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Förord 
Målet med denna studie är att lyfta fram och sammankoppla tre olika intressanta 
områden som författaren har kommit i kontakt med under sina tre år på 
Textilhögskolan i Borås. Studien berör hållbar utveckling, tillväxtstrategier och 
förtagens affärsmodell. Dessa områden är tre viktiga delar i dagens klädföretag.  

Författaren vill tacka Catti L. Unenge från Boomerang som har bidragit till en 
djupare förståelse för hur arbetet kring hållbar utveckling kan gå till i dagens 
klädföretag. Tack till Gunnar Wramsby som har bistått med handledning. Till sist 
men inte minst tack till Stig Nilsson som har varit ett stöd under arbetsgång.  
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Abstract 
Starting to grow as company is difficult, especially in the clothing industry that  
always is on the public radar. Over the past two decades, more clothing companies 
started working with sustainable development. The former approach to generate 
growth from the industrial development goes against today's sustainability mind-set, 
which has become more important in the clothing business. At the same time the 
growth of clothing companies are essential to compete in the more globalized 
market. This study examines how growth strategies can be applied in a clothing 
company that focuses on sustainable development. The research methodology 
consists of a qualitative approach to gain a deep knowledge of the phenomena. The 
study is a case study that immerses in a clothing company's sustainability efforts. 
Empirical research based on digital data of the company and an interview with the 
key person working with the company's sustainability. The company's business 
model analysis and using the analysis helped to map where sustainability occurs in 
the business model. Sustainability activities occur in different parts of the business 
model depending on the company's efforts. The study results revealed that when 
applying growth strategies, it is important to see how different parts of the business 
affects. Even if the companies choose to use the same growth strategy, the strategy 
may be applied in different ways and affect different parts of the company.	  
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Sammanfattning 
Att börja växa som företag är svårt, inte minst inom klädindustrin där det granskas 
stygn för stygn av media. Under de två senaste decennierna har fler klädföretag 
börjat arbeta med hållbar utveckling. Det som tidigare har genererat tillväxt från den 
industriella utvecklingen går emot dagens hållbarhetstänk, som har blivit viktigare i 
klädföretagen. Samtidigt behövs tillväxt hos klädföretag för att konkurrera på den 
mer globaliserade marknaden. I denna studie undersöks det hur tillväxtstrategier kan 
tillämpas i ett klädföretag som arbetar med hållbar utveckling. Forskningsmetodiken 
består av en kvalitativ ansats för att få en djup kunskap kring fenomenet. Studien är 
en fallstudie som fördjupar sig i ett klädföretags hållbarhetsarbete. Empirin bygger 
på digital datainsamling av företaget och en intervju med företagets 
hållbarhetsansvarige. Företagets affärsmodell analyseras och med hjälp av analysen 
kartläggs vart någonstans hållbarhetsarbetet förekommer i affärsmodellen. 
Hållbarhetsarbetet förekommer i olika delar av affärsmodellen beroende på företag. 
Hur företaget påverkas av tillväxtstrategier utgår från affärsmodellen. I studiens 
resultat visar det sig att vid tillämpning av tillväxtstrategier är det viktigt att se hur 
olika delar i verksamheten påverkas. Även om företag väljer att använda sig av 
samma tillväxtstrategi kan strategin tillämpas på olika sätt och påverka olika delar i 
företaget.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras ämnet och vad som kommer lyftas fram i studien. En 
inblick av vad tidigare forskare har sagt kommer till diskussion. Här 
presenteras också studiens syfte, de centrala frågeställningar och studiens 
ramar.  En överblick av rapportens struktur presenteras för att ge en bättre 
förståelse över upplägget.  

1.1 Introduktion  
Efter 200 år av industriell utveckling som har medfört välfärd och tillväxt, har 
naturen fått stå för konsekvenserna (Shrivastava 1995, s. 936). I dagsläget har 
tillväxten i Europa minskat och därmed bidrag det med en negativ inverkan på 
arbetsmarknaden. (European Union 2013 s. 4). Den europeiska kommissionen 
skriver om hur planerade åtgärden ska främja Europas ekonomiska tillväxt. Samtidigt 
publiceras artiklar i tidningar om de stora koncernerna och deras nedskärning av 
personal. En förutsättning för att skapa flera arbetstillfällen är bland annat tillväxt 
hos företag.  

I Sverige idag finns det stora som små klädföretag som befinner sig på den globala 
marknaden t.ex. H&M, Acne och Nudie för att nämna några. Under de senaste 20 
åren har hållbar utveckling ökat sin betydelse bland klädföretagen. En av orsakerna 
är att klädindustrin använder sig av skadliga ämnen i förädlingsprocesserna. (Gam & 
Banning 2011,s 202) Samtidigt är det viktigt för klädföretagen att kunna skapa en 
ekonomisk tillväxt. För samhället genererar det fler arbetstillfällen och för 
klädföretaget är det väsentligt för att konkurrerar på den mer globaliserade 
marknaden.  

1.2 Bakgrund 
Att börja växa som företag är svårt, inte minst inom klädindustrin där det granskas 
stygn för stygn av media. Ett tydligt exempel på detta är H&M:s omdebatterade 
lönesituation med sina kambodjanska leverantörer, som uppmärksammades hösten 
2012 av media. De val som företag gör för att växa bör spegla företagets image och 
värderingar. Under de två senaste decennierna har fler klädföretag börjat arbeta med 
hållbar utveckling (Gam & Banning 2011,s 204).  

Det som tidigare har genererat tillväxt från den industriella utvecklingen går emot 
dagens hållbarhetstänk som har blivit allt viktigare i klädföretagen. Behovet av att 
växa samt behålla lönsamhet ska ske med hänsyn till hållbar utveckling.  

Det finns ingen enskild tillväxtstrategi som kan säkerställa maximal lönsamhet för 
samtliga företag. (Ansoff & Sullvian 1993, s.16). Därav är det väsentligt att veta hur 
tillväxtstrategier kan fungera och vilka faktorer som är viktiga. Därefter applicera 
den mest passande tillväxtstrategin för sin verksamhet och med hänsyn till hållbar 
utveckling. 
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1.3 Problemdiskussion 
Under 1900-talet första hälft fanns det en tydlig och enhetlig uppfattning av hur 
företags lönsamhet skulle optimeras på bäst sätt. Denna tillväxtstrategi bygger på att 
ta fram en produkt till lägsta möjliga kostnad och att sälja den till det lägsta priset. 
(Ansoff & Sullvian 1993, s.11)  
Inom klädindustrin bidrar den tekniska utvecklingen till att kostnaderna sjunker men 
samtidigt bidrar detta till en högre konsumtion. (Hassi & Niinimäki 2011, s. 1877) 
Klädindustrin kan skapa olika miljöproblem som farligt avfall från 
förädlingsprocesserna. (Gam & Banning 2011,s 202) Under tiden konsumtionen 
ökar, ökar också sopbergen av kläder. (Hawley 2006, s. 263) Därav har hållbar 
utveckling fått ökad betydelse inom klädindustrin. (Gam & Banning 2011,s 202) En 
vanlig uppfattning kring hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt är att dessa två 
fenomen är i kontrast med varandra. (Tebo 2005, s. 18) År 1987 publicerades en 
väletablerad definition av hållbar utveckling i FNs rapport Our common Future 
 

”Development that meets the needs of the current generations without 
compromising the ability of the future generations to meet their needs and 
aspirations.” (Steurer et al. 2005, s. 264) 
 

Denna definition av hållbar utveckling betraktar ekonomisk tillväxt som en 
förutsättning för en hållbar värld och inte som börda för naturen. Det vill säga att 
ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling kan gå hand i hand (Steurer et al. 2005, s. 
264). Företag kan ha en hållbar tillväxt genom att ta hänsyn till hållbar utveckling i 
varje affärsbeslut som tas. (Tebo 2005, s. 18) Att välja vilken tillväxtstrategi ett 
företag ska tillämpa är ett viktigt affärsbeslut. Det finns ingen enskilt tillväxtstrategi 
som kan garantera optimal lönsamhet för alla företag. En strategi kan lyckas på några 
företag och misslyckas på andra. (Ansoff & Sullvian.1993, s.16). Därav är det 
väsentligt för företag att veta hur tillväxtstrategier kan fungera.  

Tidigare har forskare använts sig av olika teoretiska perspektiv för att tillämpa olika 
tillväxtstrategier t.ex. ett resursbaserat perspektiv som fokuserar sig kring företagets 
styrkor och svagheter. (Hoikisson et al. 1999, s. 447).  Idag har fokus kring företagets 
affärsmodell har ökat när det gäller strategiskt planering inför tillväxt. Det beror på 
att värdeskapande i företag har fått en mer betydande roll. (Sako 2012 s. 22)  

1.4 Problemformulering  
Hållbar utveckling har ökat sin betydelse i dagens klädföretag. Det tidiga 
tillvägagångssättet för att optimera företagens lönsamhet är inte längre lämplig med 
hänsyn till hållbar utveckling. Därav är det väsentligt att undersöka tillämpning av 
tillväxtstrategier på klädföretag som arbetar med hållbar utveckling för att sedan gå 
vidare med tillväxt processen.   
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1.5 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur tillväxtstrategier kan fungera på ett 
klädföretag som arbetar med hållbar utveckling. 

1.6 Frågeställningar 
1. Hur kan tillväxtstrategier tillämpas i ett klädföretag som arbetar med hållbar 

utveckling?  
 

2. Vilka faktorer kan vara de västenliga vid tillämpning av tillväxtstrategier i ett 
klädföretag som arbetar med hållbar utveckling? 

1.7 Begrepp förklaringar  
• Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett brett begrepp och i denna studie används begreppet med den 
definition som utformades i FNs rapport Our common Future. 

 
”Development that meets the needs of the current generations 
without compromising the ability of the future generations to  
meet their needs and aspirations.” (Steurer et al. 2005, s. 264) 
 

Det innebär att hållbar utveckling strävar efter att tillgodose nuvarande generationers 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov och ambitioner. 
 

• Tillväxtstrategi  
Tillväxt är ett mångtydigt begrepp inom ekonomi med fokus på olika variabler som 
ökar. I företagsekonomi kan det innebära ökningen av företagets omsättning, 
lönsamhet och antalet anställda. (Mattsson 2001; Selegård 2011, s. 7).  

