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Abstract 

The current conditions of the Global society addresses increased attention on the issues of 
sustainability. The textile value chain’s Global configuration strains the World's social and 
environmental conditions. Subsequently this makes it increasingly important for organizations 
to engage in an effort to minimize the impact of its activities. The actions and activities of 
sustainability of a firm are commonly known as Corporate Social Responsibility (CSR), the 
concept is well established and it’s criticism has given rise to new ideas and notions. Creating 
Shared Value is a concept that focuses on identifying, developing and expanding the link 
between economic and social growth to create simultaneous value for society as well as 
businesses. The purpose of this study was, through a case study of the Swedish fashion  
company examine the sustainability activities undertaken within the textile value chain, from 
a CSV perspective. A qualitative research design with a case-study approach was applied to 
research the case company and its value chain in order to answer the research question and 
achieve the study’s purpose. The empirical data were collected through semi-structured 
interviews with individuals who represented different business functions in the value chain. 
The material was explained and interpreted on the basis of the theoretical framework that had 
been presented. The findings of the study showed that the examined activities could also be 
interpreted from a CSV perspective, provided that the company was allowed to apply a long-
term approach and a recognition of the shared value. The conclusion drawn is that the studied 
activities of sustainability generates simultaneous value for business and the society they 
operate in. The activities outcome and the degree of value varied, some activities generated an 
immediate value with tangible results for either the environment or society and would in the 
long term generate value in competitive advantages the case company, while others had a 
more direct impact for both parties involved. The generalizability of the study results is 
limited due to the chosen case study approach. However the results of this study are 
nevertheless considered to be an interesting contribution to the research discussion of 
sustainability activities. 

This study was originally written in Sweden 

Keywords: Sustainability, Sustainability activities, CSR, CSV, Value chain, Value, Textil- 
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Sammanfattning 

Rådande världsförhållanden riktar ökat fokus på frågor om hållbarhet. Den textila 
värdekedjans globala utspridning anstränger världens sociala som miljömässiga förhållanden. 
Därmed blir det allt viktigare för organisationer att engagera sig i ett arbete för att minimera 
effekterna av dess verksamhet. Företagens ansvarstagande- hållbarhetsaktiviteter benämns 
vanligen under Corporate Social Responsibility (CSR), begreppet är väletablerat och kritik av 
detta har givit upphov till nya benämningar. Creating Shared Value (CSV) är ett begrepp som 
fokuserar på att identifiera, utveckla och expandera kopplingen mellan ekonomisk och 
samhällelig tillväxt för att skapa simultant värde för likväl samhället som företagen. Syftet 
med denna studie var att, genom en fallstudie av ett svenskt modeföretag med utvecklat 
hållbarhetsarbete, undersöka de hållbarhetsaktiviteter som genomförs inom en textil 
värdekedjan ur ett CSV-perspektiv. Genom en kvalitativ forskningsdesign med deduktiv 
ansats studerades företaget och dess värdekedja i avsikt att besvara studiens frågeställning och 
uppnå dess syfte. Studiens empiriska material samlades in via semistrukturerade intervjuer 
med individer som representerade fallföretagets olika funktioner i värdekedjan. Materialet 
förklarades och tolkades utifrån det teoretiska ramverk som presenterats. Empirin och 
analysen visade att de genomförda aktiviteterna även kunde tolkas ur ett CSV-perspektiv 
under förutsättning att företagets tilläts tillämpa ett långsiktigt förhållningssätt och en 
identifiering av det delade värdet. Slutsatsen som drogs är att de undersökta 
hållbarhetsaktiviteterna genererar simultant värde för företag och samhället de verkar i. 
Aktiviteternas utfall och grad av värde varierade då vissa aktiviteter genererade ett direkt 
värde med påtagligt resultat för endera miljön eller samarbetspartners som på lång sikt skulle 
generera värde i konkurrensfördelar för fallföretaget medan andra hade en mer direkt effekt 
för båda inblandade parter. Generaliserbarheten av studiens resultat är begränsat på grund av 
den valda fallstudiemetoden men resultaten av denna studie anses likväl vara en intressant 
kontribution till forskningsdiskussionen om hållbarhetsaktiviteter.  

Nyckelord: Hållbarhet, Hållbarhetsaktiviteter, CSR, CSV, Värdekedja, Värde, Textil- och 
modeföretag  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1. Inledning  

I uppsatsens inledande kapitel ges en kort introduktion till ämnet och diskussionen kring 
hållbarhet i samhället och företagsmässig hållbarhet. Kapitlet avslutats med formulering av 
studiens syfte och forskningsfråga och förklaring av relevanta begrepp.   

1.1 Introduktion  

Svenska Dagbladet (2015) rapporterar från FN’s nyligen inträffade klimatmöte Cop21 i Paris 
och diskuterar indikationer på ökade globala medeltemperaturer och det verkar som att 1,5-
graders-ökningen snart är ett faktum. Samtidigt rapporterar International Labour Organization 
(ILO) (2015) om hur bomullsproduktionen i Uzbekistan präglas av tvångsarbete och vidare 
avslöjanden om inhumana arbetsförhållanden för fabriksanställda i Kambodjas klädesfabriker 
rapporterades av Human Rights Watch (HRW) tidigare i år.  

Rådande världsförhållanden belyser och ställer oss inför frågor om huruvida vi som 
konsumenter, genom våra handlingar ska ta ställning för eller emot en hållbar utveckling av 
världen. Det talas om den enskilde individens ansvar och vardagsbeslut som tillsammans med 
andras skall bidra till positiva förändringar och brytande av det negativa mönster som utspelat 
sig under de senaste decennierna (Lindén 2009). 

