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I 

Förord 
Denna uppsats har arbetats fram som en del av kandidatprogrammet Textil Produktutveckling 

och Entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. Studien syftar till att undersöka hur svenska 

textila konfektionsföretag som verkar inom ridsportindustrin arbetar med hållbarhet, samt vad 

som hindrar dem från att göra detta.  

   Forskning inom hållbarhet i den textila värdekedjan har idag sitt fokus på företag inom 

konfektion, och hur de jobbar med CSR-strategier för att stävja industrins omfattande 

påverkan på miljö och världen. Företag inom textil produktion har idag i stor utsträckning en 

global värdekedja, vilket ställer stora krav på kontroll och styrning av sagda värdekedja vad 

gäller CSR-problematik, något som visat sig vara komplicerat i stor utsträckning. Långa 

avstånd och flertalet leverantörer och underleverantörer, försvårar övervakningen av 

implementerade CSR-strategier.  

   Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de företag som valt att ställa upp på intervjuer i 

samband med vår studie och bidra med mycket värdefull information om det valda 

forskningsområdet. Vi vill även tacka vår handledare Ida Hermansson som varit ett stort stöd 

och har medverkat till att göra detta till ett bra arbete genom att ge konstruktiv feedback, tips 

och råd längs vägen. 
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Abstract 
Equestrian sport is one of the largest sports in Sweden. Despite this, it has lagged behind in 

the development towards a sustainable future. However, according to research, there are a lot 

of strategies for implementing sustainability in the textile value chain, which the equestrian 

companies could benefit from.  

   The purpose of this study has been to map some of the Swedish product development 

brands in the equestrian industry, to see how they work with sustainability and what kind of 

obstacles and challenges they face within this work. A qualitative method was used in the 

study, where interviews were conducted with Swedish companies that manufacture products 

for horses and riders. Production takes place exclusively abroad.  

   The results of the study show that the four participating companies work differently with 

sustainability. Although the two most prominent and most established companies are 

reasonably similar in their design and in their vision of sustainability, different measures have 

been taken to achieve these. Crucial factors seem to be the ability to allocate resources to 

active sustainability work, and commitment from employees and management, but also 

traditional factors weigh in. Where the older company works more conservatively with well-

implemented strategies, such as code of conducts and long-term supplier relationships to 

create stable relationships, while the more newly established company takes another path, 

where innovation and research are the main focus. Similarities to how conventional clothing 

companies work has been identified, in terms of supplier management and managing code of 

conduct´s regarding labor issues.  
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III 

Sammanfattning 

Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige. Ändå har den halkat efter i utvecklingen 

mot en hållbar framtid. Forskning visar dock att det finns en hel del strategier för hur man kan 

implementera hållbarhet i sin textila värdekedja, vilket ridsportföretagen också skulle kunna 

dra nytta av.    

   Syftet med denna studie har varit att kartlägga några av de svenska produktutvecklande 

varumärkena inom ridsportindustrin, för att se hur de arbetar med hållbarhet, samt vilka 

utmaningar och hinder som finns i och med detta arbete. En kvalitativ metod användes i 

undersökningen, där intervjuer genomfördes med svenska företag som tillverkar produkter 

avsedd för ridsport. Produktionen sker uteslutande utomlands.  

   Undersökningens resultat visar att de fyra deltagande företagen, jobbar på olika sätt med 

hållbarhet. Trots att de två framträdande och mest etablerade företagen är någorlunda lika till 

sin utformning och till sin vision om hållbarhetsarbetet, har man tagit olika vägar för att 

uppnå dessa. Avgörande faktorer verkar vara möjligheter att avsätta resurser till ett aktivt 

hållbarhetsarbete, och engagemang från anställda och företagsledning, men även traditionella 

faktorer spelar in. Där det äldre företaget arbetar mer konservativt med väl inarbetade 

strategier, såsom code of conducts och långa leverantörsrelationer för att skapa stabila 

förbindelser, tar det mer nyetablerade företaget en annan väg, där innovationer och forskning 

står i fokus. 

  Likheter med hur konventionella företag inom konfektion arbetar har utkristalliserats, vad 

gäller leverantörsstyrning och arbetet med code of conducts avseende arbetsrättsliga frågor. 
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V 

Terminologi 
 

Code of Conduct (CoC)  

Riktlinjer för leverantören vad gäller arbetsrätt och arbetsförhållanden, som implementeras av 

företag för att kontrollera hur produktionen av deras produkter går till (Dickson, Loker & 

Eckman 2009).  

 

CSR (Corporate social responsibility)  

CSR är de aktiviteter, eller strategier, som ett företag begagnar sig utav för att uppnå 

hållbarhet (Dickson, Loker & Eckman 2009). Det kan även definieras som förhållandet 

mellan företaget och samhället i vilket det (företaget) verkar, och de frivilliga aktiviteter som 

företaget ägnar sig åt vad gäller sociala och miljömässiga problem (Andersen & Skjoett-

Larsen 2009).  

 

Hållbarhet (hållbar utveckling)  

Hållbarhet definieras ofta som utveckling där nuvarande behov kan tillgodoses, utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Seuring & Müller 

2008).  

I uppsatsen kommer hållbarhet att användas parallellt med CSR, där hållbarhet ses som det 

övergripande målet med CSR-arbetet. Se även begreppet Triple Bottom Line.  

 

Hållbar värdekedja  

Att i värdekedjan ta i beaktande miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, vad gäller 

företagets val och styrning av sina leverantörer (Giunipero, Hooker & Denslow 2012).  

 

Textil värdekedja  

Alla aktörer som är inblandade i att ta fram, och i slutändan leverera, en textil produkt: från 

idé till slutkonsument (Hedén & McAndrew 2010) 

 

Triple bottom line  

Alla aktiviteter inom ett företag skall utvärderas utifrån hur hållbara de är avseende tre 

aspekter: ekonomiskt, socialt och ekologiskt (Caniato et al. 2012; Hiller, Connell & Kozar 

2017). 
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1 Inledning 
I arbetets inledande kapitel framläggs bakgrundsfakta om ridsporten, samt det 

problemområde som studien avser undersöka närmare, det vill säga den 

hållbarhetsproblematik som existerar kring produktion och användande av konfektion och 

material i samband med utövandet av sporten. Därefter presenteras studiens syfte och 

frågeställningar, samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Ridsport och hållbarhetsproblem  

Ridsport är en av de största sporterna i Sverige, med 160 000 utövare i alla åldrar. Det är en 

sport som de flesta kan utöva och är den näst största sporten för till exempel personer med 

funktionsnedsättningar. Antalet utövare inom ridsport ökar stadigt med allt fler som står på kö 

till ridskolor och liknande. Även antalet hästar i Sverige har ökat markant de senaste 40 åren 

(Blomberg & Välimaa 2016).  

   Trots att ridsporten är en av de största sporterna i Sverige (Svenska Ridsportförbundet 2018) 

är det en traditionspräglad sport som inte rör sig särskilt snabbt framåt i utvecklingen. Detta 

märks särskilt då man granskar ridsporten ur ett hållbarhetsperspektiv (Blomberg & Välimaa 

2016). Sporten är mycket materialintensiv och då utövarna ofta är unga tjejer har både kläder 

och annan utrustning framförallt under senare år blivit mycket moderiktiga (My News Desk 

2014).  

   Eftersom detta är en sport där höga krav ställs på slitstyrka, säkerhet och produkter som 

håller under en längre tid ställs vissa funktions- och kvalitetskrav på produkterna (Svenska 

Ridsportförbundets Tävlingsreglemente 2018). Det är inom dessa produktkategorier det blir 

särskilt svårt att försöka jobba med exempelvis miljömässig hållbarhet och det krävs att ett 

antal olika faktorer samverkar för att det ska fungera, såväl från företagens sida som 

konsumenternas. Mer forskning, samt nya material och metoder är exempel på åtgärder som 

kan föra utvecklingen inom detta område framåt (Vinnova 2017). Till dessa kategorier hör 

produkter som har speciella krav och förutsättningar för att de ska kunna säljas på marknaden, 

exempelvis funktionskläder och hästtäcken. Dessa krav kan vara allt från att en produkt måste 

vara flamsäker till att den inte får dra till sig smuts och bakterier. Det är även en industri där 

det går åt stora kvantiteter material. Ett hästtäcke motsvarar 6 stycken t-shirts i 

materialåtgång, och det finns ca 1 miljon täcken i Sverige (Blomberg & Välimaa 2016).  

   Även inom ridsporten har viljan att verka för en hållbar framtid sakta växt fram bland både 

företag som erbjuder kläder och utrustning för ryttare och häst, samt andra organisationer. 

Bland annat har ett samarbete kring miljö- och hållbarhetsarbete inletts mellan Svenska 

Ridsportförbundet, Got Event, Företag#3 i denna studie, Det Naturliga Steget och Zero 

Mission (Svenska Ridsportförbundet 2017) som på olika sätt syftar till att driva utvecklingen 

med arbetet framåt. Publikationen ”Hästen och hållbar utveckling” (Blomberg & Välimaa 

2016) beskriver översiktligt de utmaningar och lösningar som finns vad gäller hästnäringen, 

såsom transporter av hästar mellan tävlingar och stallplatser vilket genererar avgasutsläpp, 

och energiåtgång i anläggningar. Ett av företagen som varit med och utformat publikationen 

är Företag#3. De jobbar aktivt med miljöfrågor inom hästnäringen och återkommer även 

senare i denna rapport.  Även Svenska Ridsportförbundet har publicerat en skrift gällande 

Miljö-och hållbarhetsstrategi mot Ridsport 2025 (Svenska Ridsportförbundet 2016). I 

publikationen står det bland annat att man på Svenska Ridsportförbundet verkar i framkant för 

en meningsfull fritid, lika villkor, integrering, samt påvisar ridsportens förmåga att bidra till 

ett mer hållbart samhälle. De har hållbarhet med sig som en ledstjärna i sin kommunikation 
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och främjar debatt samt utveckling (Svenska Ridsportförbundet 2016). Det finns generellt 

mycket lite forskning kring ridsportens miljöpåverkan vad gäller konfektion, varför 

författarna till denna uppsats har valt att fördjupa sig i ämnet och undersöka det vidare. 

Ridsporten är som nämnt en materialintensiv sport, där mycket textila material används dels 

till beklädnad för ryttaren men även för utrustning till hästen.  

   Det börjar bli allmän kännedom att textilindustrin står inför stora utmaningar vad gäller 

möjligheten att fortsätta förse världen med den mängd textilier som krävs för att tillfredsställa 

människors behov, utan att samtidigt riskera att förstöra planeten jorden i processen. Under 

senare år har dessa problem börjat tas på stort allvar och många nya metoder för att minska 

nedbrytandet av jorden har vuxit fram. Dessa metoder finns numera att använda sig av i den 

textila produktens alla stadier i livscykeln (Das & Posinasetti 2015). I produktions- och 

förproduktionsstadiet vill man minska på vattenanvändning och användandet av skadliga 

kemikalier, samt minska spill och slöseri med resurser.  

   Andra sätt att uppnå hållbarhet är att ta särskild hänsyn till produktkvalitet och i 

designprocessen vara noga med att skapa en produkt som har en så lång användarfas som 

möjligt, innan den går sönder och inte längre kan användas. Att skapa en design som håller 

högsta kvalitet, så att produkten inte behöver slängas och bytas ut så ofta. Även när produkten 

till slut är oanvändbar efter ett långt liv, går det att se till att kvarlevorna inte hamnar på 

deponi. Genom att i designprocessen även beakta materialval och konstruktion, kan produkten 

få nytt liv då den initiala livscykeln nått sitt slut. Detta möjliggör återanvändning av material, 

på olika sätt, i ett slutet system (Das & Posinasetti 2015). Inom vissa produktkategorier har 

det dock visat sig vara en betydligt större utmaning av kombinera miljömässig hållbarhet med 

de krav som ställs på produkten (Curwen, Park & Sarkar 2013). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Hållbarhet/CSR 

De flesta företag i västvärlden som arbetar med att ta fram textila produkter, arbetar idag på 

en global marknad. Detta leder till stor belastning på jordens resurser, och flertalet 

hållbarhetsproblem, socialt och miljömässigt, relaterade till textilindustrin i främst 

utvecklingsländer (MacCarthy & Jayarathne 2012; Köksal et al. 2017; Diabat et al. 2014). 

 Många vetenskapliga artiklar behandlar hållbarhet, med diverse inriktningar, där ämnet 

diskuteras utifrån en mängd olika perspektiv. Det finns även flertalet definitioner och 

konsensus råder idag inte helt angående vilket som skall användas (Giunipero et al. 2012; 

López-Pérez et al. 2017). Ekologisk styrning, hållbar utveckling, hållbarhet och företagets 

sociala ansvar, är alla olika begrepp som används för att beskriva ett företags sociala, 

ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande.  

   Dickson, Loker & Eckman (2009) menar att begreppet CSR, corporate social responsibility, 

är det strategiska arbetet för att uppnå hållbarhet, i ett förhållningssätt där hållbarhet ses som 

målet för företaget, för att förbättra och vidareutveckla ansvarsfulla aktiviteter långsiktigt. 

CSR, definieras vidare enligt EU som när ett företag frivilligt integrerar sociala och 

miljömässiga aspekter i förhållande till deras intressenter (López-Pérez et al. 2017).  

Samma ingång till CSR-strategier utförda av ett företag går att finna inom det från början 

ekonomiska begreppet Triple Bottom Line (3BL), vilket innebär att alla aktiviteter inom ett 

företag skall utvärderas utifrån hur hållbara de är avseende tre aspekter: ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt (Caniato et al. 2012; Hiller, Connell & Kozar 2017). Ett företag skall 

därigenom inte bara utvärderas utefter dess ekonomiska bärighet, utan utifrån hur det presterar 

utifrån alla tre aspekter (Park & Kim 2016). CSR och Triple bottom Line (3BL), är alltså två 

begrepp som korrelerar med varandra. CSR är ett sätt att strategiskt jobba med 3BL i 
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praktiken (Chi 2011).  Den sociala principen inom 3BL, innebär att alla skall behandlas lika 

och rättvist. Den ekonomiska principen syftar till att det skall produceras tillräckligt med 

resurser för att möjliggöra upprätthållandet av en skälig levnadsstandard i samhället. Den 

innebär även att företagen måste ha ett långtidsperspektiv för sin verksamhet, för att låta dess 

ekonomiska tillväxt bidra till ett hållbart samhälle. Principen gällande miljön, implicerar att 

samhället har som uppgift att skydda naturliga resurser (Caniato et al. 2012).  