Ordet strategi härstammar från det grekiska ordet ”strategos” som betyder en generell 
övning som tillämpas för att besegra fienden. En mer ingående beskrivning av ordet 
är att strategi har en mer självklar och tydlig länk med arbetssätt. Det bildar ett 
ramverk för att tackla vardagliga problem och hinder för att nå ett mål. (Eden. & 
Ackerman 1998, s. 3)  

I denna studie definieras tillväxtstrategi utifrån tillväxt med fokus på ökning av 
företagets omsättning, lönsamhet och antalet anställda. Strategi ett tillvägagångsätt 
mot ett bestämt mål. Genom att slå ihop de två definitionerna blir definitionen av 
tillväxtstrategi, tillvägagångsätt för att öka företagets omsättning, lönsamhet och 
antalet anställda. 
 

• Affärsmodell  
I denna studie används begreppet affärsmodell i den benämning att modellen har i 
syfte att redogöra den logiska grunden för hur verksamheten skapar, levererar och 
fångar värde. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 14) 
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1.8 Avgränsningar 

Klädföretag i det andra ledet 
Fokus i denna studie är kring klädföretag som befinner sig i andra ledet i den textila 
värdekedjan. Dessa företag designar, produktutvecklar och distribuerar till 
återförsäljare.  

 

1. I detta led finns det företag som arbetar med 
konfektion, framtagning av tyger t.ex. väverier och 
stickerier 

 
 
2. I detta led finns det företag som arbetar med design, 
produktutveckling och distribution till återförsäljare.  

 

3. I detta led finns det företag som säljer direkt till 
slutkund i butik eller på internet. (Hedén & McAndrew 
2005, ss. 54-55) 
 
 

FIGUR 1.8 ÖVERSIKT AV DEN TEXTILA VÄRDE KEDJAN. (HEDÉN & MCANDREW 2005, 
S.55) 

Hållbar utveckling inom textilindustrin  
Hållbar utveckling förekommer inom olika industrier med olika förutsättningar. Det 
som tas upp i denna studie är hållbar utveckling inom textilindustrin eftersom syftet 
är att undersöka hur tillväxtstrategier kan fungera på ett klädföretag som arbetar med 
hållbar utveckling.  

Tillväxtstrategier	  	  
De tillväxtstrategier som används i studien bygger Ansoffs matris eftersom 
författaren anser att strategierna i denna matris är passande för att besvara studiens 
syfte. Ansoffs matris har använts av olika forskare och modifieras för olika nischade 
industrier. Dessa modifierade modeller av matrisen är inte relevanta till studiens 
syfte och därför har författaren valt att använda den ursprungliga modellen av 
matrisen.  

Affärsmodell	  	  
Det finns olika affärsmodeller för att redogöra den logiska grunden för hur 
verksamheten skapar, levererar och fångar värde. I studien har författaren valt the 
Business Model Generation Canvas eftersom författaren anser att denna affärsmodell 
är lämplig för att redogöra nutida klädföretags komplexa verksamheter.  

1. TILLVERKNINGS 

FABRIKER

2. PRODUKTUTVECK-

LANDE VARUMÄRKES

LEVERANTÖRER 

3. ÅTERFÖRSÄLJARE

SLUTKUND
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1.9	  Disposition	  
 

 
FIGUR 1.9 RAPPORTENS DISPOSITION

METOD

TEORETISK 

REFERENSRAM 

EMPIRI

RESULTAT &

ANALYS

DISKUSSION

SLUTSATS

INLEDNING

I  detta  avsnitt  redogörs  författarens  val  av  

metodik  som  används  i  studien.

Teorier  som  är  relevanta  för  att  besvara  studiens  

syfte  och  frågeställningar  presenteras.  

Här  redovisas  empirin.  Data  insamling  av  

fallföretaget  redovisas.  Empirin  är  uppdelad  i  

två  delar:  första  den  digitala  datainsamlingen  

och  sedan  intervjun.

I  detta  avsnitt  redovisas  och  analyseras  

studiens  resultat.

Här  reflekterar  författaren  över  resultat,  

analys  och  metod.  Författarens  egna  åsikter  

framkommer.

Uppsatsens  forskningsfrågor  besvaras  och  

studiens  slutats  presenteras.

I  detta  avsnitt  presenteras  studiens  bakgrund,  

syfte  och  frågeställningar.
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2. Metod  
I detta avsnitt redogörs för den metodik som används under studien och varför 
den har valts. Olika ansatser samt datainsamlingstekniker redovisas mer 
ingående. Genomförande och urval kommer att presenteras för att få en 
djupare förståelse över hur författaren har valt att besvara studiens syfte.  

2.1 Typ av studie 
Kvalitativ ansats och kvantitativ ansats är de två grundläggande 
forskningsansatserna. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst för att uppfylla syftet i 
denna fallstudie eftersom kvalitativ ansats identifierar, söker sig till utmärkande 
egenskaper och se hur de påverkas. Utifrån denna ansats kan en fullständighet bildas 
genom tolkning av en aspekt. (Wallén 1996, s. 73) För att utföra studien måste olika 
företeelser identifieras så som hållbar utveckling, tillväxtstrategier, affärsmodell och 
klädföretag som arbetar med hållbarutveckling. För att sedan ser hur dessa olika 
delar påverkar varandra och hänger ihop i en helhet.  

2.1.1 Fallstudie  
För att uppfylla studiens syfte föll sig fallstudie som det naturliga valet eftersom 
fallstudie används för att studera ett avgränsat fall. (Patel & Davidsson 2003, s. 54) 
Fallstudie bidrar också till djup kunskap ur verkliga miljöer och kan behandla ett 
eller flera fall. (Yin 2009, s. 4) Denna studie såg djupare in i ett svenskt klädföretag 
Boomerang som arbetar med hållbar utveckling. Därefter undersöktes det hur 
tillväxtstrategier kan fungera på klädföretaget.  

2.1.2 Generaliserbarhet  
Eftersom en fallstudie bygger på att studera avgränsade fall minskas 
generaliserbarheten. (Wallén 1996, s. 64). Syftet med studien krävde inte en stark 
generaliserbarhet av hur tillväxtstrategier kan fungera på ett klädföretag som arbetar 
med hållbar utveckling. Det väsentliga var att få djupare kunskap kring fenomenen. 
Hållbar utveckling är vanligt förekommande i svenska klädföretag, men hur 
klädföretagen väljer att arbeta med det kan se olika ut. Generaliserbarhet i en 
fallstudie kan ersättas av tillämpbarheten. (Wallén 1996, s. 199). Resultatet från 
studien kan vara tillämpbar för andra klädföretag eftersom målen med hållbar 
utveckling kan vara den samma för olika svenska företag.  

2.1.3 Urval 
Det svenska klädföretaget Boomerang som undersöktes i denna studie är ett av 
klädföretagen i Sverige som arbeta med hållbar utveckling. Företaget har tillämpat 
hållbarhet i sin affärsmodell och därför anser författaren att just detta klädföretag 
besvarar studiens syfte på bästa sätt. Intervjupersonen Catti L. Unenge har arbetat på 
Boomerang som creative director i 20 år och innehar en viktig roll för Boomerangs 
arbete kring hållbar utveckling.  
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2.1.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att det som är tilltänkt för att undersökas undersöks (Wallén 1996, 
s. 57) och att det som tas reda på i genomförandet är relevant (Patel & Davidson 
2003, s 98) Reliabilitet innebär i vilken grad tillvägagångsättet för undersökningen 
kan generera samma resultat vid olika tillfällen men under samma omständigheter. 
Det innebär hur författaren har valt att undersöka och genom vilka medel författaren 
gör det för att genera reliabilitet. (Bell 2006, s. 117) Mer om studiens validitet och 
reliabilitet framkommer i metoddiskussion i avsnittet diskussion.  

2.2 Empirisk datainsamling  
Ett empiriskt arbete grundar på att studera verkliga, existerande objekt eller 
företeelsen. (Wallén 1996, s. 62) Empirin i studien bestod av digitala källor som 
fallföretagets hemsida, allabolags portal, retrievers portal samt på en kvalitativ 
intervju med Catti L. Unenge från Boomerang. Den information som publicerades på 
företagets hemsida användes för att beskriva företaget och får en bild av företagets 
bakgrund. Allabolag.se är en portal där officiella ekonomiska uppgifter publiceras, 
denna portal är en sekundärkälla som har sammanställt information utifrån 
bolagsverket, skatteverket, SCB och UC AB. Retrievers portal finns tillgänglig via 
Borås högskola databas. Denna portal samlar bolags ekonomiska uppgifter och 
sammanställer dem.  

2.2.1 Kvalitativ intervju  
En kvalitativ intervju utfördes för att undersöka, urskilja karaktär samt egenskaper 
hos något(Patel & Davidsson 2003, s. 69) Intervjun utfördes för att undersöka vilken 
karaktär och egenskaper företaget har samt hur företaget arbetar kring hållbar 
utveckling. En kvalitativ intervju är ämnesinriktad och både parterna i intervjun är 
intresserade av ämnet (Olsson & Sörensen 2011, s. 132). Därför valde författaren att 
intervjua en central person i klädföretaget som är driven inom hållbar utveckling och 
därmed vände sig författaren till Catti L. Unenge som intervjuperson. Det finns olika 
grader av strukturering gällande intervjuer, ostrukturerade, semistrukturerade eller 
löst strukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju ger utrymmer till att ställa 
följdfrågor för att ytterligare får mer förståelse och under intervjuns gång kan nya 
intressant områden belysas. (Ahrne & Svensson 2011, s. 40) Den kvalitativa 
semistrukturerade intervjun som användes i denna studie bestod av öppna frågor som 
sedan kan härleda till eventuella följdfrågor. Valet av intervjustruktur grundade sig 
på att författaren eftersträvade en omfångsrik förståelse av företagets egenskaper och 
karaktär, genom att ställa relevanta följdfrågor vid tillfälle. Frågorna i intervjun 
formulerades utifrån studiens syfte och för att besvara studiens frågeställningar.  
Intervjufrågorna finns med i denna rapport, se bliga 1. 

