter. Företag vill idag visa att de 

arbetar med hållbarhet, vilket syftar på att konkurrensfördelar skapas då de skulle bli 

bortprioriterade om de inte upprättade ett sådant engagemang på den globala 

marknaden idag. Att kommunicera och därav visa på transparens på deras hemsidor är 

viktigt där företag kan nå ut till konsumenten om deras sociala och ekologiska arbete. 

Ett konstaterande är att företagen kan öka tillförlitligheten av deras hållbarhetsarbete 

genom att beskriva konkreta mål i form av siffror.  

 

• Kostnad kommer aldrig helt kunna prioriteras bort. Kunderna är känsliga för 

produkternas pris och därav måste antingen acceptera att betala ett högre pris som 

täcker företagets kostnader för att köpa hållbara produkter, eller så måste företagen 

titta på andra delar i kedjan för att få ner kostnaden. Företag måste därav se över vad 

de kan göra för att hitta mer hållbara lösningar tillsammans med leverantören 

samtidigt som kostnaden kan hållas nere så att priset till kund inte nödvändigtvis 

behöver öka så mycket.  

 

• Kostnadsaspekten behöver inte vara den högst prioriterade aspekten vid inköp 

framöver. Inköpare kan värdesätta kvalitet, då sportbranschen är i behov av textilier 

som utgör en viss funktion, framför att hitta en leverantör som kan producera till lägsta 

pris. Produkter med god kvalitet kan användas under en längre tid och kan på så vis 

vara långsiktigt mer hållbar. Företaget värdesätter sitt varumärke och vill därav inte 

förknippas med leverantörer som har dåliga arbetsförhållanden och bidrar till 

miljöförstöring. I och med medvetenheten vill leverantörerna visa på att de har rena 

produktionsprocesser och därmed arbetar med kemikaliehantering och 

vattenhantering. Därför har leverantörer generellt fått högre standard som samtidigt 

medfört ökning av kostnadsläget, vilket företagen måste finna sig i och inte enbart kan 

fokusera på kostnader. Dessa påståenden visar att företag idag går ifrån fokus på 

kostnad och ser mer värde i andra aspekter som långsiktig hållbarhet. 
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• Balansen mellan kostnad och hållbarhet är svår vid avvägning gällande inköp av 

textilprodukter. På grund av konsumentbaserade faktorer krävs det av företagen att 

kostnad prioriteras högt än idag. Konsumenter kräver hållbarhet samtidigt som det 

kostar mer för företaget med utveckling av hållbarhetsaspekter samt miljömedvetna 

val av material och processer, vilket konsumenterna inte helt är redo att betala för samt 

att företaget inte kan stå för hela kostnaden då risken finns att det inte är lönsamt. 

Samtidigt finns det en möjlighet att en balans kan upprättas för att uppfylla både 

hållbarhet och reducering av kostnad i produktion, dock kan hinder uppstå till denna 

balans i form av att valmöjligheter vid produktutveckling blir färre. Utrymme för att 

förbättra balansen mellan ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter finns att arbeta 

vidare med.  

6.3 Metodreflektion 

 

Fördel med en kvalitativ studie är att empirin analyseras utifrån ord samt tolkning av text 

utifrån hemsida istället för siffror. Om en kvantitativ metod hade genomförts istället, hade en 

förståelse om hur balansen mellan kostnad och hållbarhet prioriteras inte kunnat uppnås på ett 

sätt så att studiens frågeställningar kunnat besvaras. Genom till exempel kodning av enkäter 

skulle en generalisering av hur svenska inköpare tänker ske. Men vi menar att, tillsammans 

med grund i teorin, att inköpsbeslutet beror på den individuella kunskapen hos respektive 

företag och dess leverantörsrelation.  

 

Med tanke på etiska risker som personen som blir intervjuad utsätts för, kan det kräva en 

försiktighet i att uppge företagets strategiska val och hemligheter. Om så är fallet kan den 

intervjuades anställning vara i riskzon. Vi såg därav till att inga sådana känsliga frågor skulle 

ställas, och risken var därmed minimal för den intervjuade samt att de utlovades personlig 

anonymitet vid intervjutillfället. Samtliga företag har godkänt att deras position och företag 

nämns i denna studie. Med anledningen av urval kan studien bara dra slutsatser utifrån vad de 

företag som intervjuades har uppgett om hur de arbetar med relationer och hållbarhet, och kan 

därav inte generaliseras mer än så. Vidare finns det alltid en risk i en semistrukturerad 

intervjumetod då påverkan från intervjuaren kan ske, samt validitetsproblem då personen kan 

tänkas svarar utifrån vad hen tror förväntas av dem (Bryman & Bell 2017). Under intervjuerna 

försökte vi därav vara neutrala och inte ställa ledande frågor och anser att vi fick genuina svar. 