Ännu oftare diskuteras de stora vinstdrivande bolagen i debatten om världsklimatet och 
Corporate Social Responsibility (CSR) som är ett väletablerat begrepp som återkommer i 
diskussioner, inte minst vad gäller modeföretagen. Det uppdagas alltjämt skandaler kring 
modebranschens värdekedjor som anstränger såväl Världens sociala som miljömässiga 
förhållanden genom oetiska arbetsförhållanden inom produktion och ansvarslös förbrukning  
av naturresurser (Laudal 2010; Pedersen & Andersen 2015). Världsnaturfonden WWF (2015) 
rapporterar om världens rådande sötvattenförhållanden som riskerar företagens verksamhet 
och konstaterar att endast 1% av världens vattentillgångar utgör formen av tillgängligt 
dricksvatten för mänskligheten.  

Ur kölvattnet av diskussioner kring företagsmässigt ansvarstagande och världsomfattande 
problemförhållanden har frågan om företagens aktiviteter för att minimera de negativa 
effekter som dess verksamhet medför och för att bidra till en hållbar utveckling, vuxit (Porter 
& Kramer 2006). Begreppet Hållbar Utveckling är ett välkänt uttryck som kan appliceras 
ämnesspecifikt men definieras vanligtvis enligt följande:  

”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina” 

(FN ,1987) 

Med ovanstående definition tagen i bekanting aktualiseras innebörden av begreppet Creating 
Shared Value (CSV) hos företagen. Begreppet som introducerades 2011, skiljer sig från CSR i 
ett antal avseenden och fokuserar på att identifiera och utveckla kopplingen mellan 
samhälleliga behov och näringslivets ekonomiska tillväxt för att göra samtidig nytta för likväl 
företagen som samhället (Porter and Kramer 2011).  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Hållbarhetsarbete: CSR & CSV 

Textil- och modeindustrin är en av de mest globaliserade industrierna i sin struktur, med dess 
globalt spridda värdekedja (Laudal 2010). Globaliseringens medförda möjligheter och 
marknadsklimatets snabba svängningar med intensiv konkurrens har visat att många företag 
outsourcar stora delar av värdekedjan till utvecklingsländer som besitter produktionskapacitet 
och innehar lägre lönenivåer (Hale & Wills 2005; Hauge, Malmberg & Power 2009). Denna 
globalisering av värdekedjan har spridit ut företagens geografiska lokaliseringar och har 
kommit att innebära ett ökat ansvar för företagen, gentemot samhället (Porter & Kramer 
2006).  

Som gensvar på samhällets förväntningar väljer företagen ofta att implementera ett CSR-
arbete i organisationen (Porter & Kramer 2006). Idag kan det anses självklart för nästan alla 
företag, i synnerhet de verksamma i modebranschen, att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor 
under benämningen CSR (Blom 2014). Företagen använder framförallt CSR som ett verktyg 
för stärka sitt varumärke, vilket enligt en undersökning av Blom (2014) är den starkaste 
drivkraften bakom ansvarsfullt företagande. Emellertid ser få av företagen ser en möjlig 
koppling emellan CSR och ökad lönsamhet (ibid).  

Porter och Kramer (2006) anser detta förhållningssätt till CSR vara problematiskt då det 
distanserar hållbarhetsfrågor från företagets kärnverksamhet, som fokuserar på genererande 
av lönsamhet. I framförandet av begreppet CSV understryker Porter & Kramer (2011) 
betydelsen av att förändra det föregångna synsättet och betonar vikten av att istället se 
möjligheter att skapa en gemensam nytta för företagen och samhället, i och genom dessa 
aktiviteter. Vidare menar författarna att det är genom att se dessa möjligheter som 
förbättringsarbetet på djupet kan implementeras i hela företagets värdekedja. Begreppet CSV 
har sedan dess introduktion nått stor framgång i att visa vad en bredare förståelse av 
företagsansvar kan åstadkomma (Crane, Palazzo, Spence & Matten 2015). Genom dess 
adaption av flera stora multinationella företag har skapande av delat värde, för samhället 
likväl företagen själva, påvisats genom resultaten av genomförda hållbarhetsaktiviteter 
(Crane, Palazzo, Spence & Matten 2015). CSV skiljer sig från CSR i flera aspekter rörande 
motiv och strategi men begreppen är ändå sammankopplade då de behandlar företagens 
ansvarstagande gentemot samhället, vilket Europeiska Kommissionen ansåg då de valde 
inkorporera CSV i deras officiella strategi för CSR (Europeiska Komissionen 2011).   

Trots att frågan om att skapa delat värde blir allt viktigare konstaterar Michelini & Fiorentino 
(2011) att det förekommer bristfällig forskning kring ämnet, per sin egen definition. Istället 
fokuserar tidigare forskning som är relaterat till CSV ofta på ämnen som Social 
Entrepreneurship (SE) (Peredo, McLean, 2006; Sud et al., 2009; Neck et al., 2009). Ett 
begrepp som beskriver entreprenörsdrivna verksamheter som har för huvudsaklig målsättning 
att skapa delat värde (Elkington and Hartigan 2007).  
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Det förekommer å andra sidan flertalet praktiska exempel i litteraturen kring ämnet (Porter & 
Kramer 2006; Brugmann och Prahalad 2007; Porter & Kramer 2011). Porter & Kramer (2011) 
beskriver fast-moving consumer goods (FMCG) företaget Unilever’s Projekt Shakti i Indien 
som innebär distribution av hygienprodukter direkt till dörren och utförs av 
underprivilegierade kvinnliga entrepenörer. De menar att det visar hur deras expanderade 
verksamhet där har givit kvinnor arbetsmöjligheter och därigenom fördubblat 
hushållsinkomsten i de områden projektet varit verksamt och samtidigt hämmat spridningen 
av ohälsa i dessa områden genom levererad utbildning och tillgänglighet av hygienprodukter 
som tidigare saknats, följaktligen har även omsättningen ökat noterbart som ett resultat av den 
expanderade verksamheten. Vidare exemplifieras även multinationella företag som Nestlé, 
British Petroleum och amerikanska Walmart som alla genom innovation har funnit nya 
möjligheter att påverka världens miljömässiga-, samhälleliga- och ekonomiska förhållanden i 
positiv riktning och samtidigt finna egen vinning (Brugmann och Prahalad 2007; Porter & 
Kramer 2011).  