2.2.2 Genomförande av intervju  
Miljön där en intervju genomförs har en betydelse. Sker intervjun ostört eller finns 
det ett störningsmoment t.ex. en mobil som ringer eller att någon tjuvlyssnar. För att 
en intervju ska lyckas krävs det att ett samarbetsvilligt klimat bildas och att 
intervjupersonen uppge relevanta svar till frågorna. (Olsson & Sörensen 2011, s. 132, 
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134 ). Språket kan vara en svårighet vid intervjuer, genom språket skapas 
uppfattningar ur verkligheten (Wallén 1996, s. 77). 

Intervjun med Catti L. Unenge ägde rum på Boomerangs huvudkontor Stockholm 
den 18 april 2013. Det var intervjuaren och intervjupersonen i rummet. Under 
intervjuns gång stördes inte samtalet av några störningsmoment. Samtalet höll på i 51 
minuter och samtalet dominerades av intervjupersonens svar. Intervjupersonen var 
tillmötesgående med det frågor som intervjuaren hade. Intervjupersonen uppgav 
relevanta svar genom att vara delaktig i samtalet och tog sin tid att förklara 
otydligheter. Språket som intervjupersonen använde sig av var begriplig för 
intervjuaren. Detta kan bero på att båda parterna har en gemensam yrkesbakgrund. 

Samtalet spelades in på en mobiltelefon med en bra ljudupptagnings förmåga där 
rösterna hörs tydligt. Original inspelningen finns tillgänglig och för vidare 
information kontakta författaren. 

2.2.3 Bearbetning av intervjun  
Material från en intervju ska alltid transkriberas, det betyder att intervjun skrivs ned 
ordagrant. Det finns olika bearbetningsmetoder, innehållsanalys är ett utav dem. 
Innehållsanalys fokuserar på vad som sägs. Den nedskrivna texten bearbetas genom 
att kategorisera texten utifrån meningsbärande delar och sedan finna teman för 
kontentan. (Olsson & Sörensen 2011, s. 131, 138) Författaren valde att transkribera 
den inspelade intervjun, för att lättare koordinera sig i materialet och får en överblick 
för att skapa kategorier och teman ur kontentan som är relevant för studiens syfte. 
Teman som skapades ur intervjuns kontext bygger på studiens teoretiska 
referensram.  

Transkriptionen och kategoriseringen finns tillgänglig, kontakta författaren för vidare 
information.  

2.3 Litteraturundersökning 
Materialet till den teoretiska referensramen bestod av litteratundersökning för att får 
en djupare och mer omfattande kunskap kring ämnet. Litteraturundersökningen 
behandlade tryckta samt otryckta skriftliga källor som vetenskapliga artiklar, 
läroböcker och statliga rapporter.  Den tryckta litteraturen söktes genom biblioteken i 
Sverige. De otryckta källorna söktes genom databaser som finns tillgängliga via 
Borås Högskola och Google Scholar.  

Ord som används vid sökning genom databaser som finns tillgängliga via Borås 
Högskola och Google Scholar: 

• Strategic management  
• Business policy 
• Management strategy 
• Entrepreneurial growth strategy 
• Sustainable apparel 
• Business model generation  
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• Business models 
• Sustainable development 
• H.Igor Ansoff 

Den litteratur som användes i denna studie är främst baserad på engelska och det har 
skett en tolkning av författaren som sedan har översatt den till svenska.  

Litteraturundersökningen bestod av en blandning av primär- och sekundärkällor. 
Primärkällor är förstahandrapporteringar och ögonvittnesskildringar, det resterande 
är sekundärkällor. (Patel. & Davidsson 2003, s. 65) I studien prioriterades 
primärkällor men sekundärkällor användes när primärkällor inte finns tillgängliga 
genom biblioteken i Sverige eller i ovanför nämnda databaser. Sekundärkällor 
användes även när författaren ansåg att data som förekom inte påverkade studiens 
resultat i större bemärkning.
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3. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt behandlas de teorier som används för att ge svar på syftet och 
frågeställningarna.  Här förklaras det mer ingående om hållbar utveckling i 
klädindustrin och Ansoffs matris. Här belyses också affärsmodellens roll i 
strategisk planering och the Business Model Generations canvas presenteras. 

3.1Hållbar utveckling  
Det fundamentala konceptet för hållbar utveckling har funnits sedan århundranden. 
Hållbar utveckling förekom i den tyska skogsindustrin under 1700-talet inte bara som 
en idé men som en lag. Denna lag krävde att huggning av träd skulle ske i den takt 
som skogen skulle kunna återhämta sig igen efter en tid. Ett ansvarsfullt och hållbart 
sätt att bruka virke. (Birnbacher & Schicha 1996; Kirchgässner 1997;Steurer et al. 
2005, s. 264) Idag tacklas hållbar utveckling av förekomsten av ett slit och släng 
konsumtionssamhälle, som har inneburit en efterfråga för företagens produkter. 
(Hirschman & Holbrook 1992; Shrivastava 1995, ss. 953 - 954). För att uppnå en 
hållbar utveckling måste detta slit och släng konsumtionssamhället förändras. Genom 
att omorientera reklam för utbildningssyfte och uppmärksamma ansvarsfull 
konsumtion, kan företag spela en konstruktiv roll för att minska överkonsumtion och 
minimera avfall. (Shrivastava 1995, ss 953-954) 
Hållbarutveckling kan användas som plattform för att nå miljö- och socialt medvetna 
kunder. Av dessa skäl kommer hållbar utveckling vara betydande även i framtiden. 
(Larson et al., 2000 : Brito et al. 2008) 

3.1.1 Hållbar utveckling inom klädindustrin  
Hållbarhet är en känslig fråga för klädföretagen detta är p.g.a. hög resursanvändning 
i förädlingsprocesser. En annan orsak är att den tydliga förflyttning av tillverkningen 
till lågkostnadsländer som leder till att produktionen sker i länder med mindre fokus 
kring miljö-och sociala frågor. (Brito et al. 2008. s, 550) Hur klädtillverkningen sker 
i lågkostnadsländer har fått en allmän uppmärksamhet under 1990-talet. 
Arbetsförhållandena är dåliga för många som arbetar inom klädtillverkningen. 
Lönerna baseras på minimilöner och inte efter levnadslöner. Många klädföretag 
väljer att sätta etiska krav på sina leverantörer vilket bidrar till att problemet 
uppmärksammas. Det sätter också press på andra klädföretag och fabriker. (Fletcher 
2008, s. 58) 
 
Utöver de etiska problemen som finns förekommer det också miljöproblem. 
Klädindustrin förbrukar en stor del av naturens tillgångar, främst markareal och 
vatten. (Brito et al. 2008, )  
Alla textila produkter kan också orsaka föroreningar i olika stadier: 

• Produktionen av fibrerna 
• Fibern i efterbehandling och färgning/tryckning, 
• Användning och underhåll av produkten  
• Bortskaffande av produkten (Chen & Burns 2006, s. 254) 
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De senaste 25 åren har förädlingsprocesserna inom klädindustrin minskat sin 
miljöpåverkan genom teknisk utveckling. Samtidigt bidrar teknisk utveckling inom 
klädindustrin till att kostnaderna sjunker och detta leder till en högre konsumtion. 
(Throne-Holst et al. 2007; Hassi & Niinimäki 2011, s. 1877) Förändringar i både 
produktion och konsumtion är viktigt för en hållbar utveckling (Hoffman 2007, s. 
322). 

3.1.1.1 Plaggens livslängd 
En av de största utmaningarna för klädindustrin är den korta livslängd som plaggen 
har idag. För att förlänga livslängden finns det tre olika aspekter att ta hänsyn till. 
(Hassi & Niinimäki 2011, s. 1879) 
 

• Plaggets fysiska och estetiska livslängd 
Den första aspekten fokuserar på att materialen som används i plaggen ska uppfylla 
en uthållig fysisk kvalité i förhållande till användning av slutkunden. (Hassi & 
Niinimäki 2011, s. 1879) Det estetiska uttrycket ska vara tidlöst och kunna används 
säsonger efter varandra. Denna företeelse är även en del av det som benäms som 
slow fashion (Fletcher 2008; Hassi & Niinimäki 2011, s. 1879)   
 

• Plaggets känslomässiga utformning  
Den andra aspekten fokuserar på en känslomässig utformning av produkten för att 
åstadkomma ett djupare känslomässigt band mellan slutkunden och produkten. 
Genom att plagget personliggörs eller att det blir skräddarsytt. En del av processen 
kan vara att slutkunden är involverad i ett tidigt skede under förädlingsprocessen 
t.ex. produktutveckling. (Chapman 2009; Hassi & Niinimäki 2011, s. 1880) Att 
involvera slutkunden i ett tidigt skede av förädlingsprocesserna gynnar också 
företaget genom att osäkerheten av marknad och kundbehov minskar. (Hoffman 
2007, s. 335) 

 
• Plaggets servicegrad  

Den tredje aspekten fokuserar på att genom en hög servicegrad ska plagget kunna 
användas längre.  Det kan ske genom att hyra ut plaggen eller att erbjuda slutkunden 
reparationsmöjligheter samt ändringsmöjligheter. (Hassi & Niinimäki 2011, s. 1880) 
 
3.1.1.2 Återanvändning av plagg 
Genom att återanvända kläder istället för att producera nya kan naturens resurser 
besparas. Energiåtgången för att samla ihop, sortera och sälja plaggen igen är 10-20 
gånger mindre energikrävande än att tillverka nya plagg. Den största delen av de 
plagg som återanvänds idag samlas i ett land men återanvänds i ett annat. En stor del 
av plagg som samlas in för återanvändning exporteras, t.ex. till Afrika. Detta ger en 
negativ effekt på Afrikas inhemska textilindustri. Återanvändning av kläder som sker 



	   	   12 

i Europa sker genom secondhandbutiker och internetbaserade sidor där kläder 
auktioneras ut, t.ex. eBay.  (Fletcher 2008, ss. 100, 101) 

3.1.1.3 Återskapande och reparation av plagg 
Återskapande och reparation av plagg är resursbesparade i jämförelse med 
produktion av nya fibrer. Jämfört med återanvändning av plagg blir 
resursbesparingen mindre eftersom återskapande och reparation kräver arbete. Det 
går även åt material för att laga och uppgradera plaggen. (Fletcher 2008, s. 103) 