 

Hållbarhetsutmaningar inom den textila värdekedjan  

Hållbarhet inom textil berör flera aspekter, det kan till exempel gälla sociala frågor som 

skäliga löner, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter (Boström & Micheletti 2016), en fråga 

som varit högt upp på agendan vad gäller samhälleliga diskussioner flertalet gånger de senaste 

åren (Silver 2018). Textilindustrin är även en industri där det krävs en betydande mängd 

kemikalier, för att färga och bereda varor, vilket föranleder stora och viktiga hållbarhetsfrågor 

gällande föroreningar och utsläpp. Industrin upplever även, tack vare en ökad globalisering, 

allt längre frakter och produktionen sker långt bort ifrån där produkterna säljs och distribueras 

(Caniato et al. 2012). Trots att det finns styrelement och regleringar för företag, leverantörer 

och produktutvecklare, att förhålla sig till, kvarstår många problem. En lång och komplicerad 

värdekedja, leder till alltför dåliga möjligheter till kontroll av att styrelement och riktlinjer för 

produktion efterlevs (Boström & Micheletti 2016).  En hållbar värdekedja är när det råder 

balans mellan de tre perspektiven av “triple bottom line”, det vill säga ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt. CSR-strategier har blivit ett verktyg för att åstadkomma denna balans (Chi 2011).  

Det finns åtskilliga forskningsartiklar och uppsatser som behandlar mode- och textilföretagens 

verkningar och problematiska avtryck i världen vad gäller hållbarhet, men vad gäller 

forskning om hållbarhet kopplat till specifikt textil ridsportkonfektion och utrustning gapar 

fältet än så länge tomt. 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka miljömässiga och sociala 

hållbarhetsstrategier ett antal produktutvecklande ridsportföretag begagnar sig utav, i sin 

strävan mot en hållbar värdekedja. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

Med utgångspunkt från det produktutvecklande företagets perspektiv, kommer vi att besvara 

följande frågeställningar i den här uppsatsen: 

 

 Hur jobbar ett antal svenska företag som bedriver egen produktion av 

ridsportartiklar med hållbarhet, vad gäller sociala aspekter och miljöaspekter i 

den textila värdekedjan? 

 Vilka eventuella problem och utmaningar finns i detta hållbarhetsarbete? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Den här studien kommer enbart att undersöka företagens arbete med sociala och miljömässiga 

CSR-strategier inom ridsportföretagens textila värdekedja. Den kommer alltså inte att gå in på 
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ekonomiska CSR-strategier. Vidare kommer undersökningen endast att beröra utvalda delar 

av företagens hållbarhetsarbete, inom de sociala och miljömässiga områdena, definierade av 

författarna såsom kontroll, design/materialval, företagskultur, och relationer. 

Undersökningen kommer inte att beröra övriga hållbarhetsproblem som finns inom 

hästhållning eller ridsportens övriga aspekter. Undersökningen gäller textila komponenter i 

både kläder och utrustning som används inom ridsport. 

   Uppsatsen kommer enbart att titta på företag som bedriver egen produktion av 

ridsportartiklar, avgränsat till fyra företag baserade i Sverige. Uppsatsen redogör endast för 

svaren på frågeställningarna utifrån det produktutvecklande företagets perspektiv. 

Leverantörens perspektiv avhandlas inte i den här uppsatsen. 

 

 

2 Metod 
I det här avsnittet kommer av författarna vald metod att redovisas och varför denna metod 

valts, i relation till studerad teori vad gäller forskningsmetoder. Design, urval och etik är 

några av de aspekter som kommer att avhandlas. En övergripande, kort redogörelse för alla 

respondenter finns även i tabellen nedan. Se kapitel 2.4 Intervju med företagen 

 

 

2.1 Forksningsdesign 

Undersökningen som utförts är kvalitativ, med en tvärsnittsdesign, då det är information som 

samlats in från respondenter från flera företag (fall) inom en viss bransch. Dessutom har 

insamlandet av data skett från samtliga fall vid en speciell tidpunkt (Bryman 2011). En 

kvalitativ studie ämnar få fram respondentens åsikter och uppfattningar gällande ett fenomen, 

för att därigenom skapa en djupare förståelse för detta. Då metoden kan ge högre validitet än 

en kvantitativ metod på grund av närhet till det undersökta, måste dock hänsyn tas till att 

forskarens eget beteende och förkunskaper kan påverka respondenten och styra intervjun i en 

viss riktning (Holme et al. 1997). Metoden anses vidare lämplig som angreppssätt i den här 

undersökningen, då det är forskarnas uppfattning och tolkning av insamlad information som 

dominerar i analysen av materialet. I fallet med den här uppsatsen finns tolkning av insamlat 

intervjumaterial för att visa på ett företags förhållande till en viss företeelse (Holme et al. 

1997). Vidare kännetecknas en kvalitativ undersökning utav den lösa intervjuformen, där 

frågor med fasta svar inte används, forskningen går på djupet för att undersöka ett mindre 

antal områden och det finns en närhet till området som skall undersökas vad gäller 

informationsinsamlandet (Holme et al. 1997). Dessa premisser stämmer överens med hur 

undersökningen i den här uppsatsen har genomförts och därav har kvalitativ metod valts.  

   En kvalitativ metod ger en djupare förståelse för det som undersöks, där forskaren strävar 

efter att få en helhetsbild av de studerade objekten i förhållande till frågeställningen och är 

även lämplig vid undersökningar där få enheter undersöks, såsom i fallet med den här 

uppsatsen (Holme et al. 1997). 

   Den här undersökningen följer en deduktiv forskningsstrategi, på så sätt att den data som 

samlats in medelst intervjuer, jämförs med tidigare forskning inom området (Bryman 2008).  

 

Insamling av empiriskt material 

Vid insamling av det empiriska materialet har både primär- och sekundärdata använts. 

Sekundärdata är data som samlats in sedan tidigare och använts i ett annat sammanhang. 

Primärdata är den data som samlas in av forskarna, specifikt anpassat till den aktuella studiens 

syfte. Exempel på primärdata i denna studien är de genomförda intervjuerna med de berörda 
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företagen. I tillägg till detta använder sig författarna även av den redan befintliga 

faktabaserade data i form av dokument och texter gällande det berörda ämnet som finns att 

tillgå, genom en så kallad dokumentanalys (Bryman 2008). Dessa är bland annat inhämtade 

från företagens hemsidor. 

   Intervjuer har utförts med respondenter från företag som bedriver egen produktion av 

ridsportartiklar. De företag som undersöks närmare är Företag#1, Företag#2, Företag#3 och 

Företag#4. Författarna har under studiens tidsspann hållit en kontinuerlig dialog med 

kontaktpersoner på dessa företag, samt bokat in reella intervjuer och telefonintervjuer.   

   Under utförandet av dessa intervjuer har ett semistrukturerat tillvägagångssätt tillämpats, 

med en del utrymme för specifikt anpassade frågeställningar beroende på vem 

intervjuobjektet är. Detta för att säkerställa att jämförbara svar samlas in från varje 

respondent. Detta val har även kommit ur ett tidsrelaterat perspektiv, då tiden för insamlande 

av denna typen av data varit begränsad, vilket försvårat möjligheterna att utföra allt för 

anpassade intervjuer. Författarna har strävat efter att i första hand samla in faktabaserad data 

från respondenter, snarare än personliga åsikter och tankar. Intervjuer har genomförts med en 

respondent från respektive företag, detta på grund av tidsmässiga och praktiska skäl, både från 

författarna till den här uppsatsens sida och företagens.    

   Ett semistrukturerat tillvägagångssätt vid intervjuer tillåter att den som intervjuar fritt kan 

ändra ordningen och formuleringen av frågorna, beroende på vilken riktning intervjun tar för 

att kunna ställa ytterligare viktiga och relevanta följdfrågor. Detta för att eventuella nya och 

oväntade ingångar kan presentera sig under intervjuns gång. Frågorna som ställts har enligt 

det semistrukturerade tillvägagångssättet varit förutbestämda och utformade utefter 

forskningens frågeställningar, samtidigt som de varit öppna för deltagaren att resonera fritt 

kring (Doody & Noonan 2013). Detta tillvägagångssätt har tillåtit intervjun att vara flexibel 

och gett möjlighet till diskussion om frågeställningar som kommit upp spontant. En möjlig 

risk med detta är dock att författarna eventuellt inte är tillräckligt insatta i ämnet, vilket 

innebär en möjlighet att de inte kan ställa relevanta och nödvändiga följdfrågor för att få 

fullständig klarhet i frågan. Detta har författarna haft för avsikt att försöka förhindra genom 

att vara så pålästa som möjligt inför intervjuerna och eventuellt försöka förutse vad som 

kunde tänkas komma upp under samtalets gång.  

   Genom att utveckla en standardiserad guide för intervjun kan det bli lättare att ha en 

avslappnad interaktion med respondenten, vilket också kommer att underlätta för denne att 

tillhandahålla med den detaljerade information som behövs för studien. För detta krävs att 

forskaren identifierar det ämne som ska tas upp under intervjun, samt delar upp detta i 

underkategorier som sedan kan sättas i en logisk följd (Doody & Noonan 2013). Eftersom 

författarna tillämpar valt tillvägagångssätt har ordningsföljden på frågorna dock kommit att 

ändras i vissa fall, beroende på vem intervjuobjektet varit.  

   Ett viktigt första steg i förberedelsefasen inför intervjuerna är att försöka förutse och 

förhindra eventuella svårigheter som kan uppstå i samband med dem. Detta inkluderar att 

komponera komplexa frågeställningar på ett bra sätt, gå varsamt fram vid diskussioner om 

känsliga ämnen och hanteringen av deltagare som är reserverade. Vidare är viktigt att 

diskutera frågorna med någon utomstående innan intervjuerna hålls, till exempel en 

handledare (Doody & Noonan 2013). Alla dessa åtgärder har författarna genomgått under 

insamlandet av data, för att säkerställa att detta blir gjort på ett så grundligt sätt som möjligt. 

Det har även funnits en risk att respondenten tar upp information som får företaget att 

framställas på dess bästa sätt, och detta bör tas i beaktande vid analys (Holme et al. 1997). 

Författarna har även spelat in samtliga intervjuer via en mobiltelefon, för att underlätta vid 

intervjutillfället och vid analys av materialet. Intervjuerna har också transkriberats och 

skickats till respondenterna för att kontrollera att informationen förmedlats på ett riktigt sätt.  
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   Vid sökandet efter relevant tidigare forskning och litteratur begagnade sig författarna av 

sökmotorerna Primo och Google Scholar. Några av de sökord som använts är: “csr strategies 

textile”, “sustainability textile industry”, “sustainability csr textile”, “sustainability 

strategies”, “sustainable supply chain management”, “third-party auditors”. 

Informationsinhämtande har även till viss del skett i form av studerande av facklitteratur. 

 

 

2.2 Urval 

Initialt valdes nitton stycken relevanta företag inom det valda segmentet ut och kontaktades. 

Urvalet av dessa baserades på vilka som hade någon form av egen tillverkning av 

ridsportartiklar tillverkade i textila material, såsom jackor, ridbyxor, tröjor, täcken, vojlockar 

och så vidare. Vidare valdes svenska företag, som är liknande storleksmässigt, och som har 

produktionen förlagd utomlands. Undersökningen gav en generell bild av hur de utvalda 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Då det visade sig svårt att få kontakt med företag 

som var relevanta för studien, valde författarna även att ta med två företag som för tillfället 

inte har en produktion av konfektion inom ridsport, men har varit, eller är i, uppstarten av att 

starta produktion av utrustning till häst. Författarna gjorde härvid bedömningen att båda 

företagen kunde bidra med för ämnet relevant information vad gäller hållbarhetsarbetet initialt 

i en textil värdekedja.   

   Urvalet av personer som intervjuas är viktigt för undersökningen, då syftet med den är att 

öka informationsvärdet och ge en djupare förståelse för det som studeras, varför valet av 

respondenter inte sker slumpmässigt (Holme et al. 1997). Respondenter som intervjuats för 

den här undersökningen är därför personer med insikt i de frågor som skall belysas i 

uppsatsen, på respektive företag, samt är personer som kan antas ha riklig information och 

kunskap inom området som skall undersökas, för att öka informationsinnehållet (Holme et al. 

1997). I detta urval spelar för-förståelse och den för-teori, det vill säga författarnas 

kunskapsnivå och fördomar som fanns innan forskningen ägt rum, en avgörande roll för 

urvalet av respondenter. En aspekt att beakta här är att företagen själva förevisar en 

kontaktperson initialt, som sedan författarna till uppsatsen utifrån sin förförståelse bedömer 

som lämplig att intervjua. De som intervjuas kommer att benämnas respondenter då de själva 

är delaktiga i den företeelse författarna studerar (Holme et al. 1997), det vill säga, de arbetar 

med hållbarhetsfrågor på respektive företag. 

 

 

2.3 Analys av insamlat material 

Den flexibla och lösa formen som semistrukturerade intervjuer innebär, bjuder på vissa 

svårigheter vid analys av det insamlade materialet, då det inte finns någon större struktur eller 

organisering initialt för att underlätta vid senare moment (Holme et al. 1997). För underlätta 

en så bred analys av materialet som möjligt, kommer intervjuerna att transkriberas, för att 

sedan skickas till respondenterna. Detta görs för att respondenterna skall få en möjlighet att 

kontrollera att deras åsikter och lämnad information har framkommit på rätt sätt, men även för 

att ge validitet till  undersökningen (Holme et al. 1997). Enligt Holme et al. (1997) finns det 

olika sätt att analysera text, helhetsanalys och delanalys. Den förra innebär att forskaren 

strävar efter att se en helhet i materialet som är insamlat, där intervjuer får en mening när de 

sätts i det sammanhang varvid de utfördes. Här väljs ett antal teman och företeelser ut, och 

övrigt berörs inte i analysen (Holme et al. 1997).  En helhetsanalys består, enligt Holme et al. 

(1997), av tre faser. Den första innebär att en väljer ett problemområde, vilket för den här 

uppsatsen är hållbarhetsproblem i en textil värdekedja. I fas två formuleras frågeställningarna 
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utifrån de teman eller problemområden som utkristalliserat sig i materialet. På detta följer den 

tredje fasen som tar form av en analys av materialet, där forskaren går tillbaka till intervjuerna 

för en systematisk analys utifrån frågeställningarna (Holme et al. 1997). Detta struktureras i 

den här undersökningen upp i en analysmodell, vilken presenteras senare i uppsatsen. 