1.2.2 Hållbarhet och den textila värdekedjan  

Ett företags värdekedja beskriver den alltomfattande process av produktutvecklings-, 
produktions- och försäljningsaktiviteter (Porter 1985,  s. 33). Processen har sin början i 
sourcing av råmaterial och innefattar samtliga aktiviteter fram till leverans av produkten 
ifråga till slutkund samt de informationssystem som övervakar processen och styr 
kommunikationen emellan kedjans olika enheter (Lummus, Krumwiede & Vokurka 2001; 
Choi & Cheng 2015).  

Till följd av den ökade globaliseringen och spridningen av textillföretagens värdekedja arbetar 
företag ofta tillsammans med ett stort antal leverantörer i många olika länder där det ofta råder 
olika förhållanden kring lönekrav, anställningsvillkor, lagar och respekt för mänskliga 
rättigheter (Laudal 2010). Det har bidragit till ökad komplexitet i styrningen av flödet i kedjan 
där frågor om hållbarhet ökar i betydelse i linje med det ökande antalet involverade 
leverantörer i kedjans olika sourcing-aktiviteter (Walker & Jones 2012; Choi & Cheng 2015; 
Pedersen & Andersen 2015). Hållbarhetsfrågor berörandes de etiska och sociala problem som 
präglar leverantörsrelationer får ta större utrymme i diskussioner hos likväl företagen som 
konsumenterna som visar ett ökat intresse för etiskt producerade kläder (Ritch 2015). Frågor 
om effektivitet, hållbara material och resursförbrukning blir allt viktigare för textil- och 
modeföretagen i takt med dess höga förbrukningsgrad av naturresurser i form av, 
vattenförbrukning och marker som förstörs till följd av odlingarnas användning av 
bekämpningsmedel vid exempelvis bomullsproduktion (Pedersen & Gwozdz 2012). 

Porter (1985, s. 35) understryker vikten av synergi emellan värdekedjans olika delar och dess 
inverkan på ett företags förmåga generera effektivitet genom deras värdeskapande aktiviteter. 
Det finns stora förändringsmöjligheter till ökad hållbarhet inom ett företags värdekedja som 
kan uppnås genom ett utvecklat hållbarhetsarbete (Perry & Towers 2013; McPhee 2014). 
Dessa aktiviteter menar Porter och Kramer (2011) även utgöra möjligheter som simultant 
genererar värdeskapande fördelar inom företagets värdekedja och samtidigt bidrar till 
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upplyftande förändringar för de miljömässiga-, sociala- och ekonomiska omständigheter  som 
berörs av deras verksamhet (ibid).   

1.3 Problemdiskussion 

CSR-begreppet har sedan det aktualiserades varit ett verktyg som företagen använder sig av 
för att kommunicera sina ansvarstagande aktiviteter (Jenkins, 2005). Milne & Gray (2013) är 
kritiska och beskriver hur företagen använder sig av hållbarhetsredovisningar för att redogöra 
för sina visioner och mål av hållbarhet och hållbar utveckling men ofta utesluts svar till de 
grundläggande frågor som, hur tillgodoseende av framtida generationers behov kan försäkras, 
är grundläggande för begreppet (Gray 1992; Beder 1997; Milne 1996; Welford 1997). Vidare 
kritiseras hållbarhetsrapporterna för att sakna förankring i företagens organisation (Milne & 
Gray 2013).  

Bowen, Lamming & Faruk (2001) belyser problemet i avståndet emellan de teoretisk önskade 
målen inom hållbarhet och den praktiska implementeringen i värdekedjan. Gapet uppstår 
enligt Andersen & Skøtt-Larsen (2009) i svårigheten av att implementera CSR-värderingar 
genom hela och i alla delar av värdekedjan. För att detta skall vara möjligt måste dessa 
värderingar nå ut och genomsyra hela verksamheten och inte endast hos ledningen på 
huvudkontoret (ibid). En försvårande faktor för ett resultatrikt genomsyrande av organisations 
hållbarhetsvisioner, är det hinder som den vanliga utformningen av den globalt utspridda 
värdekedjan med outsourcad produktion till leverantörer som i sin tur har egna 
underleverantörer, utgör (Porter & Kramer 2006). CSV menar att dessa värderingar kommer 
att nå ut i hela värdekedjan genom företagens erkännande av de simultana värden som kan 
uppnås av dess hållbarhetsaktiviteter, för likväl företaget som det samhället de verkar i (Porter 
& Kramer 2011). 