3.1.1.4 Återvinning av plagg 
Återvinning av plagg är resursbesparande. Även den mest energiintensiva och 
komplicerade återvinningsmetoden förbrukar mindre i jämförelse med 
energiåtgången vid produktion av nya fibrer. Enbart en liten andel av de använda 
plaggen återvinns. (Fletcher 2008, s. 99, 103) Produkter i dagens klädmarknad är 
annorlunda i jämförelse med plaggen från tidigare år. Det är inte bara designen som 
skiljer sig åt även fiberinnehållet. Efter att syntetfibrer kom ut på marknaden under 
1920-talet, har textilåtervinning blivit mer komplicerad p.g.a. två olika anledningar. 
Fiber styrkan har ökat, vilket gör det svårare att strimla eller öppna fibrerna, och 
fiberblandningar har gjort det svårare att rena sorteringen.  (W. Shapiro, personlig 
kommunikation, 22 juli, 2000; Hawley 2006, ss. 263-264) 

3.1.2 Hållbar utveckling och företagande 
Ett aktivt initiativtagande inom frågor som driver hållbar utveckling framåt är 
avgörande för företagets strategier, speciellt inom de känsliga branscherna som 
klädindustrin. (Smith 2003; Brito et al. 2008, s. 537) Genom lagstiftning blir det 
obligatoriskt för företag att arbeta med hållbar utveckling. (Ayres et al.1997; Brito et 
al. 2008, s. 537) Inställningen för lagstiftning kan skilja sig i olika företag. Vissa 
förhåller sig försiktigt gentemot lagstiftningens begränsningar gällande återvinning, 
sociala arbetsförhållanden och koldioxidutsläpp. Andra föredrar att ständigt vara 
uppdaterade om nya regler på EU-nivå, och förbereda sig för kommande ändringar. 
Det finns företag som kan förutse dessa lagändringar i syfte med att vinna 
konkurrensfördelar. Genom att agera som första åtgärdstagare och därmed omvandla 
en begränsning till en möjlighet (Martinet & Reynaud 2004; Brito et al. 200, s. 537) 
Företag kan gå utöver lagstadgad skyldighet för att sedan uppmuntra myndigheter att 
ställa högre krav (Stigler 1971; Brito et al. 2008, s. 537) Det ökar konkurrenternas 
kostnader och försvårar för dem att följa de nya kraven. (Barrett 1991; Brito et al. 
2008, s. 537). I detta fall kan företag arbeta med hållbar utveckling och driva dessa 
frågor samtidigt som det kan generera konkurrensfördelar. (Sarkis 2003; Brito et al. 
2008, s. 537). 	  
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3.2. Ansoffs matris 
Utgångspunkt av tillväxtstratgier som behandlas i denna studie bygger på Ansoffs 
tillväxtmatris som baseras på kunskap om produkt och marknad (Hisrich et al. 2008, 
s. 491). Denna matris skapar fyra separata strategier (Hoffman & Preble 2003, s. 77).  

 

FIGUR 3.2 ANSOFFS MATRIS (HISRICH ET AL. 2008, S. 491) 
 

3.2.1. Marknadspenetration bygger på att företag ökar sina marknadsandelar på 
den befintliga marknaden med den existerande produkten. (Hoffman & Preble 2003, 
s. 78) Denna strategi är den säkraste att tillämpa i ett företag för att genera tillväxt. 
Företaget kan vända sig till sina befintliga kunder och optimera sin lönsamhet genom 
att använda sig av den existerande kundrelationen. Samtidigt ska företaget attrahera 
nya kunder på den befintliga marknaden. (Heiens & Pleshko 2007, s. 111) 

3.2.2 Produktutveckling innebär att företag erbjuder den befintliga marknaden nya 
produkter. En tydlig fördel med denna strategi är att företag redan har en etablerad 
relation och kunskap inom marknaden. På så sätt kan företag förstå de behoven som 
behöver tillgodoses och det kan resultera till en förbättring. Denna kunskap är 
värdefull för att skapa nya produkter. (Hoffman & Preble 2003, s. 78) 

3.2.3 Marknadsutveckling kan skapa tillväxt genom att företag riktar in sig på nya 
geografiska marknader, nya kundsegment eller genom att hitta ett nytt sätt att bruka 
den existerande produkten. En fördel med marknadsutveckling är att företaget kan 
använda sin kunskap och sin expertis i den specifika produkten som företaget 
erbjuder. Samtidigt kan företaget dra nytta av produktionsfördelar. (Hoffman. & 
Preble 2003, s. 78) 

3.2.4 Diversifiering innebär att företag integrerar en ny marknad med en ny produkt. 
Företag kan välja att integrera vertikalt eller horisontellt i värdekedjan.  
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FIGUR 3.2.4  ÖVERBLICK AV VÄRDEKEDJOR FÖR TVÅ OLIKA PRODUKTER. 
(HISRICH. ET AL. 2008, S. 493) 

Intergration bakåt kan t. ex vara att produktutvecklande varumärkesleverantörer 
investerar i egna tillverkningsfabriker. (Hisrich et al. 2008, s. 491) Genom att företag 
intergrerar bakåt vertikalt skapas flexiblitet i verksamheten och det kan resultera i 
ökad kontroll och inflytande. Detta främjar och underlättar relationen till slutkunden. 
(Mason & Mouzas 2012, s. 1362) Viktiga faktorer för att företaget framgångsrikt ska 
växa med en integration bakåt är kunskap och erfarenheter som företaget besitter. En 
horisontell integration innebär att företag väljer att integrera samma led men i en 
annan produkts värdekedja. (Hisrich et al. 2008, s. 491) Ett exempel på detta kan 
vara att en produktutvecklande varumärkesleverantör inom textilindustrin väljer att 
börja utforma kosmetika. Att integrera horisontellt är riskfyllt eftersom förtaget 
måste konkurrera med nya konkurrenter i en ny produktgrupp. (Choi et al. 2011, s. 
891) 
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3.3 Affärsmodellens roll i strategisk uppbyggande  
Affärsstrateger har börjat fästa större uppmärksamhet vid affärsmodeller när 
värdeskapande inom företagen har fått en mer betydande roll (Sako 2012 s. 22). Att 
omvandla en affärsmodell i ett framgångsrikt företag är inte lätt då det kräver 
kunskap, bra ledarskap och omfattade omstrukturering. (Doz & Kosonen 2009. S, 
381) En utveckling av affärsmodeller har skett och ett resultat av detta är the 
Business Model Generation Canvas.  Detta är ett förenklat system som innehåller 
olika företeelser, begrepp och relationer som uttrycker tanken bakom verksamheten. 
Med detta sätt är det möjligt att bedöma hur verksamheten uppfattas i förhållande till 
mervärde, kundrelationerna, skapande processen och de finansiella aspekterna. 
(Trimz & Berbegal-Mirabent 2012, s. 457)  

3.3.1 The Business Model Generations Canvas  
Denna modell består av nio pelare som behandlar olika delar av en verksamhet.  Det 
finns fyra huvudområden: Produkt, kund, affärskanaler och finans. (Trimi & 
Berbegal-Mirabent 2012, s. 457) 

FIGUR 3.3.1 EN ÖVERSKÅDLIG BILD AV THE BUSINESS MODEL 

GENERATION CANVAS OCH DESS NIO PELARE. (OSTERWALDER & 

PIGNEUR 2010, S.19) 
 
1. Målgrupp 
Denna pelare fokuserar på vem företaget skapar värde för och vilken typ av kund 
som är viktigast för företaget. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.21). 
Det finns olika typer av målgrupper, med en nischad målgrupp riktar företaget in sig 
på en specifik kundgrupp. Värdeskapande förslag, kanaler, och kundrelationer byggs 
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upp genom de specifika kraven för just för denna nischade marknad. Diversifierad 
målgrupp betyder att företag har två olika målgrupper som har olika behov som ska 
tillfredsställas. Segmenterad målgrupp innebär att företaget tillfredsställer liknadde 
behov hos olika kunder. Multimålgruppsgruppering innebär att företag har fler än två 
kundsegment som har olika behov som ska tillfredsställas. Mass-målgrupp innebär 
att företaget riktar sig in på att tillfredsställa liknade behov hos en större massa. 
(Osterwalder & Pigneur 2010, s.21) 

2. Värdeskapande förslag 
Denna pelare fokuserar på det värde företaget skapar för kunden. Här identifieras 
behov och problem som ska tillfredsställas eller lösas och på vilket sätt företaget ska 
gå tillväga. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.23) 
Företag kan välja att skapa värde på olika sätt, genom att erbjuda kunden en speciell 
prestanda, skräddasydda produkter efter kundens önskemål eller en produkt med en 
nyttjande funktion. Design kan vara ett viktigt värde för kunden, speciellt inom 
mode- och elektronikindustrin. Varumärket och vad det står för kan vara ett 
avgörande värde för kunden eftersom det kan generera en viss status.  Till 
priskänsliga kunder kan priset vara en tillfredställning eller en lösning som skapar 
värde i sig. Värdeskapande genom priset påverka ett företags affärsmodell i sin 
helhet. Att hjälpa kunden att minska sina kostnader eller risker är ett sätt att skapa 
värde. Ett annat sätt att skapa värde för kunden är att tillföra tillgänglighet och mer 
användarnytta. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.23-25) 

3. Kanaler 
Denna pelare fokuserar på hur företaget ska nå ut till sina kunder. På vilket sätt samt 
hur kunden vill att företaget ska uppträda för att nå ut. De kanaler som används för 
att nå ut till kunder delas in i direkta och indirekta kanaler. (Osterwalder & Pigneur 
2010, s.27) 
Företaget kan välja att nå ut till kunden genom egna kanaler vilket benämns som 
direkta kanaler. Direkta kanaler kan vara egna säljare, fysiska butiker i egen regi eller 
egen internetbaserad försäljningskanal. Ett annat alternativ är att samarbeta med en 
partner och använda sig av indirekta kanaler som går ut på att samarbeta med 
återförsäljare. Detta minskar på vinstmarginalerna men ger möjlighet för att nå ut till 
ytterligare kunder och dra nytta av samarbetspartners styrkor. Väljer företaget att nå 
ut till kunden genom egna kanaler genererar det en större vinstmarginal men 
samtidigt är det kostsamt att etablera och underhålla. (Osterwalder & Pigneur 2010, 
s.27) 
 
4. Kundrelationer 
Denna pelare fokuserar på hur kundrelationen byggs upp och hur den underhålls. 
Kundrelationer kan skilja sig åt och i vissa fall kan företag har olika typer av 
kundrelationer till samma kundsegment. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.29). 