En utmaning var när data skulle transkriberas då respondenternas ordval kunde tolkas olika av 

studiens intervjuare. Men granskning av betoning, formulering och kroppsspråk utfördes för 

att tolka respondentens svar på så rättvist sätt som möjligt.  

 

En risk som togs vid val av metod var möjligheten till att inte få tag på företag och inköpare 

som skulle tänkas ställa upp på intervju. Vi ansåg att genom personliga kontakter och 

förfrågningar via både mejl, LinkedIn och telefon kommer intervjuerna kunna genomföras. Vi 

anser att de 7 besvarade, 5 bokade och genomförda intervjuer, utav 9 förfrågningar är 

tillräckligt för att få svar på studiens syfte. De två som besvarade men inte bokades hade inte 

möjlighet att ställa upp på intervju inom vår tidsram. Ena företaget, Craft, var studiens största 

företag samt enda som ingår i en stor koncern. Detta ledde till att respondenterna hade svårt 

att svara på frågorna då de inte var befogade att ta besluten inom ämnena för studien. Gruppen 

anser att de under intervjun anpassade frågorna och att data som samlades in studerade 

varsamt för att kunna dra beslut om företagets åtagande, relationer och hållbarhetsarbete. 

Vidare har gruppen även en förståelse för att hållbarhet är ett ämne som företag idag gärna 

vill visa upp och där de vill framställas som mer kompetenta och ambitiösa i dess arbete än 
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vad verkligheten visar. Det fanns därför en risk i att intervjua företagen och dess inköpare om 

just detta ämne då de kunde välja att försköna deras arbete inom hållbarhet. Vi såg därför till 

att vara påläst om företagen inför intervjuerna, och därmed titta på företagens hemsidor för att 

stärka den yttre validiteten. 

6.4 Förslag på framtida forskning 

 

Den teori som studien drivit fram skulle i fortsatta studier kunna användas på andra branscher 

än just sportbranschen i textilindustrin för att se på hur företag med olika inriktningar på 

produkter och tjänster prioriterar inom aspekterna och i relationen. Vidare även Det finns 

även en möjlighet att titta på andra hållbarhetsaspekter än dem vår studie fokuserat på, det 

skulle kunna vara till exempel livscykeln, återvinning, uthyrning, materialval, tid och ledtid, 

cirkulär ekonomi eller andra specifika områden inom produktion. Flera av nämnda områden 

har tagits upp i studiens intervjuer samt speglar många av företagens målsättning och 

affärsstrategi. Ett annat alternativ kan vara att utföra studien genom en kvantitativ metod för 

att se på en generalisering av hur inköpare i branschen gör avvägningen mellan kostnad och 

hållbarhet. Syftet skulle i så fall behöva justeras och resultatet skulle kunna beskriva vad som 

prioriteras främs av inköpare i Sverige, eller i annat valt land, idag. Vidare kan denna studie 

utgöra en grund som senare kan användas i framtiden genom utvecklingen på ämnet, då det är 

en bransch som hela tiden utvecklas och där det visat sig att företagen är angelägna om att 

själva växa samt följa med i den framåtskridande utvecklingen.  

 

6.5 Rekommendationer för praktiker 

 

Den forskning och de slutsatser som den här studien lagt fram tyder på att relationen mellan 

leverantör och företag är viktig. Det är därav en rekommendation till praktiker inom 

sportbranschen att värna om dess relationer och på alla sätt försöka förbättra den. Vidare då 

företagen ibland lägger över sociala aspekter och liknande verksamhet på leverantörer att lösa 

på egen hand, rekommenderas det att se över detta och möjligtvis istället välja att ta ett större 

ansvar och stötta leverantörer i utbildning och stöd i andra sociala former. Gruppen föreslår 

även att företag försöker hitta effektiva lösningar för att arbeta vidare med att kunna uppfylla 

kostnad och hållbarhet i relationen och skickligare val vid inköp. Avslutningsvis, för att visa 

på tydligare transparens till konsumenter så kan mer konkreta projekt, mål och siffror anges 

på företagets hemsida, samt täcka hela värdekedjan när de syftar till företagets ansvar.  
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8 Bilagor 
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8.2 Analys av hemsidorna 
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8.3 Tabell över företagen 

 

 
 

Tabell 2 – Översikt på studiens företag 
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