CSR-aktiviteter benämns i tidigare forskning som hållbarhetsaktiviteter som utförs i ett 
intresse utöver företagets eget och i syfte att upprätthålla det ansvar de har gentemot samhället 
men också som aktiviteter som adderar värde till exempelvis ett företags produkter 
(McWilliams, Siegel & Wright 2006). Porter & Kramer (2011) beskriver dilemmat av CSR-
aktiviter hos ett företag av att de är reaktiva handlingar som utförs som gensvar till rådande 
externa förväntningar och krav. De menar därmed att implikationerna av detta förhållningssätt 
blir att företagen förbiser möjligheter att, genom sina hållbarhetsaktiviteter och investeringar i 
aktiviteter och projekt, skapa värde för samhället som samtidigt kan leda till långsiktig ökad 
lönsamhet för företaget. Författarna menar att ett förändrat förhållningssätt, i linje med detta 
CSV-perspektiv, till sina hållbarhetsaktiviteter istället skulle innebära ett skapande av delat 
värde hållbarhetsarbetet. Däremot saknas tidigare forskning kring företagens 
hållbarhetsaktiviteter under benämningen CSV (Michelini & Fiorentino 2011). 

Härmed identifieras det gap i den aktuella forskningen som utgör en intressant möjlighet för 
denna studie att bidra till diskussionen kring företagens hållbarhetsaktiviteter genom att 
undersöka de hållbarhetsaktiviteter som genomförs inom ett svenskt modeföretags värdekedja 
ur ett CSV-perspektiv. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
  
1.4.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att, genom en fallstudie av ett svenskt modeföretag med utvecklat 
hållbarhetsarbete, undersöka hållbarhetsaktiviteter inom en textil värdekedja ur ett CSV-
perspektiv.  

1.4.2 Frågeställning 

Hur kan hållbarhetsaktiviteter i den textila värdekedjan tolkas ur ett CSV-perspektiv?  

1.5 Studiens avgränsning 

De områden som berörs av hållbarhetsfrågor men föreligger utanför värdekedjans aktiviteter 
kommer inte att behandlas i denna studie då fokus är på att beskriva hållbarhetsarbete i 
värdekedjan ur ett CSV-perspektiv. 

1.6 Begreppsförklaring 

CSV är ett begrepp som enligt Porter och Kramer (2011) avser de aktioner och 
företagsaktiviter som genererar simultant värde för samhället och det egna företaget.  
   
Delat Värde avser utfallet av de ovan beskrivna aktiviteterna och innebär de positiva effekter 
och fördelar som aktiviteterna samtidigt genererar för samhället och företaget (Porter & 
Kramer 2011).  

Ett företags värdekedja beskriver den alltomfattande process av produktutvecklings-, 
produktions- och försäljningsaktiviteter (Porter 1985,  s. 33). 

Värde är resultatet av de värdeskapande aktiviteter som genomförs i värdekedjan och  
definieras som det belopp som den slutgiltiga kunden är villig att betala och detta totala värde 
innebär kedjans värdeskapande aktiviteter samt företagets marginaler. (Porter 1985, s. 33-39; 
Choi 2001) 

CSR definieras som företagens ansvar för deras inverkan på samhället, i en process som 
integrerar  miljömässiga och etiska intressen samt konsumentintressen i affärsverksamheten 
och den grundläggande strategin . 1

 Definition av CSR, Europeiska Kommissionen 2011: 1

http://ec.europa.eu/sverige/europaposten/news/env_climate_cons_affairs_public_health/csr_news_20111027_sv. 
html
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2. Metod 

I detta kapitels redogörs för hur studien har genomförts. Här presenteras studiens 
tillvägagångssätt och vald metod motiveras. Avslutningsvis presenteras reflektioner kring 
metodvalet.  

2.1 Studiens design  

Undersökningen utgick från kvalitativ strategi genom en fallstudie och grundades i en 
deduktiv ansats. Trots att den deduktiva ansatsen är vanligare inom kvantitativa 
undersökningar (Bryman och Bell 2011, s. 11-14) anses den även vara lämpad för studier 
inom samhällsforskning (Bryman 2008). Studiens deduktiva ansats innebar att 
undersökningen utgick från teori som därefter styrde insamlingen av data. Den kvalitativa 
designen valdes då studiens syfte avser deskriptiva aspekter, vilket därmed innebar att jag var 
ute efter att beskriva, förklara och tolka det insamlade materialet utifrån den teori som 
presenterats (Ahrne 2011). Valet av design stöds dessutom av att undersökningen önskade 
veta om intervjuobjektens uppfattande upplevelser, attityder och motiv, vilket enligt (Ahrne 
2011) endast går att besvara genom kvalitativa studier. 

För att studera det utvalda fallföretaget genomfördes semistrukturerade intervjuer med utvalda 
individer inom fallföretaget som ansågs relevanta. Metoden som innebar en intervju med 
öppen, samtalsliknande struktur utan formulerat frågeformulär, anses vara vanligast för 
kvalitativa underökningar (Halkier 2010). Eftersom intervjumetodens struktur ger 
respondenten möjlighet att formulera egna uttryck och svar (Bryman 2008) som därigenom 
kan leda författaren till eventuella följdfrågor, kunde den på så vis bidra till den djupare 
förståelse som eftersträvades. 

2.1.1 Fallstudiedesign 

Fallstudiedesignen är enligt, Yin (2007, s.17) att föredra när man avser att studera aktuella 
skeenden inom ett konkret sammanhang. Därmed ansågs designen vara lämplig eftersom 
studien ämnade att undersöka och nå djupare förståelse av ett specifikt falls nuvarande 
processer och aktiviteter inom en viss kontext.  