Det finns olika tillvägagångsätt att bygga upp kundrelationer:  
• Personlig assistans som bygger på mänsklig interaktion. 
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• Hängiven personlig assistans som bygger på mänsklig interaktion över en 
lång tid. 

• Självassistans bygger på att företaget levererar de nödvändigheter för att 
kunden ska klara sig själv.  

• Automatiserad service sker oftast på företagens hemsida som t.ex. per 
automatik ger produktrekommendationer.  

• Plattform för gemenskap används av många företag idag, det kan vara 
kundklubbar som tillåter och underlättar företaget att vara mer involverade 
med kunderna.  

• Medskapande relation bygger på att låta kunden vara med att skapa företagets 
värde. 

 
5. Intäktsströmmar 
Denna pelare fokuserar på det pris som kunden är villig att betala, samt det värde 
som företaget skapar och vad kunderna betalar för. (Osterwalder & Pigneur 2010, 
s.31) 
Det finns olika sätt att generera intäkter till ett företag. Försäljning som ger kunden 
äganderätten till en fysisk produkt är det mest allmänt förstådda sättet. Subskription 
är ett förekommande sätt att genera intäktsströmmar inom exempelvis gym industrin. 
Kunden betalar ett pris per månad och får användarnytta utav gymanläggningen. 
Genom uthyrning, belåning och leasing skapar företag intäktsströmmar. Det innebär 
att företaget erbjuder kunden rättigheten att använda en viss tillgång under en viss 
period för en avgift. Inom medieindustrin är reklam och annonser ett vanligt sätt att 
genererar intäkter till företaget. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.31-32) 

6. Nyckelresurser  
Denna pelare fokuserar på vilka tillgångar företaget behöver för att skapa värde för 
kunden. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.35)  
Det finns fyra olika sorters tillgångar i ett företag.  

• Fysiska tillgångar som omfattar tillverkningsanläggningar, byggnader, 
maskiner, lagerlokaler. Dessa kan vara signifikanta för att skapa värde i ett 
företag.  

• Intellektuella tillgångar kan vara företagets varumärke, patent, samarbeten. 
Kunddatabas har blivit en allt mer viktigare intellektuell tillgång i 
affärsmodeller. Intellektuella tillgångar är svåra att utveckla men när det är 
väl skapade kan det erbjuda ett signifikant värde.   

• Mänskliga tillgångar är ett måste i alla företag, men inom vissa industrier som 
är beroende av kunskap och kreativitet är det mer betydelsefullt för att skapa 
ett värde.  

• Finansiella tillgångar kan behövas för att skapa värde i ett företag eftersom 
det kan implementeras i affärsmodellen för att skapa ett värde för kunden 
genom att erbjuda en finansiell trygghet eller förmån. (Osterwalder & Pigneur 
2010, s.35) 
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7. Nyckelaktiviteter 
Denna pelare fokuserar på de nyckelaktiviteter som är av betydelse för företagets 
värdeskapande. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.37) 
Produktionsrelaterade aktiviteter som design och tillverkning dominerar oftast 
affärsmodellerna i tillverkningsföretag. Affärsmodeller i serviceinriktade företag har 
oftast nyckelaktiviteter som har i syfte att lösa kundens specifika problem. Det 
förekommer i bl. a. konsultföretag och sjukhus. Är nyckeltillgångar nätverksbaserade 
leder det oftast till att nyckelaktiviteter inom företaget har samma karaktär. Denna 
sorts nyckelaktivitet förekommer i t.ex. kärleksförmedlingsföretag. (Osterwalder & 
Pigneur 2010, s.37) 

8. Nyckelsamarbeten  
Denna pelare fokuserar på nyckelsamarbetspartners som kan påverka företagets 
nyckelaktiviteter och nyckelresurser. Det skiljer sig i tre olika riktlinjer till 
motivation bakom samarbeten. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.39) 
Att optimera och utnyttja stordriftsfördelar kan vara en anledning till företag inleder 
samarbeten. Företaget kan reducera risker och osäkerhet genom att samarbeta. Få 
företag äger alla tillgångar och aktiviteter som beskrivs i deras affärsmodeller. 
Företag kan vidga sin kapacitet genom att förlita sig på att andra företag levererar 
vissa resurser eller aktiviteter. Genom denna form av samarbete kan företag förvärva 
specifika resurser och aktiviteter. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.39) 

9. Kostnads struktur  
Denna pelare fokuserar på vilka nyckelresurser och vilka nyckelaktiviteter som är 
mest kostsamma. I varje affärsmodell ska kostnaderna minimeras, men i vissa 
affärsmodeller med låg kostnadsstruktur är det viktigare att minimera kostnaderna. 
(Osterwalder & Pigneur 2010, s 41)
Kostnadsdriven struktur och värdedriven struktur är de två huvudsakliga strukturerna 
som skiljer sig åt. I en kostnadsdriven verksamhet koncentreras det på att minimera 
kostnader i företaget. I en värdedriven verksamhet koncentreras det mer på företagets 
värdeskapande. (Osterwalder & Pigneur 2010, s.37)
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4. Empiri 
Här presenteras insamlingen av empirin ingående om företaget. Första delen av 
företagets presentation utifrån den digitala datainsamlingen. Andra delen 
består av den kvalitativa intervjun med Catti L. Unenge creative director från 
företaget.  Intervjun är uppdelad i teman som har bildats utifrån den teoretiska 
referensramen för att underlätta sammankopplingen som kommer i 
analysavsnittet.  

4.1 Datainsamling utifrån digitala källor 
Boomerang är ett svenskt klädföretag som har varit etablerat sedan 1976. Idag driver 
företaget 19 butiker i egen regi och det finns sju franchisebutiker.  Företaget har även 
återförsäljare med fysiska butiker i sju olika länder: Belgien, Danmark, Estland, 
Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Genom sin internetbaserade försäljningskanal 
kan företaget nå ut till fler länder i Europa som är listade nedan:  

• Bulgarien 
• Cypern 
• England 
• Frankrike 
• Grekland 
• Irland 
• Lettland 

• Litauen 
• Luxemburg  
• Malta 
• Nederländerna 
• Polen  
• Rumänien 
• Slovakien 

• Slovenien 
• Ungern 
• Tjeckien 
• Tyskland 
• Österrike 

 

En viktig filosofi inom företaget är att kunna återanvända jordens resurser t ex. 
genom den s.k. ”boomerangeffekten”. Detta är ett returflöde som företaget har 
etablerat sedan 2008. Boomerangeffekten innebär att kunden kan lämna tillbaka sina 
använda Boomerang kläder och få 10 % rabatt på sitt nästa köp av klädmärket. 
Företaget tar sedan hand om kläderna genom att sälja dem igen som Boomerang 
Vintage eller bruka dem i Boomerang Home kollektion. Materialet som blir över 
återanvänds till vardagsföremål som finns i The Effect Collection (Boomerang u.å.). 

En annan viktig filosofi inom företaget är:  
”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” 

Företaget strävar efter att samarbeta med tillverkare, leverantörer och partners som 
arbetar efter samma etniska grunder som företaget.  Det finns åtta punkter som 
företaget tar ställning till och är listade nedan: 
 

• Anställning av fri vilja  
• Diskrimning är oacceptabelt 
• Avståndstagande från barnarbete  
• Respekt för fackförbund och arbetarnas rättighet att organisera sig 
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• Skäliga löner 
• Humana arbetstider 
• Arbetsförhållanden 
• Arbetsgivaren har ett ansvar (Boomerang u.å.) 

Boomerang är privatägt och omsatte ca 184 miljoner sek år 2012. Sammanlagt har 
företaget 87 anställda fördelade i butiker och på huvudkontoret (Allabolag u.å.). 
 

4.2 Datainsamling via intervju 
Den inspelade intervjun transkriberades och kategoriserades. Därefter bildades fyra 
teman utifrån kategoriseringarna. Dessa fyra teman omfattar företagets organisation 
och arbetssätt, företagsvärderingar, värdeskapande inom företaget samt agenda för 
hållbar utveckling.  

4.2.1 Företagets organisation och arbetssätt  
Boomerang är ett textilföretag som har funnits sedan 1976. Idag har företaget ca 30 
medarbetare på huvudkontoret i Stockholm. Företaget förhåller sig till kunden genom 
en relation. Denna relation upprätthålls genom företagets kundklubb.   

Boomerang kommunicerar med sina kunder genom sin kundklubb som omfattar 
30 000 medlemmar. Företaget använder sig av riktad reklam i from av mail till sina 
klubbmedlemmar. Reklamen bygger på kundens tidigare köp, på så sätt får kunden 
bara reklam som är relevant för hen. 

I den visuella kommunikationen väver företaget in sitt hållbarhetstänk genom att 
inspireras av naturkällor när de arbetar med produkten. 	  

”Genom att liksom plocka upp inspirationskällor från naturen när vi gör 
produkten. Så att det, då blir det också när vi kommunicera det här i 
annonser eller film eller vad nu gör för någonting. Då blir det också en  
del av vårt budskap som också skiljer oss från våra konkurrenter.” 
 

Hållbarhetarbetet breddar sig inom olika divisioner i verksamhet. Det är enkla 
uppgifter som källsortering, stänga av datorerna, använda sig av klimatkompenserat 
papper och återanvändning av material.  