 

 

2.4 Intervju med företagen 

 

Respondent Företag Roll på företaget Intervjumedel Varaktighet 

Sanna Jansson Företag#1 Kvalitetsansvarig för 

kläder och skor 

Personligt 

samtal 

82 minuter och 

35 sekunder 

Jonna 

Ingemarsson 

Företag#2 Grundare och VD Telefon 37 minuter och 

20 sekunder 

Olga 

Johansson 

Företag#3 Seminassistent och 

hållbarhetskoordi-nator 

E-mail - 

Malin Rimfors Företag#4 Grundare och VD Telefon 14 minuter och 

40 sekunder 

 

Inför genomförandet av intervjuerna hade en tidpunkt avtalats mellan respondenten och 

författarna. Intervjuerna skedde främst på respondentens villkor, vad gäller varaktighet och 

plats. Som nämnt var de kvalitativa intervjuerna av semistrukturerad karaktär, för att reducera 

mängden irrelevant data som kan uppstå vid slutna eller styrda frågor (Harboe 2013 s. 57). 

Två intervjuer genomfördes via telefon, vilket kan utgöra ett problem för datainsamlandet, då 

telefonintervjuerna visade sig vara svårare att genomföra, varvid de inte skapade samma 

kontakt och diskussion som vid intervju i verkligheten.  

   Personerna heter egentligen något annat. Fullständig intervjuguide presenteras i bilaga 

nummer 1. 

 

 

2.5 Metoddiskussion 

Risker med att göra en undersökning kvalitativ med intervjuer som främsta metod föreligger i 

det flexibla formatet, där Holme et al. (1997) menar att nya insikter och uppfattningar 

framkommer under intervjuernas gång, vilket kan göra informationen svår att jämföra mellan 

de olika intervjuobjekten. Detta är något författarna till den här uppsatsen har fått ta i 

beaktande. Genom att använda sig av en intervjumall, med kärnfrågor som måste besvaras 

utifrån forskningens frågeställningar, har författarna försökt systematisera frågor och svar 

utifrån en analysmodell. En annan aspekt som bör tas i beaktande vid val av kvalitativ metod, 

är att intervjuobjektet väljer vilken information som blir central, utifrån deras perspektiv och 

eventuella agenda (Holme et al. 1997). Detta har visat sig vara ett problem i den här 

undersökningen, då en djupare diskussion vad gäller svårigheter med hållbarhetsarbetet varit 

svår att få till stånd, då de deltagande företagen har varit ytterst förtegna gällande dessa 

aspekter. I och med att undersökningen ämnar undersöka företag som är måna om sitt rykte 

och sin status på marknaden, kan detta påverka reliabiliteten av undersökningen, det vill säga 
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hur tillförlitlig informationen som representanter för ett privatägt företag de facto är (Bryman 

2008). Detta har författarna hanterat genom att anonymisera respondenter och företagen.  

   Kvalitativ forskning är enligt Bryman (2008) svår att generalisera, då de studerade fallen 

inte är representativa för samtliga andra fall utan utförs inom ett begränsat urval, vilket 

påverkar validiteten i undersökningen. I den här undersökningen kan alltså inte de intervjuade 

objekten och utvalda företagen ses som representativa för alla produktutvecklande företag 

inom ridsportbranschen, varför resultaten enligt Bryman (2008) skall relateras till teori. 

Kvaliteten på de formulerade teoretiska slutsatser som författarna kan dra på grundval av 

kvalitativa data är det viktiga vid bedömning av generaliserbarheten gällande den här 

undersökningen. Vidare menar Bryman (2008) att ett representativt urval, vilket använts i den 

här studien, endast kan generaliseras till det område eller kategori som urvalet gjorts utifrån, 

det vill säga till storleken mindre, svenska produktutvecklande ridsportföretag. 

   En annan faktor som påverkat studien är att antalet företag inom det valda segmentet varit 

relativt få. Antalet företag som tackat ja till att medverka i studien blev således också ett 

mindre antal än vad författarna hoppats på. I tillägg till detta har studien, på grund av tidsbrist 

och brist på nödvändiga resurser, endast kunnat rikta in sig på svenska företag inom 

ridsportbranschen, vilket oundvikligen också påverkat utfallet. Vidare fick författarna till 

uppsatsen tips från sin handledare om att intervjua företag#2, vilket ledde fram till beslutet att 

inkludera dem i denna studie, då de enligt henne bedriver produktutveckling av miljövänliga 

hästtäcken. Dock har det under processens gång framkommit att företaget inte kommit så 

långt i produktutvecklingsprocessen som det först verkade, vilket har påverkat resultatet i den 

mån att de är det enda företaget som inte har någon aktiv produktion i dagsläget. 

 

 

2.6 Källkritik 

Vid sökandet efter tidigare forskning och litteratur inom de områden som studien berör har 

författarna främst letat efter vetenskapliga artiklar med så sent publiceringsdatum som 

möjligt. Detta för att forskningen som beskrivs i artiklarna ska ha så hög relevans i det 

aktuella dagsläget som möjligt. På vissa punkter har det dock varit svårt att hitta litteratur som 

legat nära i tiden, varför författarna ibland har haft behov av att använda sig av artiklar som 

publicerats för 10 år sedan eller i vissa enstaka fall ännu äldre. Eftersom väldigt lite tidigare 

forskning finns inom området, textil produktion av textila ridsportartiklar, har författarna 

studerat tidigare forskning inom textil produktion i stort, och försökt tolka och anpassa denna. 

Den mesta forskningen inom textil produktion är även gjord med utgångspunkt i stora företag 

inom beklädnad, vilket påverkar hur väl forskningen kan anpassas och generaliseras mot små 

och medelstora1 företag (SMF). 

 

 

2.7 Etik 

Enligt Bryman (2008) finns ett antal etiska principer som skall uppfyllas i en  undersökning 

eller forskningsprojekt, såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa har tagits i beaktande i den här undersökningen och hänsyn har 

tagits till respondenternas yrkesroll och företaget. Därav har båda dessa anonymiserats. Vid 

                                                 
1 Små och medelstora företag är enligt Europeiska Kommissionen ett mått som baseras på antalet anställda och 

årsomsättning, där små företag anses vara företag med mindre än 50 anställda och en årsomsättning som inte 

överstiger 10 milj. euro. och medelstora företag är färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte 

överstiger 50 milj. euro. (upphandlingsmyndigheten.se). 
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intervjutillfällen har respondenterna upplysts om att intervjun spelas in och kommer att 

transkriberas. Ämnet som studeras, kan ses som känsligt ur ett företagsekonomiskt perspektiv, 

där avslöjande av strategier kan vara känsligt material ur en konkurrenssynpunkt, något som 

tagits i beaktande av författarna. Det är även på grund av denna omständighet som beslutet 

om att anonymisera deltagande respondenter och företag tagits. Deltagande respondenter har 

vidare upplysts angående syftet med intervjun, samt att det är frivilligt att deltaga. 

 

 

3 Teorietisk referensram 
I detta avsnitt avhandlas tidigare forskning om hållbarhet inom det textila området. 

Författarna presenterar olika modeller från tidigare forskning kring hantering av en hållbar 

värdekedja, såväl miljömässigt som socialt. Detta ligger även till grund för nästkommande 

kapitel, redovisningen av det empiriska materialet i denna studie. Teorikapitlet kommer att 

inledas med att behandla hållbara värdekedjor, för att följas av en övergripande ingång till 

CSR-arbetet, och därefter fördjupas inom vissa strategier såsom Code of Conduct, 

miljömässiga problem/styrning, då dessa anses relevanta för den här studien. Kapitlet 

avslutas med en introduktion till empirin och en beskrivning om hur denna kommer att 

behandlas i förhållande till teorin i en analysmodell. 

 

 

3.1 Hållbarhetsteori 

De negativa effekterna textilindustrin har på miljön ligger till stor grund till varför det är av 

stor vikt att utveckla textilindustrins värdekedja till en mer hållbar sådan (Chang & Wong 

2012). En hållbar värdekedja kan definieras såsom styrning av material, kapital och 

informationsflödet, samt samarbete mellan företag; med hänsyn till “triple bottom line”, det 

vill säga sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i värdekedjan. Det handlar om att 

integrera CSR med “supply chain management”: styrning av värdekedjan (Turker & Altuntas 

2014). 

   Arbetet mot en hållbar framtid blir allt svårare att navigera, till exempel på grund av 

 befolkningstillväxt, osäkra tillväxtprognoser och förändring av konsumtionsmönster. Som en 

effekt av denna komplexitet och oklara eller konkurrerande prioriteringar kämpar företagen 

ofta med de praktiska aspekterna av att integrera hållbarhet i organisationer och 

försörjningskedjor. Stora företag kan kopplas till en mängd olika hållbarhetsproblem, av vilka 

många förekommer på avlägsna platser som därmed blir svåra att kontrollera och rätta till 

(Quarshie, Salmi & Leuschner 2016). 

   Hållbar drifthantering utvecklades som ett område som integrerar miljö och sociala frågor 

tillsammans med de ekonomiska aspekterna av värdekedjor i en gemensam ram, där allting 

måste samverka för att det ska fungera optimalt (Rajeev, Pati, Padhi  & Govindan 2017). 

   Olika faktorer, såväl interna som externa har både positiva och negativa konsekvenser för 

ett företag i dess strävan mot en förändring av värdekedjan till det bättre. Enligt Walker, Di 

Sisto & McBain (2008) kan faktorer som har en positiv inverkan på arbetet mot en mer 

hållbar värdekedja till exempel vara personligt engagemang från grundare och ägare. De 

personliga och etiska värderingarna från företagets grundare filtreras genom hela 

organisationen och genomsyrar på så sätt hela företagets arbetssätt. Önskemålet om att minska 

kostnaderna utgör en annan gemensam drivkraft för hållbarhetsarbete. Genom en produkts 

livscykel innebär olika typer av föroreningar dolda kostnader i form av slöserier med resurser 

och arbetsinsatser. Genom att anamma ett nytt arbetssätt som innebär ett förhindrande av 
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föroreningar, med olika metoder som exempelvis byte av material och en övergång till en så 

kallad “closed loop”-process, kan föroreningar och därmed kostnader förhindras. 

   Under senare år har strängare, bindande miljölagstiftning implementerats för att skydda 

miljön, eftersom samhället har utvecklats drastiskt i industriländer. Vidare har konsumenter 

börjat sätta press på de kontrollanter och andra enheter som är inblandade i verksamheten. 

Hållbara eller så kallade “gröna” initiativ för hantering av den textila värdekedjan har antagits 

för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten, förbättra intern och extern kundnöjdhet, samt 

öka antalet marknadsandelar och försäljning, vilket resulterar i sin tur resulterar i en mer 

effektiv riskhantering (Rajeev, Pati, Padhi  & Govindan 2017). 

   Enligt Walker, Di Sisto & McBain (2008) kan en god hantering av företagets värdekedja 

mot en förbättrad miljöprestanda bland annat leda till minskad användning av förpackningar 

och därmed även en minskning av mängden producerat avfall, noggrannare analys och 

bedömning av leverantörernas miljöprestanda och utveckling av mer miljövänliga produkter 

och minskning av koldioxidutsläpp i samband med godstransporter. I vissa fall har ett 

förbättrat miljöarbete varit fördelaktigt eftersom det kan minska kostnaderna och förbättra 

organisationens prestationsförmåga och kapacitet, samt förbättra företagets rykte. 

   Flera nyckelfrågor som ofta tas upp i beskrivningen om genomförandet av gröna 

värdekedjor är de som sträcker sig också till den sociala sidan. Arbetstagarrelaterade problem 

har varit och fortsätter att vara ett av de vanligaste problemen inom den textila värdekedjan. 

Olika sociala normer i produktionsländerna omfattar till exempel arbetstid och villkor, 

tillgång till färskvatten och toaletter, barnarbete eller till och med tvångsarbete. Problem med 

bristande överenskommelser mellan företag och deras leverantörer avseende sådana krav har 

dokumenterats ofta i textil- och klädeskedjor och har således lett till skapande och 

implementering av olika standarder relaterade till dessa företeelser (Freise & Seuring 2015). 

   Även om det idag finns en allmän förståelse för att produktutvecklande, inköpande företag, i 

synnerhet inom textilindustrin är skyldiga att övervaka beteendet hos sina leverantörer som en 

del av sin roll som ansvarstagande företagsmedborgare, gör de ofta det genom kontroller och 

incitament enligt en av företaget vald fullmaktsgivare, vilket kan medföra att arbetet inte blir 

grundligt utfört. Det finns till exempel historiska exempel på hur strategier för samarbete med 

CSR i globala värdekedjor är bra i teorin, men att de ofta är svåra att genomföra och 

kontrollera så att de verkligen efterföljs i praktiken, särskilt i processen med att arbeta fram en 

förändring kring förbättringar av arbetarnas villkor i utvecklingsländer (Soundararajan & 

Brown 2016). 

   Ur ett traditionellt perspektiv betraktas ett företags risker vanligen från en rent ekonomiskt 

synvinkel, bland annat genom den eventuella risken för förlusten av företagets materiella och 

ekonomiska tillgångar. I och med att företagen börjat åtaga sig större ansvar och mål vad 

gäller hållbarhetshantering av verksamheten, växer även behovet av att se över värdekedjan 

och förstå hur man utför riskhantering, även inom andra delar av den. Därför måste sociala 

och miljömässiga risker inkluderas i riskbedömningen utöver de ekonomiska riskerna. Att 

hantera sin värdekedja på ett ansvarsfullt sätt är av största vikt för att ett korrekt 

hållbarhetsarbete ska kunna bedrivas. Utökandet av det konventionella riskperspektivet 

inkluderar riskaspekter av både miljö- och sociala frågor. På miljösidan innefattar sådana 

frågor till exempel utsläpp av farliga kemikalier i miljön eller förgiftning av arbetare på 

textilfabriker (Freise & Seuring 2015).  