En fallstudie kan antingen vara av formen enfallstudie  respektive flerfallstudie vilket innebär 
att antingen ett fler flera fall studeras (Yin 2007, s. 60; Bryman & Bell 2011, s. 59-66). Denna 
studie innehar formen enfallstudie vilket enligt Yin (2007, s. 61-63) är bäst lämpad när fallet 
anses representera ett kritiskt-, unikt-, uppdagande-, longitudinellt- eller typiskt fall. Således 
inleddes denna fallstudie med att välja ut potentiella fall i enlighet med det definierade 
ämnesområdet hållbarhetsarbete vilket enligt Yin (2007, s. 103) är en utgångspunkt vid val av 
fall. Tre företag som ansågs intressanta kontaktades via mail och senare valdes ett fallföretag 
ut. Detta fallföretag anses inom kontexten representera det typiska eller representativa fallet 
(Yin 2007, s. 62) avseendes svenska modeföretag med utvecklat hållbarhetsarbete. Det 
innebär att de undersökta aktiviteterna anses exemplifiera de hållbarhetsaktiviteter som sker 
inom den textila värdekedjan, hos modeföretag med utvecklat hållbarhetsarbete. 
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2.3 Urval av respondenter 

Det utvalda fallföretaget är det svenska klädvarumärket Nudie Jeans som grundades 2006, i 
Göteborg. Företaget producerar och säljer kläder globalt och deras huvudsakliga produkt är 
unisex-jeans. De har ett utvecklat hållbarhetsarbete och tog tidigt ställning i frågan om hur ett 
producerande jeans- och klädvarumärke skall uppträda mot och förhålla sig till dess omvärld.  

Urvalet av intervjuobjekt inom fallföretaget skedde därefter genom ändamålsenligt urval med 
generisk inslag som anses vara en relevant urvalsmetod vid kvalitativa studier (Bryman 2008). 
Ändamålsenligt urval ansågs vara den bäst lämpade urvalsmetoden då den möjliggjorde ett 
strategiskt urval av individer som ansågs betydande för studiens syfte (Bryman & Bell 2011 s. 
277). Enligt Bryman (2008) syftar kvalitativa undersökningar oftast till att få en så bred och 
noggrann beskrivning som möjligt av det fenomen man vill belysa, därför bör man enligt (Yin 
2013, s. 93) välja personer som är olika varandra för att komma åt bredden i uppfattningarna. 
Jag ville försäkra mig om att intervjuobjekten gav en korrekt och omfattande bild av 
fallföretagets verksamhet genom att välja ut individer som representerade olika delar och 
funktioner inom företaget. Respondenterna ämnades att representera fallföretagets värdekedja 
och respektive respondent valdes ut då dess funktion i företaget ansågs relevant och jag 
uppfattade det som som att de hade mycket att tillföra kring ämnesområdet. 

Den initiala kontakten med företaget togs med via mail med Marknadsföringschef, i vilket 
uppgiften presenterades och hen ombads förmedla kontakt till en relevant kontakt för ämnet. 
Därigenom blev den första kontaktpersonen på företaget Hållbarhetschef som i sin tur 
förmedlade kontakter till ytterligare individer som arbetar med företagets värdekedja och 
därmed var relevanta för studien. De individer som intervjuades valdes ut då de var delaktiga i 
en eller flera av värdekedjans olika delar samt hade ekonomiskt ansvar för den avsedda delen. 
Intervjuer genomfördes följaktligen med Hållbarhetschef, Inköpare, Designer, biträdande 
CSR-ansvarig samt butikschef. Respondenternas namn kommer inte att presenteras i denna 
studie för att bevara dess anonymitet. Istället kommer de, i de fall då det sker, att refereras till 
Respondent 1-5.  

2.4 Genomförande 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning genomfördes en kartläggning av 
företagets nuvarande textila värdekedja. Vidare utnyttjades denna kartläggning som grund för 
tillämpade av uppsatsens teoretiska ramverk i syfte att besvara dess syfte och forskningsfråga. 
Motivet för datainsamlingen var att kunna, utifrån det empiriska materialet, skapa en ingående 
bild av ett svenskt modeföretags hållbarhetsaktiviteter inom dess värdekedja. Detta ämnades 
uppnås genom en förståelse av dess olika funktioner, deras processer och rutiner. 

Ytterligare information om fallföretaget samlades in genom tidigare årsredovisningar och 
rapporter från oberoende hållbarhetsorganisationer, som berört företagets hållbarhetsarbete. 
Denna information kompletterar informationen som företaget själva gav och bidrog till att 
skapa en helhetsbild över företagets värdekedja. 
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2.4.1 Informationssökning 

Till följd av undersökningens deduktiva ansats bestod det första steget i arbetet av att söka 
tidigare forskning kring teori angående CSV och CSR för att utforma det teoretiska 
ramverket. Insamlingen av teori kring CSR ansågs viktigt då många företag idag arbetar med 
hållbarhetsfrågor under benämningen CSR och därmed är förståelse av denna teoris innebörd 
viktig för att förstå CSV och i vilka avseenden aktiviteterna tillhörande respektive begrepp tog 
sin form inom värdekedjan.  

Begreppet CSV kan anses vara nytt då det initierades 2011, därför var utbudet av tidigare 
forskningen kring ämnet mer begränsad än vid den mer etablerade teorin CSR. En stor del av 
informationssökningen gick ut på att identifiera intressanta och relevanta referenser inom 
tidigare forskningen. Genom denna identifiering och vidareläsning av referenser, som i sin tur 
ledde till ytterligare referenser, upprättades det teoretiska ramverket. Till följd av denna 
utformning har informationssökningen som utgick från databasen SUMMON vid Högskolan i 
Borås, fokuserat främst kring relevant forskning angående följande begrepp:  

Creating Shared Value  
Sustainability  
Sustainability and Value Chain 
Value Chain  
Porter’s Value Chain Model 
Corporate Social Responsibility  
CSR activities  

2.4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Som nämnt ovan samlades empirin in genom semistrukturerade intervjuer med utvalda 
respondenter, tack vare möjligheten till en samtalsliknande intervjuform där respondenterna 
ges möjlighet att utforma välutvecklade och detaljerade svar (Bryman & Bell 2011, s. 
467-469). För att optimera insamlingen och då flera respondenter intervjuades krävdes en viss 
struktur med ett antal bestämda frågor i syfte att säkerställa att föreställningen besvarades.  