 
”Där man då har tagit olika avdelningar och sett vad man kan göra. 
Sådana enkla saker som att källsortera som att stänga av datorerna” 
 

Att tänka utifrån hållbarhet implementeras även utanför huvudkontoret. Boomerangs 
egna butiker inreds med återvunnet material. Material till skyltning vid realisation 
återanvänds från föregående säsong. Därför investerar företaget i materialets kvalité 
och kan då använda sig av ett som håller längre tid.	  
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Företaget utformar vardagskläder och vid produktutveckling har det alltid handlat om 
kvalité före kvantitet. Enligt Catti L. Unenge kan kvalité vara olika saker. Inom 
företaget är faktiskt kvalité det som gör att kläderna håller längre för att användaren 
ska kunna ha kläderna längre. Det handlar om att använda material som håller med 
tiden. Vid utformning av plaggen prioriterar företaget att ha en design som kan 
användas länge och är tidlös.   

 
”Det som är då när man ska göra dem här produkterna så måste man ju 
tänka det här. Hur länge kommer den här att överleva i en garderob?” 
 

Företaget strävar efter att konsumtionen ska bli mer hållbar genom mer medvetna 
val. Catti L. Unenge menar att människor idag har konsumerat i den utsträckningen 
att man idag känner glädje av att bli av med saker. Det finns skäl varför 
internetfenomen som t ex. Blocket är så stort. Företaget vill höja sin kvalité och 
kunna tillfredsställa kunden på ett nytt sätt., inte genom att fylla kundens garderob. 	  

”Vår uppgift är att försöka driva utveckling åt det hållet. Att se till att folk 
gör mer medvetna val och inte går med på det här ”slit och släng”, Det är, 
det är som sagt inte hållbart.”   
 

Företaget har en lång produktcykel, från säljprov till införsäljning av leverans ligger 
omkring sex till åtta månader. Under denna period arbetar företaget med att förbättra 
produkterna ytterligare. Enligt Catti L. Unenge kan säljproverna arbetas med mer 
omsorg än i själva produktionen av plaggen och därför arbetar företaget med att 
förbättra plaggen för att slutkunden ska få en bättre produkt. Ett exempel kan vara att 
förbättra en ribb som håller formen längre. Det kan leda till att företagets marginal 
minskar men i slutändan får slutkunden/användaren det förbättrade plagget. 

 
”… det är ju en sample linje i fabriken som du verkligen kan lägga ner 
kärlek i produkten. Men så ska du ju kanske göra 20 000 stycken av 
någonting då kanske det inte blir lika mycket kärlek i den.  Men då kan 
man då försöka vrida till så att lite, någon lösning som gör att produkten 
förbättras ytterligare lite. Bara för att den ska komma att landa i butik och 
vara ännu bättre än de dem har köpt.” 
 

Boomerang äger inga egna fabriker utan förlitar sig på att tillverkningen av 
deras produkter sköts på rätt sätt genom att ha kontroller på plats. För att 
distribuera på bästa vis har företaget inlett miljöavtal med transportföretagen. 
 

4.2.2 Företagsvärderingar 
Boomerang har fyra värdeord som genomsyrar verksamheten internt: hållbarhet, 
delaktighet, blå och passion.  
 
Hållbarhet gäller olika delar bl.a. design, utveckling, produktion och i att företaget 
håller vad det lovar. Hållbarhet omfattar också de samarbeten som företaget har. I 
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butikerna ska säljarna ha ett långsiktigt möte med kund, det vill säga ett bemötande 
som är början till en relation i framtiden.  
Delaktighet innebär att företaget har en relation till kunden där företaget kan vara 
delaktigt och föra en dialog.  
Blå är en symbol för företagets inspiration från naturen, havet och himlen. Det 
symboliserar också i vilka sammanhang företagets kläder kan användas.  
Passion handlar om att företaget håller kvar vid sin tro. Företaget försöker inte 
tillfredsställa alla och fokuserar på att fördjupa sina kunskaper på ett passionerat sätt. 
Att ha en gemensam samsyn med sina återförsäljare är viktigt för företaget eftersom 
de är en del av hur Boomerang förmedlar sina värderingar. 
 

4.2.3 Värdeskapande inom företaget  
Företaget har tagit olika initiativ för att driva den hållbara utvecklingen framåt. 
Boomerang har sedan 2008 etablerat ett returflöde i verksamheten s.k. 
Bommerangeffekten. Detta returflöde innebär att kunden kan lämna tillbaka sina 
gamla Boomerang kläder och får ut en rabatt på sitt nästa köp. Kläderna som 
kommer in säljs därefter igen som Boomerang vintage i butik. Av de plagg som 
kommer in säljs inte alla i butik då företaget väljer att skänka bort vissa. De plagg 
som är osäljbara p.g.a. slitage används i Boomerang Home eller The Effect 
Collection. Boomerang ingår i ett projekt som Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i 
Stockholm utarbetar, detta projekt handlar om att bryta ner fibrer på ett nytt sätt. 
Plaggens ska brytas ner i den grad att nya fibrer sedan kan produceras.  
 
Arbetet kring hållbarhet inom företaget förmedlas ut till kunderna genom 
Boomerangeffekten. Med detta anser Catti L. Unenge att företagets arbete kring 
hållbar utveckling kan sammanfattas genom Boomerangeffekten. Kunden kan få en 
bild av hur företaget väljer att arbeta med den faktiska kvalitén i kläderna som kan 
vara svår att förmedla.  Eftersom kläderna som säljs igen är använda plagg kan 
kunden få ett påtagligt bevis på hur kläderna har åldrats. Företaget väljer att skapa 
kläder som är tidlösa vilket bidrar till att det förekommer samma modeller av 
plaggen säsong efter säsong. Det medför att kunden kan få en bild av hur ett specifikt 
plagg kan se ut i framtiden efter användning  

 
” Ja, ju hållbarare saker vi gör, ju längre lever dem. Då är Boomerang effekten 
ett bevis.” 
 

Boomerang strävar efter en tidlöst design i sina plagg för att användaren ska kunna 
ha plaggen längre och detta bidra också till en mer hållbar konsumtion.  

 
”Det finns ett företag som heter Hermes. Som gör väskor. Dem har sagt vid något 
tillfälle som jag tycker är så jäkla klockrent. “Om du aldrig är modern så kan du 
heller inte bli omodern”. ” 
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Företaget har ett nytt projekt som ska inledas till hösten 2013 och det är att låta 
slutkunden vara delaktig i att designa företagets dunjacka via företagets hemsida. 
Genom detta initiativ kan jackan produceras efter önskemål till en slutkund. 
 

4.2.4	  Agenda	  för	  hållbar	  utveckling	  
Hållbarhet betraktas som en nödvändighet och en självklarhet för företaget. Catti L. 
Unenge menar att det är en nödvändighet eftersom företaget måste ta sitt ansvar och 
se till att tillverka kläder som kan hålla så länge som möjligt för att minska ekologisk 
påverkan. Det är en självklarhet för företaget eftersom plaggen som företaget 
erbjuder ska användas i naturen. På så sätt måste framtagningen av plaggen kunna 
bidra till att det finns en natur att befinna sig i.   

 
”Man vill ju kunna står där och säga att den är jackan är jättebra när du är ute 
och seglar i skärgården. Då måste man ju ha producerat jackan så att det finns en 
skärgård att segla i så att säga.” 
 

En hållbar utveckling är en utmaning för framtiden. Catti L. Ungene menar att det 
kanske inte handlar om att sälja mer och mer för varje kollektion som Boomerang 
lanserar. Det kanske inte handlar om att säljer mer i volym men mer i omsättning. 
Det är företagets kreativitet och människor som är företagets främsta resurser som 
bidrar till att företaget kan klara av framtidens utmaningar.  

”Jag menar med kreativitet så kan man göra så mycket mer, som man 
trodde inte fanns” 
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5. Resultat/Analys 
I detta avsnitt appliceras teorin på empirin för att sedan ställas gentemot 
varandra för att besvara studiens syfte.  Analysen är indelad i tre delar hållbar 
utveckling i företaget, analys av företagets affärsmodell och tillämpning av 
tillväxtstrategier. 

5.1	  Hållbar	  utveckling	  i	  företaget	  	  
Många klädföretag väljer att sätta etiska krav på sina leverantörer vilket bidrar till att 
företagens sociala ansvar uppmärksammas. Det sätter också press på andra 
klädföretag och fabriker. (Fletcher 2008, s. 58) Boomerang sätter krav på sina 
medarbetare inom de sociala aspekterna och förlitar sig på att samarbetspartnerna 
uppnår kraven. För att säkerställa detta har företaget kontroller ute på plats. 

Boomerang arbetar med att förlänga plaggens livslängd genom att ta hänsyn till de 
två första aspekterna, plaggets fysiska och estetiska livslängd samt den 
känslomässiga utformningen. Företaget prioriterar att använda sig av materia med 
god fysisk kvalité. Fysisk kvalité är vad företaget benämner som faktiskt kvalité.  
Företagets tidlösa design utformas medvetet för att slutkunden ska kunna ha plagget i 
flera säsonger. Detta tänk blir en del av vad som benämns som slow fashion. 
(Fletcher, 2008; Hassi & Niinimäki 2011, s. 1879) 

Det initiativ som företaget startar hösten 2013 ska bidra till att företaget kan 
åstadkomma ett djupare känslomässigt band mellan slutkunden och produkten. 
Genom att låta kunden vara med och bestämma i designstadiet blir produkten 
skräddarsydd och personlig. (Chapman 2009; Hassi & Niinimäki 2011, s. 1880) En 
tydlig fördel med att involvera slutkunden redan i produktutveckling är att 
osäkerheten av marknad och kundbehov minskas. (Hoffman 2007, s. 335) För 
Boomerang innebär det att företaget kan tillverka jackor efter beställning och att den 
bli nyttjad av en användare. Genom det nya initiativet tar företaget hänsyn till den 
andra aspekten, för att förlänga plaggens livslängd.  

Den tredje aspekten finns inte inom företaget eftersom företaget varken hyr ut kläder 
eller reparerar kläder i sin verksamhet. 