   Enligt Quarshie, Salmi & Leuschner (2016) tyder litteraturen som de undersökt på att 

företagen gemensamt inför åtgärder och arrangerar program som stärker företagets så kallade 

triple bottom line, vilket kan vara bra utgångspunkter för fortsatt hållbarhetsarbete. I tillägg 

till detta kan företagen använda sig av olika koder, standarder och policys, som exempelvis 

finns listade i FNs Global Compact och Business for Social Responsibility (2015), liksom 

korresponderande tredje-parts revisorer. Allt detta kan praktiseras som användbara steg mot 
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större ansvarstagande. Granskningen visar också att medarbetare på beslutsfattande positioner 

inom företagen skulle behöva sträva efter mer transformativa framsteg, vilket kräver att 

företagets syfte, erbjudanden och försörjningskedjor ses över för att eventuellt omprövas, 

samtidigt som man även behöver undersöka, samt överväga hur organisationen bättre kan 

involvera intressenter och partners i hållbarhetsarbetet. 

 

 

3.2 CSR inom textilindustrin 

3.2.1 CSR 

Definitionen av CSR, enligt Porter & Kramer (2011, 2006; ref till av López-Pérez et al. 2017), 

innefattar sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner, och rekryterar utifrån dessa 

dimensioner ett antal strategier, för att därigenom uppnå målet med hållbar utveckling på en 

global nivå. Det råder idag en viss förvirring angående vilket begrepp som skall användas 

gällande företags sociala ansvar, där de olika begreppen verkar innefatta olika aspekter av 

hållbarhet (López-Pérez et al. 2017).  

   CSR beskriver, enligt Andersen och Skjoett-Larsen (2009), förhållandet mellan företagets 

inkomstbringande aktiviteter, och samhället utanför företaget. Det handlar även om företagets 

frivilliga aktiviteter gällande socialt ansvar och miljömässigt ansvar. I ett allt mer globalt 

samhälle, där produktion flyttas utomlands i en ständig jakt efter att hålla nere 

produktionskostnader, förväntas företag ta ett allt större ansvar för hur de gör affärer, vart de 

gör affärer och samhället runt omkring som påverkas av deras affärer. Globaliseringen i 

kombination med en industri där det är svårt att prognostisera efterfrågan från kunder, på 

grund av trender och ständigt fluktuerande tendenser på marknaden, gör att företagen strävar 

efter att hålla nere kostnader och ständigt flyttar produktionen vartefter de kan få lägst pris. 

Detta sker på bekostnad av de arbetare som tillverkar materialet och produkterna. 

   För SMF´s stammar oftast motivet till att arbeta med CSR-frågor från ägarens altruistiska 

förevändingar för detta och inte, som i fallet avseende många stora företag, för att åtnjuta 

ekonomiska fördelar, eller blidka intressentgrupper utanför företaget (Perry & Towers 2013) .  

   Perry och Towers (2013) menar att CSR-arbetet inom ett företag kommer från en önskan 

om att göra gott, och är självuppoffrande. Det finns dock forskning som idag visar att CSR-

arbetet har en positiv inverkan på affärsrörelsen, inte bara vad gäller företagets anseende hos 

kunder, utan även konkurrensfördelar, högre motivationsgrad hos de anställda, förbättrade 

relationer till investerare och genererar fördelar till samhället utanför företaget. Dock kan det 

svårt att implementera CSR framgångsrikt i textila värdekedjor, på grund av deras komplexa 

natur (Perry & Towers 2013). Detta ämne återupptas senare i uppsatsen (se stycke): 

Implementering av CSR-arbete.  

 

3.2.2 Implementering av CSR-arbete 

Produktionen av textila produkter är en industri där det finns många områden att arbeta med 

CSR-frågor. Både vad gäller miljöaspekter, där industrin tillhör en av de mest förstörande och 

förorenade, samt vad gäller arbetsförhållanden i fabriker (Ksiezak 2016). Perry and Towers 

(2013) menar att företag måste se till att leverantörer fullgör sitt ansvar att jobba hållbart. 

Detta är något som kan uppnås genom implementering av bland annat följande strategier; 

certifieringar, implementera utförliga ramverk och styrmedel, implementera Code of 

Conducts och göra kontroller på plats hos leverantörer, för att säkerställa att föreskrifter 

gällande miljö och arbetsförhållanden efterlevs. På företagsnivå, måste enligt Gimenez & 

Tachizawa (2012), företagen avsätta tillräckligt med resurser, ha stöd från företagsledningen, 
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utveckla styrningen av värdekedjan hos inköpspersonalen och implementera nödvändiga 

styrsystem för att åstadkomma ett fullgott hållbarhetsarbete. Författarna menar att det inte är 

tillräckligt att ha ett uttalat mål om hållbarhet. Gimenez & Tachizawas (2012) framhåller även 

att förutom stöd från företagsledningen, och avsättande av resurser för arbetet, så är även 

samarbete med leverantörer viktigt för att uppnå en hållbar värdekedja.  

   För SMF´s (små och medelstora företag) kan implementering av CSR-arbete visa sig 

komplicerat. Perry & Towers (2009) framhärdar att detta kan bero på bristande medvetenhet, 

kunskapsbrist, limiterat med resurser och begränsade möjligheter att avsätta personal för att 

arbeta specifikt med CSR-frågor i värdekedjan. Företagens förhandlingsläge är också en 

faktor som spelar roll i implementeringen, då större företag, som ger större “business” till 

leverantörerna, har lättare än SMF´s att få igenom sina krav på CSR-arbete (Ayuso et al. 

2013).  

   Många SMF´s i till exempel Kina är fortfarande långt ifrån att tänka och agera som större 

välutvecklade företag från exempelvis västvärlden (Chi 2011). Det är svårt för mindre företag 

i Kina att implementera CSR menar Ting Chi (2011), då de ofta bara kan göra så om deras 

extra kostnader för detta kan åtgärdas eller underlättas. Artikeln hävdar att detta kan stävjas 

genom rätt lagstiftning och påbud vid brytande av CSR-riktlinjer och rätt finansiella 

incitament. Även Pedersen och Andersen (2006) tar upp detta, som en av styrelementen för 

företag att använda sig av för att kontrollera att arbetet med CSR efterföljs. Detta sker just 

genom att hjälpa till med investeringar, vilket skall ge leverantören ett incitament att vidta 

åtgärder.  

Flera förslag på andra styrmedel för att arbeta med CSR-frågor tillsammans med leverantörer, 

finns rikligt i litteraturen angående CSR inom den textila värdekedjan. I den här uppsatsen 

kommer inte alla dessa att beröras, utan de som berörs är de strategier vilka författarna anser 

har relevans för frågeställningarna. 

 

 

3.3 Företagskultur 

Andersen och Skjoett-Larsen (2009) skriver om förutsättningar för implementering av CSR-

strategier, där de menar att för att införa sådana strategier i ett företag, måste det 

implementeras genom olika kunskapslyftande mekanismer. Den ena handlar om kunskap 

inom företaget, internt kunskapslyftande, där det finns ett utbyte av kunskap och erfarenheter 

mellan kollegor och arbetskamrater, gällande på vilket sätt en arbetar och varför en jobbar 

med CSR-frågor. Den andra mekanismen gäller externt, i förhållande till leverantörer. Här bör 

företaget utbilda nyckelpersonal hos leverantörer i CSR-frågor, skapa positiva incitament 

såsom långtidskontrakt och större volymer och genomföra regelbundna kontroller av 

leverantörernas prestationer. Dessa kunskapslyftande mekanismer skapar ett konsensus, eller 

tankevärld och kultur inom och utom företaget om hur en jobbar med dessa frågor (Andersen 

& Skjoett-Larsen 2009). Denna tankevärld som genomsyrar hela företaget och dess 

leverantörer är absolut nödvändigt för att kunna arbeta med CSR frågor inom en global 

värdekedja menar författarna.  

   Även Giunipero et al. (2012) redogör för hur viktigt det är med stöd från ledning, vilket 

visat sig vara en viktig aspekt avseende hur företaget och dess anställda värderar sin position i 

samhället och därigenom får en högre känsla av ansvar och moral. Andra studier som tas upp 

av exempelvis Lim & Phillips (2008) visar indikationer på att CSR-satsningar kan hindras av 

till exempel vinstmaximeringsstrategier och otillräckligt rättsligt skydd för 

arbetstagarrättigheter, men förbättras genom samarbetsmetoder, där företagen lägger till 

incitament och minskar på dessa hämningar för att uppnå överensstämmelse tillsammans med 

leverantörerna.  
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  Med föregående avsnitt vill författarna ge en introduktion till, och belysa komplexiteten i 

arbetet med CSR. Många företag jobbar med mindre leverantörer, eller är ett mindre företag i 

sig själva, vilket gör det svårare med implementering, och det blir tydligt att mycket resurser 

måste avsättas för att jobba med CSR-frågor. Vidare är det viktigt med stöd från ledningen, 

och att hela företaget är på samma sida vad gäller dessa frågor.  

   Teorin kommer i nästa rubrik att fortsätta med en genomgång av tidigare forskning vad 

gäller ett antal hållbarhetsstrategier som företag kan implementera, vad det finns för grund till 

att dessa strategier utarbetats, och även eventuella svårigheter gällande dessa. 

 

 

4 Hållbarhetsstrategier 
I detta avsnitt kommer de strategier som identifierats som intressanta för undersökningen att 

presenteras närmare, för att därefter knytas an till analysen senare i uppsatsen. 

 

 

4.1 Kontroll 

En så kallad Code of Conduct (CoC) är riktlinjer för socialt ansvarstagande av leverantören 

vad gäller produktion och kan verka som en kontrollåtgärd inom ett företag avseende 

hållbarhetsfrågor vad gäller arbetsrättsliga aspekter och miljöaspekter (Dickson, Loker & 

Eckman 2009). Här kommer författarna ta upp hur strategin kan implementeras, svårigheter 

med implementering och hur företagen kan kontrollera att uppförandekoden efterlevs. 

   Idag är det nödvändigt för de flesta producerande företagen att upprätta en CoC, för att 

försäkra kunder och intressenter om att företaget i fråga tar sitt ansvar vad gäller produktionen 

utomlands. Inget företag vill bli associerad med dåliga arbetsförhållanden eller miljöförstöring 

som en direkt följd av tillverkning av sina produkter (Gardetti & Torres 2012). En Code of 

Conduct innefattar oftast förhållningsregler vad gäller barnarbete, tvångsarbete, löner och 

förmåner, arbetstider, disciplinära åtgärder, fackliga rättigheter, hälso- och sjukvårdsaspekter 

samt miljömässiga direktiv (Mamic 2005).  

   Arbetsförhållanden är ett stort problem inom textilindustrin, då de allra flesta större 

produktutvecklande företagen förlägger sin produktion utomlands i önskan om att hålla 

kostnaderna nere. Detta leder till att leverantörerna i sin tur vill hålla sina kostnader nere, för 

att kunna vara konkurrenskraftiga på en snabbt svängande och konjunkturkänslig marknad 

(Gardetti & Torres 2012).  

   Att få leverantörer att arbeta efter CoC, kan visa sig vara problematiskt. Ännu svårare är att 

kontrollera att CoC efterföljs, då produktionen är förlagd långt bort från inköparen (Pedersen 

& Andersen 2006). Ofta visar det sig att finansiella problem som gör att leverantörer inte 

följer uppförandekoden, Pedersen & Andersen (2006) hävdar att risken för opportunism finns 

mellan olika aktörer i värdekedjan, alltså där motivet i slutändan blir att göra det som är bäst 

för den enskilda aktören. Vidare menar Pedersen och Andersen (2006) att fördelarna vad 

gäller ett bättre anseende och goodwill, med att införa uppförandekoder kan vara ojämnt 

fördelade på aktörerna, där den goodwill som kommer av hållbarhetsarbetet, endast kommer 

det varumärkesbärande företaget till gagn. Konflikten kan då kombineras med det faktum att 

det är leverantören som står för de finansiella åtgärderna vad gäller införandet av koderna. 

Uppförandekoden kan även vara undermåligt formulerade och bristen på konkreta åtgärder 

inom riktlinjerna kan göra det svårt att avgöra huruvida leverantören ifråga brutit mot dessa 

eller inte (Pedersen & Andersen 2006).  

   Perry and Towers (2013) framhåller att typen av textil produkt spelar roll för 

leverantörernas förmåga att leva upp till ansvarstagande vad gäller arbetsförhållanden och 
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Code of Conducts. Produkter med en kortare produktlivscykel (“fast fashion”) kräver kortare 

ledtider, vilket tenderar att pressa leverantörerna och i sin tur dess anställda att jobba övertid, 

och bryta mot diverse arbetsmiljölagar, för att få produkterna färdiga i tid.  

   Vad gäller SMF´s menar Ciliberti et al. (2008) att de ofta jobbar med CSR på tre sätt; (1) 

genom upprättande av skriftliga regelverk (CoC) gällande lokala lagar och förordningar och 

internationella CSR-standarder, samt anvisningar gällande processer och funktioner i 

produktionen, (2) kontrollera att leverantörerna följer tidigare nämnda regelverk eller 

förordningar genom tredjepartskontroller eller skriftliga undersökningar, (3) genom utbildning 

och kapacitetsbyggande hos leverantören, där hänsyn måste tas till lokala dialekter och 

eventuella kulturella sedvänjor. Det är hos SMF´s vanligt att CSR-strategier vad gäller 

styrning av leverantörer, endast sträcker sig till det första ledet av dessa, där underleverantörer 

förväntas kontrolleras av första ledet (Ciliberti et. al 2008). 

 

4.1.1 Tredjepartskontroller 

Tredjepartskontroller är för många företag ett sätt att kontrollera att leverantörer lever upp till 

CoC. De kan utföras av ett externt företag, eller av det produktutvecklande företaget själva 

(Mamic 2005). En kontroll utförs genom ett antal olika moment, såsom “walk-through”, där 

en okulär besiktning av fabriken genomförs på plats, för att kontrollera nödutgångar, sanitär 

status på olika faciliteter, skyddsutrustning och säkerhetsföreskrifter vad gäller maskiner. 

Kontroll av dokument gällande löner, hälso- och sjukvård samt anställningsavtal kan vara en 

del av kontrollen. Därtill kan även intervjuer genomföras med arbetare i fabrikerna (Mamic, 

2005). Köksal et al (2016) fann i sin litteraturstudie flertalet artiklar som behandlade 

tredjepartskontroller för att säkra leverantörens åtaganden vad gäller Code of Conducts. Av 

dessa påvisade flertalet av dem många brister med att förlita sig på tredjepartskontroller, då 

denna typ av kontroller bland annat ofta utförs av privata aktörer som vill tjäna pengar genom 

att “hitta fel” för att kunna åka till samma leverantör igen, otränade och oerfarna personer är 

ofta anställda för att göra kontrollerna, ibland kan de inte ens språket. Det förekommer även 

att leverantörer “städar upp” i sina fabriker innan granskningen, om de får veta på förhand när 

den skall ske (Köksal et al 2016). 