Tre av de fem genomförda intervjuerna ägde rum på företagets huvudkontor, vi talade enskilt i 
ett ostört mötesrum och respondenterna fick tala i lugn och ro, vilket enligt (Bryman & Bell 
2011, s. 467) är viktigt för att inte distrahera eller stressa respondenten. Samtalen inleddes 
med en kort introduktion där jag var noga med att framstå så objektiv som möjligt i syfte att 
undvika eventuell intervjuareffekt. Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon och endast 
ett fåtal anteckningar fördes ned vid särskild understrykning av användbara citat. I övrigt 
fokuserade jag på visa att jag lyssnade aktivt och inte påverka dynamiken i intervjun.  

Två av intervjuerna genomfördes per telefon på grund av geografiskt avstånd. Här spelades 
intervjun in samtidigt som samtalet utspelade sig, via en inköpt telefonapplikation. 
Uppkopplingen fungerade fint och därmed blev inspelningen också lyckad. Jag uppfattade 
miljön omkring som tyst och lugn. Respondenterna var mycket fokuserade och intervjun flöt 
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på utan några störande moment. Även dessa intervjuer inleddes med samma introduktion och 
samma varsamma objektivitet, trots att respondenterna i dessa fall inte kunde se mig var jag 
noga med att ha en objektiv framtoning. Jag ställde i dessa fall frågor och antecknade i något 
större ansträngning för att komplettera inspelningen.   
  
Jag är dock medveten om att eventuell kan intervjuareffekt kan ha uppstått i de fall då 
frågorna ledde vidare till följdfrågor, då jag endera ansåg att respondentens svar inte var 
omfattande nog alternativt att de ledde in på ett intressant spår som jag blev intresserad av att 
veta mer om. Vid ett fåtal tillfällen under intervjuerna behövde frågorna omformuleras då 
respondenten inte förstod formuleringen, då försökte jag omformulera dem på ett neutralt vis 
som inte var ledande.  

Bryman och Bell (2011, s. 480-483) understryker vikten av att direkt efter genomförd intervju 
avsätta tid för reflekterande av denna. Efter respektive intervju avsattes därmed tid för 
reflektion av intervjuns innehåll samt utförande, här fördes även förbättringspunkter inför 
nästkommande intervju ned. Eftersom jag som enda författare transkriberade alla intervjuer 
ensam, ansåg jag det viktigt att transkribera varje intervju nära inpå varje intervjutillfälle för 
bearbeta materialet enskilt när jag endast hade en intervju i minnet.  

2.4.3 Intervjuguide 

Eftersom urvalet bestod av respondenter som representerade olika delar av fallföretagets 
värdekedja ansågs det lämpligt att anpassa frågorna efter respektive arbetsområde för att nå 
den kartläggning av kedjan som önskades. Intervjuguiden som utformades grundar sig i  
uppsatsens teoretiska ramverk då empirin ämnades kunna förklaras och analyseras utifrån 
denna. Därmed fastställdes en struktur som innefattade ett visst antal fastställda frågor i 
kombination med ett antal frågor som ämnade att undersökta den specifika del som 
respondenten representerade.   

Vid utformningen av intervjuguiden ansåg jag det viktigt att lämna utrymme för 
respondentens egen tolkning och formulering av svar, därför var jag noga med att utforma 
frågor som var öppna. Intervjuguiden bestod av introducerande-, specifika- och uppföljande 
frågor för att få en heltäckande och uttömmande bild av respondentens uppfattning och 
upplevelser. För att övergången mellan de olika ämnen som intervjun behandlande skulle vara 
begriplig användes även strukturerade inlägg. För att varje respondent skulle få chansen att bli 
bekväm i intervjusituationen inleddes intervjun med simpla frågor om företaget och hur länge 
de har varit anställda. Det utformades ungefär likvärdigt antal arbetsområdesspecifika frågor i 
intervjuguiden men antalet följdfrågor under intervjuns gång, inom respektive frågedel 
varierade något beroende på om jag ansåg respondentens svar vara uttömmande nog 
alternativt om svaret berörde ett ytterligare något som jag ansåg intressant att veta mer om.   
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2.5 Metodreflektion 

Att genomföra en kvalitativ undersökning blev det naturliga valet utifrån den forskningsfråga 
som formulerades, eftersom det empiriska materialet som skulle samlas in var ämnat att 
beskriva funktioner och relationer hos fallföretaget som är av kvalitativ karaktär. En fördel 
med den kvalitativa undersökningsmetoden är dess flexibilitet och simultana process av 
datainsamling och utformning av problemformulering (Bryman & Bell 2011, s. 485). Det gav 
mig som författare möjlighet att justera min frågeställning i linje med ändringar av inriktning 
som empiriska materialet gav upphov till, vilket jag såg fördelaktigt och som en möjlighet till 
att stärka studiens validitet såväl som dess röda tråd.  