Boomerang återanvänder plaggen genom att samla in och sälja dem igen, vilket 
sparar på jordens resurser. De kläder som kommer in i företaget återanvänds i första 
hand vilket kräver en liten energiåtgång i jämförelse med att tillverka nya plagg. 
(Fletcher 2008, s. 100, 101) Kläder som inte går att återanvända, återskapas istället 
andra kollektioner. Att återskapa och reparera plagg är resursbesparade i jämförelse 
med produktion av nya fibrer. Jämfört med återanvändning av plagg blir 
resursbesparingen mindre eftersom det kräver arbete, material för att laga och 
uppgradera plaggen (Fletcher 2008, s. 103) Det företaget vill åstadkomma i 
framtiden är att kunna återvinna fibrer, med hjälp av samarbetet med KTH. 
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Boomerang använder sig av dessa metoder i rätt ordning med utgångspunkt för att 
minimera åtgången av jordens resurser.  

Företag kan gå utöver lagstadgad skyldighet för att sedan uppmuntra myndigheter att 
ställa högre krav (Stigler 1971; Brito et al. 2008. s, 537) Det ökar konkurrenternas 
kostnader och försvårar för dem att följa de nya kraven. (Barrett 1991; Brito et al. 
2008. s, 537). Boomerang arbetar utöver de lagstadgade skyldigheterna i Sverige 
inom avfallshantering av sålda gods. Skulle Sverige införa en lag där alla klädföretag 
måste ta hand om deras produkter som kunden i längre vill ha, skulle detta vara 
gynnsamt för företaget. Boomerang har redan ett etablerat returflöde i sin 
verksamhet.   

5.2	  Analys/resultat	  av	  Boomerangs	  affärsmodell	  	  	  
Genom att använda the Business Model Generation för att beskriva hur Boomerang 
skapar värde kan också arbetet kring hållbar utveckling kartläggas. Kartläggningen 
strävar efter att finna vart i affärsmodellen hållbarhetsarbetet förekommer i 
affärsmodellens nio pelare.  

• Boomerangs målgrupp är segmenterad, företaget tillfredsställer liknande 
behov hos olika kunder och därför blir målgruppen ganska bred.  

• Boomerang skapar värde genom sin design och sitt varumärke. Designen är 
tidlös och syftet med utformningen är att den ska kunna användas i flera 
säsonger. Ett annat värde i designen kan vara de hållbara materialen som 
företaget väljer att använda till sina plagg. I varumärket kan hållbarhet bakas 
in, det är en status som företaget vill förknippas med.  

• Boomerang har både direkta och indirekta kanaler för att nå ut till sina 
kunder. I de direkta kanalerna finns deras egna butiker och den 
internetbaserade försäljningskanalen. I de indirekta försäljningskanalerna 
finns det återförsäljare i sju olika europeiska länder. Den internetbaserade 
försäljningskanalen når ut till fler länder än både de direkta och indirekta 
fysiska försäljningskanalerna. Företaget når ut till sina kunder även via mail 
för att skicka relevant reklam till kunden.  

• Kundrelationen bygger på personlig assistans, eftersom företaget har 
försäljnings kanaler via fysiska produkter. Genom den internetbaserade 
försäljningskanalen blir kundrelationen mer automatisk. Företaget har även 
en plattform för gemenskap som är företagets kundklubb. Där kan företaget 
föra en dialog och vara mer involverad med kunden.  

• Intäktsströmmar genereras genom att företaget säljer ägande rätten till 
företagets produkter som i detta fall är det kläder.  

• Företagets nyckelresurser är både intellektuella och mänskliga resurser. Den 
intellektuella resursen är företagets varumärke och kunddatabas. Varumärket 
är ett värde för kunden. Kunddatabasen gör att företaget kan upprätta hålla en 
dialog med kunden och det bidrar till att en ömsesidig förståelse skapas. 
Mänskliga resurser för företaget innebär arbetet kring hållbar utveckling som 
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kan skapa värde för kunden. Det kan visa sig på den tidlösa designen och 
valet av material för plaggen.   

• Nyckelaktivitet är företagets designprocesser som finns i företaget och 
tillverkningen som sker fabriker som företaget inte äger.  En viktig 
nyckelaktivitet i företaget är Boomerangeffekten som samlar in kläder för att 
sedan sälja dem igen. Det är genom dessa initiativ företaget kan skapa värde 
för kunden och bekräfta produkternas fysiska kvalité och tidlösa design.  

• Nyckelsamarbeten är tillverkningen av Boomerangs kollektioner som 
tillverkas av andra fabriker och är en signifikant del av verksamheten. Här 
ställer företaget krav som är utarbetade av hållbarhetsarbetet som genomsyrar 
verksamheten. Kundsamarbetet är också viktigt för företaget, eftersom det är 
genom kunden företaget kan få tillbaka sina plagg och kan förmedla ut sitt 
budskap med Boomerangeffekten. Ett annat betydelsefullt samarbete är med 
KTH för att kunna driva hållbarhetsarbetet framåt.  

• Kostnadsstrukturen i företaget bygger på värdedrivande struktur. Företaget 
vill tillverka kläder som skapar värde för kunden för att kunden ska vilja har 
dem längre. På detta sätt gynnar det också miljön.  

I studiens fallföretag visar det sig att hållbarhetsarbetet förekommer i företagets fyra 
olika pelare.  

1. Företagets värdeskapande förslag 
2. Företagets nyckelresurser 
3. Företagets nyckelaktiviteter 
4. Företagets nyckelsamarbeten 

 
Värdeskapande inom företagen har fått en mer betydande roll. (Sako 2012 s. 22) I 
fallföretaget är hållbarhetsarbetet en del av företagets värdeskapande förslag. Denna 
pelare har en central roll i affärsmodellen och berör nyckelresurserna, 
nyckelaktiviteterna och nyckelsamarbeten. Är hållbar utveckling en del av företagets 
värdeskapande förslag berör det automatiskt de andra tre pelare som påverkas av 
värdeskapande förslag.  

5.3 Tillämpning av tillväxtstrategier  
Marknadspenetration bygger på att företag ökar sina marknadsandelar på den 
befintliga marknaden med den existerande produkten. (Hoffman & Preble 2003, s. 
78) Företaget kan vända sig till de redan befintliga kunderna och optimera sin 
lönsamhet genom att använda de kundrelationerna företaget redan har. Samtidigt ska 
företaget attrahera nya kunder på den befintliga marknaden. (Heiens & Pleshko 2007, 
s. 111) 
Boomerang har en etablerad kundklubb och genom denna kanal kan företaget nå ut 
och tilltala existerande kunder. Appliceras denna tillväxtstrategi påverkas inte 
företaget arbete kring hållbar utveckling i större bemärkning, om företaget väljer att 
nyproducera produkterna. Det påverkar inte företagets värdeskapande förslag eller 
nyckelresurser. Denna strategi påverkar företagets nyckelaktiviteter och 
nyckelsamarbeten, vilket berör tillverkningen av de nya produkterna. Att tillverka 
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nya produkter kräver mest energiåtgång i jämförelse med återanvändning, 
återskapning eller återvinning.  

Företaget har tillämpat denna strategi men valt att inte nyproducera plaggen som ska 
säljas på den befintliga marknaden till den existerande kunden. Boomerang 
återanvänder istället de plagg som företaget har producerat och säljer dem igen. 
Genom det returflödet s.k. Boomerangeffekten får företaget in plagg som de tidigare 
har producerat och säljer dem igen. Genom detta sätt har företaget inlett nya 
nyckelaktiviteter med hjälp av marknadspenetrationsstrategin och på så sätt bildat ett 
nytt nyckelsamarbete med slutkunden. Det har påverkat företagets värdeskapande 
eftersom Boomerangeffekten blir som ett bevis för företagets val av fysisk kvalité 
och tidlösa design.  

Produktutveckling innebär att företag erbjuder den befintliga marknaden nya 
produkter. Produktutveckling berör företagets värdeskapande förslag, nyckelresurser, 
nyckelsamarbeten och nyckelaktiviteter. Boomerangs arbete kring hållbar utveckling 
berör samma pelare i affärsmodellen. Appliceras denna strategi, påverkas de beslut 
som tas arbetet inom hållbar utveckling. Det är inom dessa pelare som företaget 
väljer hur produkten kan utvecklas och hur företaget väljer att skapa värde till 
kunden. 
En tydlig fördel med denna strategi är att företaget redan har en etablerad relation 
och kunskap om marknaden. På så sätt kan företaget förstå de behov som behöver 
tillfredsställas och därmed förbättra det. (Hoffman & Preble 2003, s. 78) Boomerang 
kan genom sina redan etablerade kunder produktutveckla sina plagg för att möta 
marknadens behov. För företaget är det viktigt vid tillämpning av denna strategi att 
produktutvecklingen är för hållbar utvecklig eftersom via denna strategi tas beslut 
som påverka företagets hållbarhetsarbete. 

Boomerang kommer att inleda ett samarbete med slutkund för att designa en 
dunjacka vid beställning. Detta är en form av strategi inom produktutveckling som är 
för hållbar utveckling. En tydlig fördel med att involvera slutkunden redan i 
produktutvecklings skedet är att osäkerheten av marknaden och kundens behov 
minskas (Hoffman 2007, s. 335). Förtaget försäkrar sig att jackan kommer att säljas 
och dessutom tillverkas inte jackor i samma volym som tidigare i onödan.  Detta 
påverkar också företagets värdeskapande eftersom företaget skapar ett nytt värde till 
kunden. Genom att erbjuda kunden en viss del av skräddarsytt inflytande på 
slutprodukten kan ett djupare känslomässigt band skapas mellan slutkunden och 
produkten. (Chapman 2009; Hassi. & Niinimäki 2011, s. 1880) 

Marknadsutveckling kan genera tillväxt genom att företag riktar in sig på nya 
geografiska marknader, ett nytt kundsegment eller genom att hitta ett nytt sätt att 
använda den existerande produkten. (Hoffman & Preble 2003, s. 78) Appliceras 
denna strategi med att nyproducera befintliga plagg på Boomerang påverkas inte 
företagets hållbarhetsarbete. Denna strategi berör inte de pelare i affärsmodellen som 
påverkar hållbar utveckling i en större bemärkning.  Det är företagets kanaler, 
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nyckelsamarbeten och nyckelaktiviteter som berörs. Kanalerna ska nå ut till en ny 
målgrupp som kan vara en ny demografisk eller geografisk målgrupp. 
Nyckelaktiviteter och nyckelsamarbeten berörs genom att nyproducera företagets 
befintliga produkt. Tillverkning nya produkter kräver mest energiåtgång i jämförelse 
med återanvändning, återskapning eller återvinning. Det blir inte optimalt att 
tillämpa denna strategi genom att helt och hållet nyproducera produkter för ett 
företag som arbetar med hållbar utveckling. 
Boomerang har applicerat denna strategi i sin verksamhet via Boomerangeffekten. 
Företaget har då valt att sälja använda produkter. Genom att sälja secondhandkläder 
riktar sig företaget in på en ny målgrupp med befintliga produkter. Den nya 
målgruppen som företaget kan nå ut till är secondhand kunder.  