 

 

4.2 Nätverk/relationer 

Långvariga relationer med leverantörer har visat sig vara av största vikt i CSR-arbetet enligt 

(Perry & Towers 2013), där de belyser hur en relation baserad på ömsesidig tilltro, samarbete 

och engagemang kan överbrygga många svårigheter med CSR-arbetet. Köksal et al. (2016) 

menar vidare att det, enligt deras undersökning är av särskild betydelse för det 

produktutvecklande företaget tillsammans med leverantören att skapa en strategi för deras 

gemensamma åtaganden. Detta kan leda till fördelar för båda parter och därigenom till ökat 

tillmötesgående från leverantörens sida vad gäller till exempel arbetstagarrelaterade frågor. 

Det kan även leda till konkurrensfördelar för leverantören, då de får lättare att hitta välskolad 

personal, kan bättra på sitt rykte och vinna större ordrar hos välrenommerade varumärken, 

menar (Köksal et al. 2016).   

   Leverantörshantering är enligt Quarshie, Salmi & Leuschner (2016) ett viktigt tema i 

business ethics, med större fokus på granskning än i supply chain management. Flera 

undersökningar har gjorts kring relationerna mellan kontraktegenskaper, kontraktslängd, 

prispress, produktionskomplexitet och leverantörens förmåga att efterleva koder och 

bestämmelser. Köpande företags hierarki och relationsnormer utgör en styrning över 

leverantörer, snarare än marknadsstyrning och påverkar därmed processen.  
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   Vidare skriver Quarshie, Salmi & Leuschner (2016) att leverantörshantering enligt business 

ethics är ett samarbete och nära relationer med medlemmar i försörjningskedjan. Studier som 

författarna tar upp i artikeln hävdar till exempel att under ett hållbart samarbete med 

leverantörer, baserat på incitamentdelning, är kommunikation och förtroende att föredra 

framför ett "diktatoriskt samarbete" inte bara etiskt, utan också operativt. 

 

 

4.3 Design/materialval 

Miljömässig styrning i värdekedjan handlar när det gäller textil produktion oftast om 

energireducering, minskning av avfall, utsläppshantering, minskad miljöförstöring och 

undvikande av miljörelaterade skador (Gimenez & Tachizawa 2012). Proaktivt miljömässigt 

ansvar leder enligt Mann et al. (2014), till en “win-win” situation, då det genererar mätbara 

positiva ekonomiska resultat och samtidigt ger miljömässigt fördelaktiga effekter. Detta kan 

åstadkommas medelst minskande av utnyttjade resurser genom medvetna materialval, vilket 

minskar utnyttjandet av råmaterial och istället riktas in på val av material som kan återvinnas 

eller återanvändas (Mann et al. 2014).  

   En vision om att handla ansvarsfullt gällande hänsynstagande till miljön och hållbarhet i sin 

affärsmodell har utvecklats till en viktig differentiator på dagens konkurrensutsatta marknad. 

Det krävs dock att utvecklingen stöds av företagets ledning och det måste dessutom vara ett 

långsiktigt åtagande, samt att hela värdekedjan kritiskt granskas för att sedan kunna förbättras. 

Detta börjar exempelvis med utformningen av nya produkter som säkerställs efterleva 

kriterierna för en miljövänlig design, genom att involvera och kräva mer hållbara lösningar 

från leverantörer och mellanhänder, samt motivera och utbilda återförsäljare och konsumenter 

inom detta ämne. Dessa lösningar har alla visat sig vara effektiva för en hållbar 

affärsverksamhet (Høgevold 2011). 

   I allmänhet kan man enligt Lindahl, Robért, Ny och Broman (2014) se hur materialval och 

användningen av dessa kan styras av en vision om hur material kan hanteras med särskilda 

hållbarhetsbegränsningar och hur strategiska riktlinjer för att utforma stegvisa och 

 kontextspecifika tillvägagångssätt kan möjliggöra övergången till en visionen om en hållbar 

textil värdekedja.  

   De kritiska miljöproblem som uppkommer i samband med produktionen av en produkt är 

delvis styrt av produktens egenskaper, vilken typ av system som används vid produktionen, 

distributionen, användet och bortskaffandet av produkten då dess livscykel nått sitt slut. Alla 

dessa faktorer spelar en roll i hur stor magnituden av miljöproblem associerade med t.ex. 

resursförbrukning och uttömning, koldioxidutsläpp och användning av farliga kemikalier blir 

(Lenzen et al. 2007). 

   Att visa att alla individer kan utöva ett positivt inflytande genom att låta beslut om inköp, 

anskaffning av material, produktdesign och sourcing influeras av en genomgående 

hållbarhetshänsyn uppnås enligt Kogg & Mont (2012) genom att konceptualisera produkten 

som en avgörande faktor för miljöpåverkan. Genom att fatta välgrundade och ansvarsfulla 

beslut i enlighet med livscykellogiken, är tanken att företag kan minska den negativa 

miljöpåverkan och de sociala konsekvenserna i samband med produktion och konsumtion, 

oavsett var dessa effekter uppstår. 

 

 

4.4 Sammanfattning – teori 

Tidigare forskning inom valda CSR strategier har studerats av författarna till den här 

uppsatsen och redovisats för i teoriavsnittet. De strategier som är intressanta för 
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undersökningen är de gällande sociala och miljömässiga (avseende produktdesign) aspekter. 

Författarna till denna uppsats har identifierat fyra områden som har betydelse för CSR och 

utformningen av hållbarhetsstrategier. Det första området avser de sociala aspekterna och där 

har Code of Conducts, och kontroll av leverantörer (kontroll) ägnats särskilt intresse, då den 

typen av frågor får ett allt större utrymme i samhällsdiskussionen. Det andra området som 

identifierats gäller miljömässiga hållbarhetsåtgärder, såsom vikten av att göra själva 

produkten till ett koncept för hållbarhet, genom att exempelvis ta hänsyn till dess hela 

livscykel redan på idéstadiet då produktdesign och funktion utformas (design/materialval). 

Detta för att minska negativ påverkan på miljö och människor i samband med produktion och 

konsumtion så mycket som möjligt. Ett nära samarbete med leverantörer med gagnande 

villkor och intressen för båda parter har också visat sig fruktsamt i hållbarhetsarbetet och varit 

till bådas fördel och har därmed identifierats som område tre (nätverk/relationer). Det har 

även visat sig att det generellt är lättare för ett företag att implementera och bibehålla en 

hållbar organisatorisk verksamhet då företagsledningen med både grundare och beslutsfattare 

har hållbarhet som grundinställning, vilket med högsta sannolikhet då genomsyrar alla 

företagets sektioner. Detta område är det fjärde (företagskultur). 
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4.5 Analysmodell 

I den här uppsatsen har ett antal områden inom CSR och miljömässigt hållbarhetsarbete 

behandlats i avsnittet om teori/tidigare forskning. Utifrån dessa teorier har ett antal strategier 

och förutsättningar för att jobba med hållbarhet kartlagts. Dessa tas upp mer ingående i 

sammanfattningen av teorikapitlet. För att kunna ställa det insamlade empiriska materialet 

mot det teoretiska, har författarna under arbetets gång identifierat ett antal områden som visat 

sig vara betydelsefulla faktorer för att hållbarhetsarbetet ska fungera så bra som möjligt. 

Utifrån dessa har sedan en analysmodell utformats för att underlätta analysen av det empiriska 

materialet. Den information som författarna har insamlat medelst intervjuer med utvalda 

företag, kommer att struktureras utifrån de strategier som kan identifieras i deras arbete med 

CSR. Dessa strategier kommer sedan att analyseras och kommenteras utifrån analysmodellen. 

Analysmodellens delar finns illustrerade nedan enligt följande figur: 

 

 
 

 

Figur 1: Studiens analysmodell 
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5 Insamlat empiriskt material 
I detta avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet att redovisas. Fyra intervjuer har 

genomförts, utifrån en av författarna framtagen intervjuguide. Då två intervjuer utfördes via 

telefon, en via mejl och en i verkligheten, har kvaliteten på materialet skiftat något i omfång. 

 

 

5.1 Företag#1 

 

Bakgrund  
Företag#1 har funnits i trettio år och startades av Lennart Svensson (personen heter egentligen 

något annat). Visionen var att erbjuda hållbara högkvalitativa ridkläder (Företag#1 2018). 

Företaget är baserat i västra Sverige. Förutom webshop äger företaget inga egna butiker, utan 

distributionen sker främst genom återförsäljare i Sverige och utomlands. Respondenten som 

intervjuats är Sanna Jansson (personen heter egentligen något annat), vars roll på företaget är 

kvalitetsansvarig för kläder och skor, en tjänst hon har innehaft i cirka 6 månader.  

   Företaget har främst produktion i Kina och Indien och köper främst från en enda leverantör, 

som i sin tur köper material av de underleverantörer som krävs för att tillverka produkten. 

Företag#1 jobbar mycket med att försöka nominera så många leverantörer som möjligt, för att 

ytterligare säkra kvalitet och för att hållbarhetsarbetet lättare skall efterföljas och kontrolleras.  

 

Företagskultur  
Enligt Sanna Jansson är Företag#1 ett företag som jobbar väldigt mycket med hållbarhet. 

Tänket, menar hon, finns med i alla beslut som tas, både små som stora. Hållbarhetsarbetet 

genomsyrar hela företaget, och det finns i företagskulturen att man skall jobba med hållbarhet 

så mycket som det bara går. Tänket menar Sanna har alltid funnits i företaget och ledningen är 

i hög grad involverad i detta.  

 

Kontroll  
Företaget jobbar utifrån tre block vad gäller hållbarhetsarbetet. Det första gäller en 

uppförandekod, Code of Conduct, som alla leverantörer skall skriva på innan kontrakt skrivs 

gällande samarbete. Uppförandekoden är baserad på FN:s deklaration gällande mänskliga 

rättigheter, FN:s barnkonvention samt ILO´s (International Labour Organisation) och skall 

undertecknas av samtliga leverantörer (Företag#1 2018). För att kontrollera att CoC efterföljs, 

genomförs kontroller av en tredje part som är verksam i leverantörernas hemländer. Företag#1 

är även på gång (vid intervjutillfället) att bli fullvärdiga medlemmar i BSCI, en organisation 

som jobbar med arbetsrätt och arbetsmiljölagar över hela världen. Sanna Jansson ser detta 

som en viktig del i deras arbete, eftersom de är ett litet företag och det kan vara svårt att utöva 

påtryckningar vad gäller dessa frågor. Med en organisation i ryggen kan man ställa högre krav 

menar hon.  

   Det andra blocket som företaget jobbar med är att alla leverantörer skall vara granskade, vad 

gäller kravspecifikation för eventuellt samarbete med Företag#1.  

   Tredje blocket gäller kemikalier, och här arbetar företaget med siktet på transparens, då de 

har tagit fram ett dokument, Chemical in Focus, som skall skrivas under och fyllas i för varje 

produkt som tillverkas, vad gäller kemikalier och hur de hanteras. Dokumentet verkar också 

som ett sätt för Företag#1 att kontrollera att vissa kemikalier inte används, eller hur eventuella 

processer påverkar miljö och kvalitet på produkterna.  

   Företag#1 är även medlemmar i SWEREA, mer specifikt Kemikaliegruppen, vars syfte är 

att sprida lagkrav och information vad gäller kemikalier, för att i och med detta underlätta 
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kemikaliehantering för företag i deras arbete. Kemikaliegruppen är specifikt inriktad på textil- 

och elektronikindustrin. Att vara medlem i Kemikaliegruppen kan underlätta för företag att 

utöva påtryckningar vad gäller sina leverantörer, tillika underleverantörer, och deras 

kemikaliehantering (Swerea 2018).  

 

Design/materialval 
Grundtänket hos Företag#1 är att jobba med bra material, det vill säga hålla en hög kvalitet så 

att plaggen håller länge. Företaget jobbar med produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv, 

då en byter ut material om det visar sig att det inte går att tillverka hållbart. På Företag#1 

arbetar en mycket med polyester, då det finns krav på att plagg skall vara slitstarka och tåliga, 

på grund av de sammanhang de används i. Den polyester som används skall vara certifierad 

och uppfylla alla krav vad gäller tester och miljöaspekter. Hos Företag#1 jobbar man med att 

förlänga produkternas livslängd genom att välja bra material som håller länge, berättar Sanna 

Jansson. Därför finns idag inget system för återtagning av produkter eller second hand. 

Däremot skänker företaget utdaterade produkter till en välgörenhetsorganisation på orten, 

istället för att bränna dem. Färdiga varor från leverantör transporteras i största möjliga mån 

sjövägen, för att vara så miljövänligt som möjligt. Väldigt sällan flygs gods till Sverige, men 

då är det viktigt att en väljer rätt sorts produkter att flyga in, menar Sanna Jansson, så att det 

inte blir en onödig flygresa. 

 

Nätverk/relationer 
Företag#1 jobbar mest med leverantörer från Kina och Indien. De byter sällan leverantörer, 

utan satsar på att etablera långa, varaktiga relationer där företagen kan ha ett utbyte vad gäller 

hållbarhetsfrågor och produktionen. Vid upprättande av nya leverantörskontakter, är det ett 

krav från företagets sida att alla dokument gällande CSR skall signeras för att ett samarbete 

skall komma till stånd. Sanna Jansson betonar vikten av samarbete med leverantörerna vad 

gäller hållbarhetsarbete, där det handlar att ge och ta.  

   Sanna Jansson upplever att det är svårare att jobba med leverantörer från Indien, då de inte 

kommit lika långt som Kina vad gäller CSR. 

 

 

5.2 Företag#2 

 

Bakgrund 
Företag#2 är ett ridsportvarumärke som säljer ridkläder samt produkter till hästen, så att de 

matchar. I dagsläget säljer de via nätet, återförsäljare och på mässor. Företaget är beläget i 

Stockholm och har drygt 70 återförsäljare i 17-18 länder. De har även tre agenter i England, i 

Australien och i Finland. 