Inledningsvis övervägdes flera kvalitativa datainsamlingsmetoder. Valet av semistrukturerade 
intervjuer motiveras av dess möjlighet till enklare fokusering av den kontext som 
undersökningen avser, än vid en deltagande observation (Bryman & Bell 2011, s. 496-498). Å 
andra sidan skulle en deltagande observation vara en fördelaktig metod i den aspekt att den 
skulle ge en djupare inblick och förståelse av företagets operativa aktiviteter och dess samspel 
som är viktiga i undersökningen av en värdekedja. För att uppnå det önskvärda empiriska 
materialet av en deltagande observation, skulle denna sträcka sig över och följa processerna i 
alla delar ur värdekedjan med start i designfunktionen och slutmål i butikssförsäljningen. 
Denna process sträcker sig dessvärre ofta över en tidsperiod motsvarande åtta till tolv 
månader vilket gör metoden obrukbar för denna tidsbegränsade studie. De semistrukturerade 
intervjuerna genomfördes då respondenternas egna reflektioner och idéer var intressanta för 
studien och genom intervjuerna fick jag ta del av uppfattningar och värderingar som jag 
troligtvis hade gått miste om vid en deltagande observation.  

Inför arbetet gällande genomförande av intervjuerna lades stort fokus kring upprättande av 
teoretisk referensram och jag fördjupade mig på relevanta ämnen och försökte utläsa vilka 
teorier och begrepp som var lämpliga för studien, genom att läsa tidigare forskning. Utifrån 
det skapade ramverket utformades sedan intervjuguiden med en struktur som hade för avsikt 
att möjliggöra ämnad förklaring och analys av empirin. Intervjuguidens öppna struktur gav 
upphov till nya vinklingar och frågor av vissa ämnen som berörde de kontextuella betingelser 
som undersöktes. Även dessa var inom ramen av teorin och visade sig vara intressant för 
studien. Om en pilotundersökning hade genomförts hade dessa frågor möjligen upptäckts 
under genomförande av denna och på så vis kunnat inkorporeras i intervjuguiden. Å andra  
sidan bestod respektive intervjuguide av en anpassad arbetsområdesspecifik del vilket därmed 
gav mig möjlighet att anpassa utformningen av specifika frågor berörandes specifika 
funktioner i företaget. Detta medförde att de vinklingar och följdfrågor som uppstod och som 
var relevanta i en intervju kanske inte hade varit lämpliga att ha med i den intervjuguiden från 
början ändå eftersom den främst berörde en specifik funktion.  

Problemen som uppstod till följd av vald metod rörde främst bearbetning av det omfattande 
material som intervjuerna genererade. Här utgjorde det teoretiska ramverket i kombination 
med intervjuguidens uppdelning av frågor, en riktlinje för den valda tematiseringen och 
dispositionen av datamaterialet.  
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2.5.1 Validitet 

Studiens utgångspunkt har hela tiden varit att besvara dess syfte och frågeställning vilket 
därmed har inneburit att utformning av intervjuguide och empiriinsamling varit styrt efter 
möjligheten till att besvara dessa. För att försäkra mig om detta har syfte och frågeställning 
omformulerats och utvecklats om vartannat under arbetets gång, för att stärka studiens 
validitet som enligt (Bryman & Bell 2011, s. 390) angår hur väl undersökningen mäter det 
som den avser mäta. 

Studiens externa validitet berör studiens resultat och huruvida dessa kan generaliseras utöver 
den aktuella studien (Yin 2007, s. 59). Vidare menas att generaliserbarheten utgör ett hinder i 
den kvalitativa forskningen (Malterud 1998, s. 157-165) i stort och i synnerhet  avseendes 
fallstudiedesignen (Yin 2007, s. 59). Däremot menar Yin (2007, s. 60) att möjlig 
generaliserbarhet kan nås genom replikering i ett andra eller tredje område, för att kunna 
stärka resultaten. Denna möjlighet öppnar jag för genom att redogöra för studiens 
genomförande och resultat grundligt.  

Med ovanstående taget i beaktning är jag medveten om att den externa validiteten och 
generaliserbarheten blir begränsad i avseende att den kvalitativa fallstudiedesignen är baserad 
på subjektiva uppfattningar, idéer och reflektioner. Den begränsade generaliserbarheten anses 
ändå vara acceptabel då studiens avsikt är att bidra till diskussion kring ämnet 
hållbarhetsaktiviteter inom textila värdekedjor vilket jag tror att studiens innehåll kommer att 
göra.  

2.5.2 Reliabilitet  

För att stärka den interna reliabiliteten och studiens replikerbarhet har jag valt att grundligt 
redogöra för stegen i uppsatsens genomförande. Eftersom denna studie erbjuder ett relativt 
nytt perspektiv på hållbarhetsaktiviteter där tidigare forskning kring ämnet har varit begränsad 
valdes även informationssökningens centrala begrepp att redovisas för att vidare stärka 
studiens replikerbarhet. Fortsättningsvis har även de svårigheter som uppstått, till följd av 
studiens valda metod, under genomförandet  av studien tagits upp i metodreflektionen. 

Jag har varit noga med att konsekvent genomföra respektive intervju likvärdigt och burit 
samma kläder vid varje intervjutillfälle för att stärka den externa reliabiliteten. För att framstå 
så objektiv som möjligt valt att inte ha kläder som är från fallföretaget eller något i stil med 
deras produkter, detta för att minimera eventuell reflektion av mina egna preferenser. Klädval 
kändes i sammanhanget viktigt då individer som arbetar med kläder möjligen tenderar att läsa 
av medmänniskors kläder av yrkesvana. Eftersom det insamlade datamaterialet är baserat på 
respondenternas subjektiva uppfattningar och upplevelser uppstår en oundviklig variation i 
materialet men för att försäkra mig om att insamlingen har skett på konsekvent vis har  
intervjuguiden varit ett användbart verktyg då denna har utgjort en grundläggande struktur för 
respektive intervju som därmed har säkerställt att samma ämnen tagits upp. 
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3. Teoretisk Referensram 

I nedanstående kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet behandlar teorier 
som berör hållbarhet, ansvarstagande och värdekedjan. Legitimitetsteorin behandlar 
relationen mellan företag och samhället. Värdekedjan behandlar företagens värdeskapande 
aktiviteter inom sina processer. Aktuell forskning kring hållbarhet presenteras och begreppet 
CSV och dess innebörd för värdekedjan förklaras.  