Diversifiering innebär att företag integrerar en ny marknad med en ny produkt. 
Företag kan välja att integrerar vertikalt eller horisontellt i värdekedjan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 5.3.1  ÖVERBLICK AV VÄRDEKEDJOR FÖR TVÅ OLIKA PRODUKTER. 

(HISRICH ET AL. 2008, S. 493) 
Boomerang befinner sig i det produktutvecklande ledet och har idag redan sina egna 
butiker. För att tillämpa denna strategi kan företaget välja att integrera bakåt vilket 
innebär att företagets nyckelsamarbete kring tillverkning försvinner och blir en 
nyckelaktivitet som sker i egen regi.  
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Företag som integrerar bakåt vertikalt skapar flexibilitet i verksamheten genom att 
företaget får mer kontroll och kan påverka i större grad. Detta främjar och underlättar 
relationen till slutkund. (Mason & Mouzas 2012, s. 1362) Boomerangs krav på 
medarbetare är en viktig faktor för företagets nyckelaktiviteter och 
nyckelsamarbeten. Genom en integration bakåt medför det att företaget kan ha 
kontroll själva och behöver inte ha kontroller ut på plats. Företaget kan tillverka sina 
plagg efter sina egna krav. Flexibilitet kan vara att företaget får fria händer för att 
nyttja denna tillgång och därmed skapa värde för kunden.	  Kunskap och erfarenhet 
spelar stor roll för att företaget ska växa och bli framgångsrikt med en integration 
bakåt. (Hisrich et al. 2008, s. 491). Boomerang har varit etablerat i klädindustrin i 36 
år vilket har lett till att företaget har erfarenhet och kunskap. Företaget har inte varit 
tillverkare och det är en svår bedömningsfråga.  

Väljer Boomerang att integrera horisontellt berör det företagets värdeskapande 
förslag, nyckelaktiviteter, nyckelresurser och nyckelsamarbeten. Dessa pelare som 
också berör företagets hållbarhetsarbete. Det krävs att företaget har den kunskap 
kring hållbarhet för att den nya produkten ska kunna upprätthålla arbetet kring 
hållbar utveckling. Att integrera horisontellt är riskfyllt eftersom förtaget måste 
konkurrera med nya konkurrenter i en ny produktgrupp. (Choi et al. 2011, s. 891)  

 

De olika tillväxtstrategierna går att tillämpa i företaget och påverkar arbetet kring 
hållbarhet på olika vis beroende på hur tillväxtstrategierna appliceras på företaget. 
Det kan vara samma strategi men påverkar olika pelare i företagets affärsmodell.  
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6. Diskussion 
Här presenteras författarens reflektioner kring hur analys, resultat och metod 
har påverkats av genomförandet i studien. Författarens egna åsikter 
framkommer och förslag för vidare forskning. 

6.1 Diskussion av resultat/analys 
Det finns ingen enskild tillväxtstrategi som kan garantera optimal lönsamhet för alla 
företag. En strategi lyckas på några företag och misslyckas på andra. (Ansoff & 
Sullvian 1993, s.16). 	  Det blir tydligt i denna studie eftersom de tillväxtstrategier som 
Ansoff har utvecklat är grundläggande och kan förändras vid tillämpning. Det blir en 
självklarhet att en strategi inte kan lyckas på alla eftersom den tillämpas på olika sätt. 
Ansoffs tillväxtstrategier har utrymme för modifikation. Det har sina fördelar och 
nackdelar. En fördel är att vid tillämpning av dessa strategier kan de anpassas till 
företagets förutsättningar. En nackdel är att det försvårar utvärderingen av 
strategierna eftersom det är olika variabler som påverkar.  

The Business Model Generation Canvas är användbar och omfattande. En betydlig 
fördel med denna affärsmodell är att det finns utrymme för komplexitet. Hållbar 
utveckling har ökat sin betydelse inom klädindustrin (Gam & Banning 2011,s 202) 
Genom denna typ av affärsmodell kan hållbar utveckling kartläggas i företaget ur ett 
helhets perspektiv. Vart någonstans i de nio pelare som hållbarhetsarbetet 
förekommer kan skilja sig från företag till företag.  Det kan förekomma i olika pelare 
i jämförelse med fallföretaget.   

6.2	  Metoddiskussion	  	  
I studien undersöks fallföretaget arbete kring hållbar utveckling. Där har författaren 
intervjuat den centrala personen i företaget som aktivt arbetar med dessa frågor vilket 
gör att intervjupersonen är relevant för studiens syfte. Intervjupersonen besitter 
kunskap om området och kan fördjupa sig inom ämnet. Genom att intervjua individer 
med rätt kompetens anser författarnaren att studiens validitet är god. 
Litteraturundersökningen bygger på studiens syfte och för att besvara 
frågeställningarna i studien vilket också höjer studiens validitet.  

Empirin utgår från fallföretagets hemsida och det är en pålitlig källa eftersom ett 
förtaget kan mer om sig själva än någon annan organisation. Samtidigt ställer sig 
författaren kritisk till den information som publiceras där, eftersom det är en kanal 
för företaget att nå ut till kunder och företaget har i syfte då att tilltala kunden. Detta 
kan bidra till att företaget förmedla den information som gör att företaget framstår 
som bra efter vad som förväntas utav kunden. En annan del av empirin i studiens 
utgår från intervjun med Catti L. Unenge som arbetar på företaget. 
Informationskällan är tillförlitlig eftersom intervjuperson har en insyn i företaget och 
vet hur verksamheten funkar. Samtidigt måste författaren ställa sig kritisk till den 
information som utges eftersom att intervjupersonen arbetar på Boomerang och 
förespråkar företaget. Även om dessa källor förespråkar företaget blir resultatet i 
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denna studie reliabel eftersom syftet inte är att bedöma företagets hållbarhetsarbete 
utan undersöka hur det kan gå till för att sedan undersöka hur tillväxtstrategier kan 
tillämpas.  

De källor som har används som teoretisk referensram denna studie anses vara 
reliabel eftersom de flesta är vetenskapliga artiklar som har publicerats i tidskrifter.  
Dessa vetenskapliga artiklar finns i digital form och medför en utbredd tillgänglighet. 
Samtidigt underlättar det för att få uppdaterad forskning kring området. De tryckta 
källorna som finns med i studien har skrivit av forskare inom området och en del har 
författaren använt som kurslitteratur. Det medför en tidigare förståelse för området 
och underlätta för vidare analys. 

6.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Det skulle vara intressant att forskare vidare kring tillväxt, hållbar utveckling och 
affärsmodeller i de industrier som idag inte uppmärksammas i media i jämförelse 
textil industrin. Elektronik som mobiltelefoni, hur kan dessa företag välja att arbeta 
med hållbar utveckling och hur kan företagen växa? Hur skulle ett returflöde kunna 
etableras i ett sådant företag. 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser utifrån resultat och analys från studien. 
Här besvaras studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tillväxtstrategier kan fungera på ett 
klädföretag som arbetar med hållbar utveckling. Författaren upplever att studiens 
syfte har besvarats utifrån fallföretaget som är ett klädföretag som arbetar med 
hållbar utveckling. Tillämpning av tillväxtstrategierna har skett på ett teoretiskt sätt 
som även kan besvara studiens frågeställningar.  

7.2 Frågeställning 1 
Hur kan tillväxtstrategier tillämpas i ett klädföretag som arbetar med hållbar 
utveckling?  

För att tillämpa olika tillväxtstrategier i ett klädföretag som arbetar med hållbar 
utveckling är det väsentligt att kunna kartlägga vart i affärsmodellen arbetet ske. Det 
är signifikant att för att se hur hållbarhets arbete påverkar de olika pelarna och hur 
det hänger i ihop med företagets värdeskapande till kund.  

7.3	  Frågeställning	  2	  
Vilka faktorer är de västenliga vid tillämpning av tillväxtstrategier i ett 
klädföretag som arbetar med hållbar utveckling? 

De västenliga faktorer vid tillämpning av tillväxtstrategier i ett klädföretag som 
arbetar med hållbar utveckling är att företaget vet hur de arbetar med hållbar 
utveckling. Vart i affärsmodellen det förekommer och hur dessa pelare kommer 
påverkas av tillämpning av tillväxtstrategin. 
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1. Hur skulle du beskriva Boomerang som företag? 
• Vilka värderingar finns inom företag? 
• Beskriv hur ni skiljer er från era konkurrenter? 

 
2. Hur ser ni på hållbar utveckling?  
• Vad betyder det för er verksamhet?  
• Hur förhåller ni er till hållbar utveckling? 

 
3. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 
• Hur påverkas de vanliga tillverkningsprocesserna/ designprocesserna/ 

distribution?  
• Hur präglas beslut i verksamheten av arbetet med hållbar utveckling? 

 
4. Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling? 
• Vilka behov/problem som generade initiativet?  
• Vilka värderingar ligger till grunden för det?  

 
5. Vilka visioner finns det för framtiden inom arbetet med hållbar 

utveckling? 
• Om ja - Vilka resurser finns inom företaget för att nå visionerna/visionen? 
• Om ja - Hur arbetar ni för att uppnå visionerna/visionen? 
• Vad förväntas utav er som företag?  

  
6. Hur upplever ni kundernas respons till arbetet med hållbar utveckling? 
• Har arbetet kring hållbarutveckling påverkat kundens köpbeslut? 
• Finns det ett växande behov? 

 
7. Hur upplever ni att klädindustrin regerar?  
• Finns det någon trend? 
• Hur har intressenter påverkas t ex leverantörer, distributörer, konkurrenter? 
• Vilka möjligheter/hinder finns det i framtiden för att uppnå era visioner?
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