   Respondenten från företaget som intervjuats är Jonna Ingemarsson (personen heter 

egentligen något annat), som är grundare och VD för Företag#2. Hon har studerat business 

inom handel tidigare och har ett gediget hästintresse. Dock har hon ingen utbildning inom 

textil eller design.  

   Affärsidén när företaget startades var att göra kläder som är för kvinnor av kvinnor Jonna 

tyckte att hon inte kunde hitta några plagg som tilltalade henne. Det var mycket boxigt, stora 

loggor och raka snitt på marknaden. Många av de varumärkena som fanns kom från Tyskland 

och drevs av män och hade gjort det under väldigt lång tid. Hon ville tillverka ridkläder som 

tilltalar henne, med snygga detaljer och som även är mer inriktade på ekologiska material. 
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Kontroll 
Hållbarhetsarbetet utförs i flera olika led på företaget. Först i produktionen, där det handlar 

om materialvalet. Företag#2 vill ligga i framkant när det gäller forskning kring nya material 

och hur man tar tillvara på naturresurser på bästa sätt, samt att man kan göra produkter med så 

mycket återvunnet material som möjligt så att man inte hela tiden tar fram nytt. Vidare 

undersöks det hur materialen behandlas, till exempel hur de färgas. Snart kommer det lanseras 

en miljöpolicy på hemsidan, så att man kan se målen och hur företaget vill jobba framöver.  

   En av de viktigaste sakerna som företaget jobbar med är hur de tar hem produkterna och de 

försöker frakta så mycket som möjligt via båt. Det tar mycket längre tid, men det gör väldigt 

stor skillnad för miljön, menar Jonna. Om man ser till djurfrågor så använder företaget aldrig 

dun eller ull och de har heller aldrig päls i eller på sina produkter.  

   Motivet till hållbarhetsarbetet är att man vill verka som en god företagsmedborgare på 

jorden genom att ta sitt ansvar. Om man driver ett bolag som man vill ska bli framstående 

inom sin bransch så är det väldigt viktigt, enligt Jonna.  Företagets vision är att i framtiden 

vara ledande inom hållbarhet. Om man tittar på ridsport i förhållande till vanliga kläder för 

sport- och friluftsliv så hasar ridsporten efter ganska rejält, anser hon.   

 

Design/materialval 
På Företag#2 har man två huvudsäsonger - vår och höst. Sedan finns en klassisk kollektion 

som löper hela året runt och som alltid ska finnas i lager. I den ingår några kläder och en del 

schabrak. Det är de som är favoriter hos kunderna och även sådana plagg som företaget anser 

att man alltid kan ha utan att det blir fel.  

   Företaget strävar efter att kunderna ska använda deras produkter under en lång period, vilket 

de även får feedback om att de gör. De vill inte att det ska vara slit och släng produkter, utan 

man ska kunna ha dem länge. Även om de inte håller en livstid så ska de ändå kunna 

användas mycket och ofta. 

   Företag#2 jobbar mycket med produktutveckling. De har både inköpare och designers på 

kontoret i Stockholm som jobbar heltid med att bara utveckla nya typer av produkter. De 

samarbetar med ryttare och fokusgrupper som testar de nya produkterna och kommer med 

feedback och input till nya produkter. 

   Enligt Jonna är en av dagens största påfrestningar på miljön att vi tvättar kläder som inte är 

smutsiga. Företag#2 jobbar därför med ett bolag som bedriver forskning på hur man kan göra 

plagg som håller längre så att de inte behöver tvättas så ofta. Dels för att de håller längre och 

dels för att man inte behöver göra av med så mycket vatten. Företaget jobbar med en 

leverantör som har kommit fram till en patenterad lösning där de använder sig av krossade 

kaffebönor (kaffesump) som de tvinnar in i trådarna och sedan syr in i plagget. Leverantören 

har nu kontrakt med Starbucks och 7-eleven i Vietnam där produktionen hålls, vilket innebär 

att de kommer och hämtar överbliven kaffesump och tvinnar in det i trådarna. På så sätt håller 

de plagg som har detta patenterade koncept med den så kallade “coffee bean-tråden” mycket 

längre. 

   Den största utmaningen med hållbarhetsarbetet för Företag#2 är enligt Jonna priset. 

Företaget köper in väldigt bra material och har vackra detaljer på produkterna, vilket innebär 

att de lägger väldigt mycket pengar på att det ska kännas exklusivt. Tyvärr är det en stor 

skillnad prismässigt mellan ekologiska material och andra konventionella material, där det 

förstnämnda är mycket dyrare. Detta gör det svårt för företaget att ha en balansgång mellan 

alla nya material de vill ha, samtidigt som man måste hålla nere priset. Målgruppen är inte 

beredda att betala hur mycket som helst för till exempel en ridjacka, vilket gör att företaget 

måste vara försiktiga med att lägga sig i ett för högt prissegment. De hoppas dock att det 

kommer göra att kunderna stannar hos dem. Alla ska kunna ha råd att köpa en sådan här typ 
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av jacka, ingen ska exkluderas, så att det bara blir en liten grupp människor som har möjlighet 

att välja ekologiskt, menar Jonna. 

   Om det inte skulle gå att genomföra något till det priset som var tänkt från början på grund 

av att företaget försöker hålla nere slutpriset kan man eventuellt behöva plocka bort saker i 

designen. De behåller dock i princip alltid eko-materialen eftersom det är värdegrunden.  

   Det nyaste uppsatta målet är att få in hållbarheten på häst-delen, så nu håller de på att testa 

schabrak, med ett nytt bambu-material. Målet är att i alla fall huvuddelarna av alla kläder ska 

vara i ekologiska, återvunna material genomgående. 

 

Nätverk/relationer 
Företaget har olika leverantörer och väljer ut de som är bäst på det de gör. Därför vill de inte 

ha en för allt material. De jobbar främst med leverantörer från sportbranschen, alltså inte från 

ridsportbranschen. Dessa innefattar exempelvis samma leverantörer som Fjällräven och 

Haglöfs. Man resonerar så att de har kommit mycket längre i sitt utvecklingsarbete vad gäller 

hållbarhet. Detta innefattar hur man kan göra material som går att återanvända, samt hur man 

kan använda naturresurser, men fortfarande göra bra sportkläder. Dessa leverantörer forskar 

även kontinuerligt på nya material. 

 

Hållbarhet/CSR 
Det finns en del krav som företaget vill att deras leverantörer ska uppfylla. De har besökt alla 

sina leverantörer ett flertal gånger och känner dem väldigt väl. Detta är väldigt viktigt för 

företaget. Då de får nya leverantörer relativt ofta kan det blir svårt att hinna besöka alla, men 

när de åker ut på sina besöksturnéer så försöker de besöka samtliga av sina leverantörer. När 

de väljs ut kan det vara genom rekommendationer från någon som vet om en fabrik som har 

bra kvalitet och bra personal osv., eller så kan det vara så att tygleverantören de jobbar med 

för närvarande i sin tur kommer med rekommendationer angående fabriker som de tycker 

passar företaget, i den mån att de har bra och passande villkor till exempel. Ingen produktion 

bedrivs för närvarande i Sverige, utan de flesta finns i Europa och Vietnam. 

   Vissa av komponenterna sourcar företaget helt själva - till exempel den metallbadge som de 

alltid har på sina produkter, för vilken det finns en speciell leverantör. Dragkedjorna är för det 

mesta från YKK. Företaget tar hjälp av sina kunniga inköpare för att se till att detta jobbet blir 

grundligt gjort, att försöka hitta de leverantörer som är närmast, samt att allt kommer i tid. 

Det förs en kontinuerlig diskussion gentemot företagets utländska leverantörer angående hur 

de jobbar med sin personal. Dock har de inget kontrakt eller liknande som  de skickar ut som 

till exempel en ny leverantör måste skriva på och skicka tillbaka. Istället tillämpar man ett 

praktiskt tillvägagångssätt för detta på företaget, genom att man går igenom med 

leverantörerna hur företaget jobbar, vad de är för typ av bolag och vad som är viktigt för dem. 

Ofta hälsar de på och träffar chefer, samt går runt i fabrikerna och tittar hur det ser ut, så att 

man kan se att de som jobbar där har det bra. Jonna menar att detta är viktigt och påpekar 

även att det ger en möjlighet att också få se hela produktionskedjan, vilket ger en annan typ av 

insikt.  

 

Produkters efterliv och re-use  
Förutom att produkterna ska vara av hög kvalité och hålla länge finns en tanke om att 

produkterna så småningom ska kunna återtas eller på andra sätt få en bra efterlevnad. Detta är 

något som finns i åtanke och som mål i framtiden. På företaget funderar man på olika 

lösningar för hur man kan ta tillbaka och återvinna produkter i framtiden. Detta tror Jonna 

kommer att komma naturligt när företaget växer och blir lite större. 
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5.3 Företag#3 

 

Bakgrund  
Företag#3 är ett stuteri med seminverksamhet. De har allt från föl till hästar på världsnivå. I 

dagsläget har de drygt 30 anställda fördelat på två olika gårdar. 

   Företagets vision är att verka för att utveckla svensk och internationell ridsport, genom 

utbildning och tävling av hästar av högsta kvalitet inom dressyr och hoppning samt genom att 

utbilda unga lovande ryttare. De vill dessutom tillföra Sverige kvalitetshästar genom sitt 

avelsarbete på sin seminstation med några av världens bästa hingstar och med en särskild 

inriktning på service till stoägare. De vill även vara en internationell förebild när det gäller 

miljöarbete och sportsmanship inom hästnäringen. Deras agerande ska präglas av lojalitet, 

ödmjukhet och excellens. 

   Respondenten från företaget som vi intervjuat heter Olga Johansson (personen heter 

egentligen något annat). Hon jobbar under sommarhalvåret (april-augusti) som också är deras 

seminsäsong, som seminassistent på företagets gård. Där tar hon hand om föl och unghästar 

på gården samt kunder och alla ston som kommer för betäckning. Under vinterhalvåret jobbar 

hon som hållbarhetskoordinator och sitter då på kontoret på den andra gården som Företag#3 

äger. Där jobbar hon med allt från revisioner för certifiering, uppdatering av 

miljöledningssystemet samt med att ta hand om miljöförslag och hur företaget ska hantera 

dessa. 

   Olga har jobbat på företaget länge. Hon kom dit som praktikant år 2007 och jobbade sedan 

extra för att senare få en fast tjänst. Hon är dessutom diplomerad hästskötare samt utbildad 

och godkänd seminassistent. Hon är också utbildad ekoingenjör vid Mittuniversistetet. 

 

Kontroll 
Hållbarhet definieras på Företag#3 enligt de 5 e:na, det vill säga Ekologi, Ekonomi, Empati, 

Estetik, Etik. Det är viktigt för företaget att arbetet är hållbart på olika fronter. Därför 

använder man sig av de 5 e:na och alla dessa ska samverka och gå ihop på ett positivt sätt.  

   Motivet till hållbarhetsarbetet är miljön. Företagets ägarinna Annie (personen heter 

egentligen något annat) tycker, precis som de andra anställda, att klimatförändringar är ett 

verkligt hot och att alla måste agera för en bättre framtid, på flera olika plan. Företaget är 

världens första stuteri att miljöcertifiera sig. Hela verksamheten försöker ständigt hitta bättre 

lösningar och arbeta så att miljön belastas på minsta möjliga sätt. 

   Just nu är den största utmaningen med hållbarhetsarbetet utveckling av mer miljövänliga 

produkter, samt ekonomin. Företaget har till exempel mycket transporter, till största del med 

lastbil för att transportera hästar och det finns ännu ingen teknisk lösning för att göra det på ett 

mer miljövänligt sätt. Övriga bilar och motordrivna fordon som exempelvis gräsklippare byts 

ut allteftersom mot fossiloberoende alternativ. I övrigt finns fler förbättringspunkter som 

skulle kunna jobbas mer med, men som kanske inte passar in i de 5 e:na. Till exempel skulle 

företaget kunna få ännu lägre spånförbrukning, men det skulle kräva att personal skulle 

behöva sila bort så inget rent spån slängs vid mockning, vilket skulle vara så tidskrävande att 

det skulle behövas mer personal i så fall. 

 

Design/materialval 
Man har varit på jakt efter ett miljövänligt hästtäcke att köpa på Företag#3. Allt som företaget 

köper försöker de välja omsorgsfullt för att hitta det mest miljövänliga alternativet. 

Hästtäcken var en del av inköpen som företaget kände att de inte var duktiga på och valde 

därför att hitta en ny leverantör. Ganska snabbt insåg de att 

utbudet inte var särskilt stort, framförallt inte av utetäcken, vilket var vad de var mest 
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intresserade av. Det enda täcket de hittade var från Lamicell och det produceras inte längre. 

Då såg företaget som alternativ att själva börja titta på möjligheterna att det ta fram ett täcke 

med hjälp av olika samarbetspartners och i det stadiet är de idag. Tanken är att täcket främst 

ska användas inom företaget, men om en samarbetspartner vill bli återförsäljare är det en 

möjlighet. 

   Besluten om hur täcket ska produceras är oklara och utvecklingen är fortfarande på 

idéstadiet. I nuläget har produktutvecklingen för hästtäcket avstannat på grund av att man 

fastnat när det kommer till lösningar som gör att produkten lever upp till de kvalitets- och 

funktionskrav som råder, samtidigt som den måste vara hållbart producerad, samt med 

miljömässigt hållbara materialval i enlighet med de 5 e:na. Förslagen som senast lagts fram av 

företaget är att eventuellt använda sig av spindye som en möjlighet att ta fram tyget och sedan 

sourca en fabrik som kan sy det.  

 

Nätverk/relationer 
För närvarande letar företaget efter nya kontakter, men har ofta redan en leverantör som kan 

hitta/leverera det som de söker. Annars så kan de redan ha blivit kontaktade av ett bolag som 

vill sälja sina produkter, då det är välkänt inom hästbranschen att Företag#3 är noga med 

miljöarbetet. Annas är det Olga som letar via kontakter eller internet efter nya leverantörer om 

man inte redan kommit i kontakt med någon som passar för syftet. 

 

Hållbarhet/CSR 
Företag#3 har riktlinjer för vilka leverantörer de väljer och de som har inköpsansvar för 

kommunikation gentemot leverantörer för att säkerställa att de arbetar på ett sätt som gör att 

produkten passar policyn med de 5 e:na. 

 

 

5.4 Företag#4 

 

Bakgrund 
Företag#4 AB startades år 2015 av Malin Rimfors och företaget bedrivs idag i västra Sverige. 

På företagets webshop säljer man både ridkläder, samt utrustning och tillbehör till hästen.  

 

Kontroll 
Eftersom företaget är relativt nystartat har man inte kommit så långt i hållbarhetsarbetet. 

Malin berättar dessutom att hon inte har märkt någon efterfrågan från sina kunder oavsett 

vilken produkt det har gällt. Hon menar att hon endast fått förfrågningar från vissa kunder om 

produkter som de vill inte ska bestå av någon äkta päls, men påpekar samtidigt att det finns de 

kunder som specifikt efterfrågar detta. Hon säger också att företaget drar sig för att köpa 

något annat än lammull. Hon tror dock att det kommer att komma mer efterfrågningar på 

hållbart producerade produkter, men att det inte är något hon märkt av i dagsläget.  

 

Design/materialval 
Malin berättar att det finns en filosofi på företaget om att deras produkter ska hålla så länge 

som möjligt under användarfasen, men att detta är svårt att uppnå när det gäller vissa 

produkter, som exempelvis innehåller lösa komponenter som till exempel strasstenar. Det 

finns möjlighet för kunderna att komplettera sina produkter med nya delar om de vill det. Om 

man exempelvis har köpt ett träns men vill byta ut nosdelen inför en tävling eller liknande, så 

kan man köpa till den delen och byta ut mot den gamla, istället för att behöva köpa ett helt 
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nytt träns. Deras tanke med detta är att kunderna ska kunna ha kvar sitt träns och bara byta ut 

den önskade delen. Det blir då även mer ekonomiskt för kunden. Hon påpekar att det dock 

inte är ovanligt att många vill ha två träns ändå, men att de i alla fall ska ha möjligheten att 

istället pussla med det de redan har. “Sedan är ju ridsporten en lyxsport där det är lite en 

tävling om vem som är finast också”, säger hon.  

 

Nätverk/relationer 
Malin berättar att företaget upplever det som väldigt svårt att hålla koll på och styra 

produktionen eftersom den ligger så långt borta. Hon säger att det enda de kan göra är att 

försöka säkerställa att det är en seriös fabrik de samarbetar med som har bra villkor, samt att 

det inte förekommer något barnarbete. Även om fabrikerna lovar saker så är det svårt att 

kontrollera att detta verkligen efterlevs eftersom de inte kan utföra några kontroller, menar 

hon. Vad gäller djuren säger hon att de utesluter fabriker som använder sig av äkta kanin- och 

minkpäls, för att minska på efterfrågan av detta.  

   Sourcingen sker mestadels genom mässor, där stora tillverkare ställer ut och visar upp sig. 

Ibland skickar de prover så att det ges möjlighet att känna på deras varor. Även 

leveransvillkoren spelar en roll vid valet av leverantör, säger Malin. 

 

Hållbarhet/CSR 
Då samtalet gå in på CSR-frågor och Code of Conduct påpekar Malin återigen att företaget 

upplever att de inte kan ställa några krav som ett litet relativt nystartat bolag. De kan endast 

försöka höra sig för och ställa frågor till leverantörer och fabriker för att försöka försäkra sig 

om att de håller en hög nivå vad gäller dessa frågor. Hon säger också att detta blir lättare i takt 

med att man växer som varumärke. Att produktionen är outsourcad till länder som ligger så 

långt borta och därmed är svåra att kontrollera säger hon beror på att det annars hade 

resulterat i en allt för dyr slutprodukt. Så dyr att kunderna hade inte haft råd att köpa varorna. 

Därför gäller det bara att försöka kontrollera så långt det går att det är en seriös fabrik man 

samarbetar med. Men att kontrollera vad de egentligen gör bakom stängda dörrar, det är helt 

omöjligt, menar hon. 

 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt skall resultatet av analysen redovisas, där författarna kommer att jämföra det 

empiriska materialet med tidigare forskning, för att redogöra för på vilket sätt och varför 

företagen jobbar med hållbarhet, utifrån de fyra områden som författarna identifierat och 

skapat en analysmodell kring, det vill säga kontroll, design/materialval, nätverk/relationer 

samt företagskultur. 

 

 

6.2 Kontroll 

Företag#1 jobbar med kontroll av sina leverantörer genom Code of Conduct (CoC), för att 

säkerställa att arbetsrättsliga lagar efterlevs (Mamic 2005). Företag#1 är ett litet företag, och 

det är vanligt att dessa jobbar med Code of Conducts för att kontrollera sina leverantörer, 

enligt tidigare forskning (Ciliberti et al. 2008). Företaget har sin produktion förlagd långt ifrån 
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Sverige, vilket gör det svårt att kontrollera att arbetslagar efterlevs. Code of conduct har blivit 

ett sätt att jobba med dessa frågor under dessa förutsättningar (Pedersen & Andersen 2006). 

Något som blivit vanligt vid användandet av CoC´s, är att dessa är upprättade för att motverka 

barnarbete och tvångsarbete, den innehåller regler gällande löner och övertidsarbete, 

föreningsfrihet, diskrimineringslagar med mera (Mamic 2005). Så gör även företagets. Vad 

gäller problem med implementering av CoC kan det vara svårt för leverantören att vidta de 

åtgärder som krävs, om denne är liten i förhållande till det produktutvecklande företaget (Chi 

2011). I det här fallet verkar motsatsen råda, då Sanna Jansson upplever att de som inköpande 

företag stöter på problem, för att de inte är så stora, och därför inte köper in vad som kan 

anses vara stora volymer. Ayuso et al. 2013, menar att storleken på företaget är en faktor, där 

mindre företag har ett sämre förhandlingsläge. Vidare visar tidigare forskning, att det är hos 

små och medelstora företag (SMF) vanligt att CSR-strategier vad gäller styrning av 

leverantörer, endast sträcker sig till det första ledet av dessa, där underleverantörer förväntas 

kontrolleras av första ledet (Ciliberti et. al 2008). Detta kan av företaget avvärjas genom att 

Företag#1 nominerar de leverantörer som de vill att huvudleverantören skall köpa in material 

från, underleverantören blir på det viset kontrollerad av företaget själva.  

   Eftersom företaget är litet har man anslutit sig till BSCI2 för att kunna utöva påtryckningar 

på leverantörer vad gäller arbetsförhållanden. Företaget använder sig även av en guide som 

leverantörer får skriva på innan samarbete inleds, guiden innehåller krav för vad som skall 

vara uppfyllt för att kontrakt gällande produktion skall skrivas.  

   Företag#1 är ett företag som inte kan räknas till trend segmentet vad gäller konfektion, utan 

man jobbar med färre säsonger, och med en helt annan produktkategori, där trender och mode 

inte dikterar vad som bör produceras på samma sätt. Detta gör att ledtiderna ser annorlunda ut, 

vilket kan påverka produktionen hos leverantören positivt. Produkter inom kategorin trendiga 

och snabba produkter är sådana med kort ledtid, och har en starkt svängande efterfrågan, 

vilket leder till att leverantörer pressas att producera fortare, med följden att arbetsrättsliga 

lagar kan ignoreras (Perry & Towers 2013). Genom att producera produkter med en längre 

ledtid och som är i säsong längre, risken för dessa problem minskas. Sanna Jansson framhåller 

även att genom att de producerar under en lång tid, alltså med längre ledtider, kan även det 

mesta av deras produkter skickas till Sverige med båt, vilket är en fördel ur miljösynpunkt.  

   Problem som kan uppkomma med att produktionen är förlagd långt ifrån företaget, främst i 

Kina och Indien, är att kontrollera att CoC efterföljs. För detta ändamål använder sig företaget 

av tredjepartskontroller, där de har kontrakt med ett företag i Kina som kontrollerar både CoC 

och kvalitet i produktionen. Sanna Jansson påvisar att om de misstänker att ett företag bryter 

mot CoC, kan de skicka dit det kontrollerande företaget för att “kolla upp” dem.  

 

På Företag#3 arbetar man i allt man gör enligt de så kallade “5 e:na”. Detta innebär att 

företaget vill att allt de gör inom sin verksamhet helst ska gå ihop med denna filosofi och man 

använder sig aktivt av olika riktlinjer för att så mycket som möjligt av företagets verksamhet 

ska passa in i dessa. Då man fortfarande är i processen med att ta fram miljövänliga 

hästtäcken har ännu inga avtal upprättats med leverantörer för detta ändamål, men i dagsläget 

förs en kontinuerlig kommunikation gentemot leverantörer för att säkerställa att de arbetar på 

ett sätt som gör att det nuvarande produktsortimentet passar policyn med de 5 e:na. (De 

kommer heller inte mildra eller justera sina principer i framtiden vid val av en lämplig 

leverantör för tillverkning av hästtäckena.)  

 

Företag#2 har en del krav som ställs på de leverantörer de väljer att samarbeta med. När nya 

leverantörer väljs ut kan det till exempel vara genom rekommendationer från andra som har 

                                                 
2 BSCI är en internationell organisation som hjälper företag att jobba med CSR, genom exempelvis Code of 

Conducts (amfori.org). 
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bra erfarenheter av en fabrik med bra kvalitet och personal. De försöker besöka sina 

leverantörer vid minst ett tillfälle per år för att säkerställa att dessa efterlevs. Dock kan det 

vara svårt att finna tid till att besöka alla, men detta är något som företaget ändå eftersträvar.  

   Företag#2 lägger stor vikt vid beslut om hur man ska frakta hem gods. De försöker frakta 

via båt i så stor utsträckning som möjligt, vilket tar betydligt längre tid, men gör stor skillnad 

för miljön. Vidare använder sig företaget aldrig av dun eller ull och de har heller aldrig päls i 

eller på sina produkter. Detta innebär också att de inte samarbetar med leverantörer som 

använder sig av dessa. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att företagen jobbar olika vad gäller kontroll, där Företag#1 

jobbar både med CoC och har en strategi för att kontrollera att denna efterföljs, genom 

tredjepartskontroller. Företag#2, jobbar inte med CoC utan väljer att istället besöka sina 

leverantörer personligen. Företag#1 upplever problem i och med att de är ett litet företag, 

gällande vilket förhandlingsläge de befinner sig i, där det är lättare för större företag att utöva 

påtryckningar gällande hållbarhetsarbete. 

 

 

6.3 Design/materialval 

Företag#1 jobbar mycket med att få sina produkter att hålla länge, för att på det viset bidra till 

en mer hållbar produktion. I och med att produkterna håller längre behöver inte lika mycket 

produceras och på det viset minskas nyttjandet av resurser såsom vatten och energi (Mann et 

al. 2014). För att få hållbara och slitstarka produkter, jobbar företaget med polyester idag, ett 

material som ur miljösynpunkt vid framställning kanske inte är det bästa, men som håller 

länge. Sanna Jansson menar att det växlar väldigt snabbt huruvida en ska använda vissa 

material eller inte, men företaget försöker att göra medvetna materialval även utifrån 

hållbarhetsperspektivet, inte enbart livslängden på produkten. Om ett plagg skulle bli för dyrt 

att tillverka på grund av att materialen i plagget blir för dyra, eller det går inte att byta ut vissa 

komponenter till mer miljövänliga, menar Sanna Jansson att de får designa om plagget. Detta 

utgår ifrån ett konceptualiserande av produkten som en avgörande faktor för miljöpåverkan 

(Kogg & Mont 2012) och genom att förändra den bidrar företaget till ett mer hållbart arbete.  

 

Allt material som Företag#3 köper väljs omsorgsfullt för att hitta det mest miljövänliga 

alternativet. Eftersom täcket fortfarande är på produktutvecklingsstadiet är beslut om hur det 

ska produceras är ännu inte tagna. Anledningen till att produktutvecklingen tagit sådan tid och 

för närvarande stannat upp vad gäller det miljövänliga täcket är för att företaget haft sådana 

svårigheter med att kombinera de hållbara materialen med de höga kvalitets- och 

funktionskrav som ställs på hästtäcken. Detta gör det svårt för dem att tillämpa 

hållbarhetsstrategin som Lindahl, Robért, Ny och Broman (2014) förespråkar, genom aktiva 

materialval och styrningen av dessa med, trots hållbarhetsbegränsningar för övergången till en 

hållbar textil värdekedja.  

 

 Enligt Høgevold (2011) är det mest gynnsamt för hållbarhetsarbetet om det tas i beaktande 

redan i början av en produkts utvecklingsstadie. Detta exempelvis genom en miljövänlig 

design, som tillåter att produkten används under en lång tid framöver. Enligt Företag#2 köper 

de in så bra material som möjligt ur miljösynpunkt, samtidigt som de ofta även vill ha vackra 

detaljer på sina produkter. Detta medför att inköpen för alla komponenter i produkterna blir 

väldigt dyra, vilket i sin tur också medför att slutprodukten blir en aning dyrare. Dessvärre 

finns en stor prisskillnad mellan  konventionella material och ekologiska material, där det 

förstnämnda är mycket dyrare. Detta gör att det blir svårt för företaget att skapa den optimala 
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produkten med alla hållbara material man helst skulle vilja använda sig av, utan att priset 

skenar iväg allt för mycket. I designprocessen skapar man dock en så hållbar produkt som 

möjligt, för att senare i processen skala av det som behövs för att uppnå ett överkomligt pris. 

Önskemålet om att minska kostnaderna utgör dock enligt Walker, Di Sisto & McBain (2008) 

en annan motivationsfaktor för hållbarhetsarbete på många företag. Flera dolda kostnader i 

form av slöserier med resurser och arbetsinsatser har identifierats längs en produkts livscykel i 

den konventionella värdekedjan, vilka skulle kunna elimineras vid ett översiktligt förbättrat 

hållbarhetsarbete genom hela kedjan.   

 

För att sammanfatta diskussionen kring strategi design/materialval, kan vi utläsa att Företag#1 

och Företag#2 jobbar ungefär likadant vad gäller design/materialval. De vill båda tillverka 

produkter som håller så länge som möjligt, ur ett hållbarhetsperspektiv. Strävan finns att 

använda så mycket miljövänliga material som möjligt, men ändå behålla en bra prisbild, något 

som visat sig svårt att kombinera. Båda företagen involverar vidare hållbarhetstänket redan i 

designstadiet av produkten, och reviderar designen tills en lämplig, och så hållbar produkt 

som möjligt, har åstadkommits. Företag#3 satsar på miljövänliga materialval även de, och har 

haft svårigheter att producera i kombination med de övriga kravspecifikationer som företaget 

har. 

 

 

6.4 Nätverk/relationer 

Företag#1 jobbar med leverantörer som de haft länge i företaget, vilket Sanna Jansson menar 

fungerar jättebra, för där har de “allt på plats” vad gäller hållbarhetsarbetet (i Kina). 

Långvariga relationer, enligt Perry & Towers (2013), underlättar för CSR-arbetet, och bygger 

ofta på tilltro, samarbete och engagemang, och kan överbrygga många svårigheter med 

arbetet. Sanna Jansson framhåller att det i relation till leverantörerna och hållbarhetsarbetet är 

viktigt att ge och ta, och att försöka arbeta med tillsammans med dem för att finna lösningar 

på problem, något som underlättas av en långvarig relation. Detta menar Köksal et al. (2016) 

är en viktig faktor för att skapa ett tillmötesgående hos leverantören vad gäller CSR-arbete.  

 

För närvarande letar Företag#3 efter nya kontakter med olika fabriker som dels ska passa in i 

arbetet med de 5 e:na, men även kunna leverera det de söker.  

 

Företag#2 jobbar aktivt med att lokalisera de leverantörer som de anser är bäst lämpade för ett 

specifikt ändamål. Därför undviker de att endast ha en leverantör som tillhandahåller med alla 

komponenter. Som nämnt vill företaget ligga i framkant vad gäller materialval och nya 

innovativa, mer miljövänliga alternativ och har därför valt att jobba med leverantörer från 

sportbranschen istället för de som hade varit mer naturligt att vända sig till inom 

ridsportbranschen. Anledningen till detta är enligt företaget att dessa leverantörer har kommit 

mycket längre i sitt utvecklingsarbete vad gäller hållbarhet. Dessa samarbetspartners bedriver 

även forskning kring nya material, som man på företaget uppmuntrar och vill vara tidiga med 

att implementera i sitt sortiment. Detta stämmer med teorin som Kogg & Mont (2012) berör, 

det vill säga vikten av att utöva ett positivt inflytande genom att låta beslut om inköp, 

anskaffning av material, produktdesign och sourcing influeras av en genomgående 

hållbarhetshänsyn. Genom att ta hänsyn till produktens livscykellogik och fatta välgrundade 

beslut därefter kan företag minska den negativa miljöpåverkan och de sociala konsekvenserna 

i samband med produktion och konsumtion. På företaget letar man ständigt efter nya 

samarbeten bland leverantörer i sportbranschen. 
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Generellt kan man se ett mönster bland företaget där de i första hand letar efter 

samarbetspartners som har gynnsamma villkor sett till företagets egen vinning. Alla företag 

utom ett påstår att de jobbar aktivt med att se till så att leverantören eller fabriken de jobbar 

med har bra villkor även internt, vad gäller personalens arbetssituation och säkerhet. Dock har 

ingen av företagen implementerat några standardiserade kvalitetskontroller för detta, utan 

förlitar sig mest på resultaten av de besök de gör på till exempel fabrikerna. Enligt Lim & 

Phillips (2008) har flera studier visat indikationer på att CSR-arbetet kan hindras av till 

exempel vinstmaximerings- strategier, då företag endast är ute efter förmånliga samarbeten på 

sina egna villkor. Istället förespråkas en mer ömsesidig samarbetssituation som är gagnande 

för båda parter. 

   Även Quarshie, Salmi & Leuschner (2016) påpekar vikten av ett samarbete med 

medlemmar i försörjningskedjan, baserat på incitamentdelning som är fruktsamt för alla. 

Kommunikation och förtroende att föredra framför ett "diktatoriskt samarbete" från det 

köpande företagets sida.  

 

För att sammanfatta det empiriska materialet gällande området nätverk/relationer, kan vi 

återigen se skillnader företagen emellan. Företag#1 satsar på varaktiga relationer med 

leverantörer de har i många år, och skapar på det viset tilltro och samarbete, för att underlätta 

hållbarhetsarbetet, de jobbar också mer traditionellt med styrning från Sverige, vilket kan ha 

både för och nackdelar på grund av avstånd till produktionen, men mindre resande med flyg 

som en positiv följd. Företag#2 har en helt annan strategi, där de ständigt aktivt söker nya 

leverantörer, för att få tag på de bästa materialen och innovativa hållbarhetslösningar. 

Företaget besöker också i hög grad nya leverantörer, vilket bidrar till en hel del 

långflygningar, vilket inte är så bra ur ett miljöperspektiv. Däremot kan besök hos 

leverantörerna vara en fördel, på grund av av minskat bruk av tredjepartsgranskningar, vilka 

kan enligt tidigare forskning av (Köksal et al. 2016) visa sig inte vara helt lämpliga att förlita 

sig på, på grund av oerfarna granskare, och korruption. 

 

 

6.5 Företagskultur 

Sanna Jansson menar att Företag#1 alltid har haft ett hållbarhetsarbete, och att det genomsyrar 

företaget. Tidigare forskning såsom den utförd av Andersen & Skjoett-Larsen (2009) menar 

att detta är en förutsättning för att kunna arbeta med CSR-frågor, då denna strategi kan ses 

som en kunskapslyftande mekanism, där kollegor och arbetskamrater skapar ett konsensus 

och en tankevärld vari dessa frågor blir en identitet och ett sätt att arbeta som genomsyrar hela 

verksamheten. Vidare menar Giunipero et. al (2012) att stöd från ledningen i CSR-arbetet är 

av högsta vikt. Detta är något som enligt Sanna Jansson i allra högsta grad är förekommande i 

företaget.  

 

Hållbarhetsarbetet på Företag#3 motiveras i första hand av vikten av att värna om miljön. 

Annie som äger och driver företaget anser att det är av största vikt att bedriva ett aktivt 

hållbarhetsarbete i företagets verksamhet och har lyckats väcka starkt engagemang även hos 

sina anställda. Enligt Walker, Di Sisto & McBain (2008) kan personligt engagemang från 

grundare och VD på företag bidra till att denna inställning inspirerar och genomsyrar andra 

medarbetare på företaget, vilket i sin tur leder till att hållbarhetsarbetet kan fortlöpa lättare och 

mer effektivt eftersom alla delar samma vision.  

 

Detta kan man även se exempel på hos företag Företag#2, där inriktningen på ekologiska och 

mer hållbara material har varit mycket viktigt för Jonna som är grundade och VD på 
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Företaget. Detta eftersom hon är vegetarian, djurälskare och mycket passionerad vad gäller 

naturfrågor. Enligt henne är det livsnödvändigt för ett bolag som man vill ska växa sig större 

att ta hänsyn till dessa aspekterna av sin verksamhet. Eftersom hon själv har ett brinnande 

intresse för dessa frågor påverkar det mycket företagets arbetssätt. Hon hoppas också att detta 

arbete blir mer lättillgängligt och mer naturligt i framtiden, i takt med att företaget växer.   

 

På Företag#4 har man i princip inte märkt någon som helst efterfrågan från konsumenter 

angående produkter som är producerade på ett hållbart sätt och med miljövänliga material. 

Detta kan vara en bidragande faktor till att man inte börjat jobba aktivt med något 

hållbarhetsarbete på företaget. Høgevold (2011) menar att man som produktutvecklande och 

producerande företag bär ett visst ansvar i att utbilda och motivera exempelvis konsumenter 

vad gäller hållbarhet, samt kräva mer hållbara lösningar från leverantörer och mellanhänder. 

Det sista har dock visat sig svårt för samtliga företag då de anser sig för små för att kunna 

ställa för höga krav på sina leverantörer. 

 

Området företagskultur, kan sammanfattas som det område där företagen har mest 

gemensamt, då det är signifikant att samtliga företag, utom Företag#4, har en stark koppling 

mellan aktivt CSR-arbete och en i detta engagerad företagsledning. Företag#1, har sedan 

länge en engagerad VD och ägare, detsamma gäller Företag#2 där ägarens engagemang i den 

dagliga driften för utvecklingen framåt med ett uttalat hållbarhetsmål. 

 

 

7 Slutsats 
De frågeställningar som framtagits utifrån syftet med denna studie ska nu besvaras nedan 

utifrån tidigare forskning, samt det egna insamlade empiriska materialet. Frågeställningarna 

kommer att punktas upp, varefter slutsatsen kommer att redogöras för. 

 

 

Hur jobbar fyra svenska företag som bedriver egen produktion av ridkläder med CSR, vad 

gäller sociala aspekter och miljöaspekter? 
 

I vår undersökning av fyra produktutvecklande ridsport företag har vi kommit fram till att 

företagen, använder sig av olika strategier för att arbeta hållbart. Företag#1 är etablerade på 

marknaden sedan länge, och har i och med det förmodligen mer kapital i företaget att arbeta 

med CSR, samt inarbetade rutiner av att arbeta med hållbarhet på ett mer traditionellt vis 

genom Code of Conducts och tredjepartskontroller, där mer fokus ägnas åt sociala behov och 

människor i hållbarhetsarbetet. Företag#2 å andra sidan, är tämligen nystartat, uppvisar ett 

annat driv och en mer nutida hållning till CSR, där man söker nya material och innovativa 

lösningar, samt anpassar sig till den globala marknaden genom att åka runt och besöka 

fabriker. Företag#2 har även mer fokus på miljö och djurhållning än Företag#1. 

   Två olika förhållningssätt utkristalliserar sig vid närmare studier av dessa båda företag, som 

också är de två mest lämpliga att jämföra sinsemellan. Vi drar också slutsatsen att företagen 

jobbar med CSR-frågor och produktutveckling ungefär som företag inom traditionell 

konfektion jobbar, förutom att ledtiderna är längre inom ridsportartiklar, då det inte är 

trendbetonat på samma sätt.  

   Företag#4 anser sig vara ett så pass litet och nystartat företag att de inte kan ställa några som 

helst krav på de leverantörer de väljer att ingå ett samarbete med. Istället försöker man på 

förhand kolla upp leverantörerna för att kontrollera så långt det går att de har rättvisa 

arbetsförhållanden och bra villkor. Det miljömässiga hållbarhetsarbetet på Företag#4 är näst 
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intill obefintligt, sånär som på att man inte vill använda sig av varken kanin- eller minkpäls i 

sina produkter. Detta för att man inte märkt av någon efterfrågan från konsumenter angående 

hållbart producerade produkter i sortimentet.  

   Vidare visade undersökningen att i både företag#1, företag#2 samt företag#3, fanns ett 

engagemang och en företagskultur som strävade mot ett mer hållbart arbetssätt, och båda 

företagen hade en engagerad ledning, vars vision om hållbarhet genomsyrade företaget.  

 

 

Vilka eventuella problem och utmaningar finns i detta hållbarhetsarbete? 
 

Vad gäller utmaningar med hållbarhetsarbetet argumenterade både Företag 1, 2 och 4 kring 

svårigheterna med att vara ett litet företag och samtidigt försöka bedriva en hållbar 

verksamhet. I intervjuerna med dessa företag betonades det att det är mycket svårt att ställa 

krav, samt ha höga förväntningar på leverantörer och fabriker, då man inte ännu är ett stort 

välkänt varumärke på marknaden. Detta leder helt enkelt till att företagen får förlita sig på 

leverantörernas ord om en välfungerande och etisk arbetsplats för sin personal, trots att detta 

inte går att kontrollera fullt ut.  

   Vidare resonerade företag 1, 2 och 3 kring hållbara materialval och komponenter till 

produkterna som en försvårande faktor för sitt hållbarhetsarbete, vilket även infriade den 

hypotes författarna haft innan studien påbörjats. Särskilt Företag#2 lyfte fram att de gärna 

hade velat göra hela produkten så hållbar som möjligt, med både insatsmaterial och eventuella 

dekorationer, men att detta dessvärre skulle leda till en allt för dyr slutprodukt. Även 

Företag#3 som länge varit på jakt efter ett miljövänligt hästtäcke har fastnat i 

produktutvecklingsstadiet, då det visat sig vara en stor svårighet att göra rätt materialval för 

att uppnå både en hållbar produkt ur miljösynpunkt, samtidigt som den når upp till de 

specifikationer och krav som ställs på denna typ av produkter. 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Slutligen vill författarna till uppsatsen lägga fram förslag till vidare forskning inom det för 

uppsatsens syfte undersökta området. Det bör forskas på hur man kan bygga hållbara modeller 

som primärt är inriktade på tillverkning av hästutrustning. Eftersom de undersökta företagen i 

denna studie främst har koncentrerat sitt hållbarhetsarbete mot tillverkningen av ridkläder är 

utrustningen ett fortsatt outforskat område vad gäller hållbarhetsfrågor.  

   Vidare ser författarna kundperspektivet som ett förslag till fortsatt forskning: vad kunderna 

efterfrågar vad gäller hållbara ridsportartiklar och hur de ser på hållbarhet inom sporten. Även 

en undersökning gällande hållbarhet inom ridsportföretag, med perspektivet från små och 

medelstora företag, hade varit intressant. 
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9 Bilaga 1.  

9.1 Intervjuguide  

 

Inledande frågor  
 

 Berätta om företaget i allmänhet  

 Vision och affärsidé  

 Företagsklimat 

 Vilken är respondentens roll på företaget? 

 Respondentens bakgrund  

 

Produktutveckling på företaget 
 

 Hur jobbar man med produktutveckling på företaget?  

 Utrustning kontra konfektion - säsongsbetonat, längre säsonger?  

 Vad finns det för sourcing strategier? Full package osv. CMT, motsvarande för 

andra textila produkter som inte är beklädnad?  

 Hur ser kundernas konsumtionsbeteende ut? Skillnader gentemot andra 

branscher? Påverkar det hållbarhetsarbetet?  

 

Hållbarhet/CSR  
 

 Vad innebär hållbarhet på ert företag? Hur definierar ni det?  

 Varför vill ni jobba med hållbarhet? Vad är motivet?  

 Inom vilka områden arbetar ni med hållbarhet och varför?  

 Är fokus produktionen utomlands eller finns en hållbarhetstanke även inom 

den svenska delen av företaget?  

 Jobbar ni något med design för hållbarhet? Ted´s Ten till exempel. 

 Jobbar ni med en Code of Conduct gentemot era leverantörer? Vad innebär 

den? Använder ni er av någon standardiserad Code of Conduct?  

 Vad upplever ni att det finns för svårigheter/utmaningar med att bedriva 

hållbarhetsarbete? (Vad hindrar er från att bli ännu mer hållbara?) 
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