3.4 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin grundar sig på förhållandet mellan organisationer och det samhälle i vilket 
de existerar, teorin bygger på en mening om ett företags existensberättigande genom 
bemötande samhällets krav och förväntningar (Guthrie & Parker 1989). Detta förhållande 
mellan organisation och samhälle utgör ett slags ”socialt kontrakt” som innefattar de krav och 
förväntningar som samhället ställer på organisationen (Guthrie & Parker 1989). Deegan, 
Rankin och Voght (2000) menar att kraven antingen kan vara explicita i form av lagkrav och 
förordningar eller implicita i form av samhälleliga förväntningar. Vidare menar författarna att 
det inte är av betydelse huruvida kraven är implicita eller explicita men att förväntningarna 
utgår från att organisationens existens bringar fler fördelar än nackdelar till samhället. 
Kontraktets implicita innehåll, eller klausuler, kan inte vara kända med exakthet och därmed 
kommer olika chefer inom en organisation att ha olika uppfattningar av de villkor kontraktet 
innebär (Gray, Owen & Adams 1996).  

Enligt Deegan (2006) är organisatorisk legitimitet inte fast, och uppfattningen av denna kan 
komma att ändras på grund av förändrade samhällsattityder. Därmed menar författaren att 
organisationer ständigt behöver anpassa sin verksamhet till de förändrade kraven på 
legitimitet för att försäkra dess överlevnad. Det kan dock enligt Deegan (2006) vara svårt att 
uppnå samstämmighet mellan samhällets olika förväntningar och normer och organisationens 
egna behov. Det verkar ofta förekomma ett gap mellan företagens uppfattning av samhället 
syn på hur en organisation ska agera och de åtgärder som organisationen tar för dessa (Deegan 
2006; An, Davey & Eggleton 2011). Det här utgör det så kallade legitimitetsgapet vilket, om 
det uppstår, kan hota företagets forsatta existens pågrund av vilseledande uppfattningar 
(Lindblom 1994). Av denna anledning anser An, Davey och Eggleton (2011) att företagens 
förmåga att anpassa och uppdatera sin verksamhet i enlighet med samhällets krav och 
förväntningar är av stor vikt.   

An, Davey och Eggleton (2011) menar även att företagens handlingar bör genomföras på så 
vis att organisationen bedriver sin verksamhet inom ramen av samhällets förväntningar och 
normer i stort, snarare än enbart intressenternas förväntningar och normer. Endast om 
organisationen uppfyller förväntningar och normer ur samhällets uppfattning, kommer 
samhället möjliggöra för organisationens fortsatta verksamhet. Fernando och Lawrence 
(2014) finner att legitimitetsteorin inte tar någon hänsyn till enskilda individers, i samhället, 
eller intressenters förväntningar och krav, den avser förhållandet mellan organisationer med 
dess handlingar  och samhällets förväntningar och krav i storhet.   
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Enligt legitimitetsteorin måste företaget uppfylla dessa krav och förväntningar för att berättiga 
sina handlingar (Fernando och Lawrence 2014). Vidare måste kraven anses uppfyllda ur 
samhällets perspektiv för att företaget skall kunna legitimera sin fortsatta existens (Fernando 
och Lawrence 2014). Deegan (2002) understryker att ett företags överlevnad är beroende av 
samhällets övertygande om att företaget arbetar på ett vis som av dem anses godtagbart eller 
legitimt, annars hotas det av ett återkallande av det sociala kontraktet och därmed företagets 
rätt till fortlevnad. Det är genom denna beroenderelation emellan företag och samhället som 
båda parter existerar integrerat med varandra (Guthrie & Parker 1989). 

3.2 Värdekedjan 

Värdekedjemodellen som i stor utsträckning är baserad på en industriellt producerande 
struktur av ett företag, beskriver genom begreppet värdeskapande kedjor, ett företags olika 
aktiviteter för att skapa konkurrensfördelar (Porter 1985, s. 34). Värdet som skapas definieras 
som det belopp som den slutgiltiga kunden är villig att betala och detta totala värde innebär 
kedjans värdeskapande aktiviteter samt företagets marginaler (Porter 1985, s. 33-39; Choi 
2001). Var företags värdekedja ingår i ett värdesystem som innefattar värdekedjorna av de 
inblandade intressenterna vilket innebär att outputen av värdeskapande aktiviteter ur 
leverantörernas värdekedjor tas vid i nästa kedja för ytterligare förädling och så vidare (Porter 
1985, s. 33-39).  

Värdekedjan beskriver de samlade aktiviteter ett företag utför för att utveckla, producera, 
marknadsföra och leverera sin produkt (Porter 1985, s. 33-39). Nicovich, Dibrell & Davis 
(2007) beskriver värdeskapandet som förmågan hos kedjans olika delar att arbeta tillsammans 
i en helhet vid avgörandet av det slutgiltiga värdet som levereras till kunden, således är 
kedjans olika delar starkt kopplade till och beroende av varandra.  

Processen som löper genom 
värdekedjan har sin början i 
sourcing av råmaterial och 
innefattar samtliga förädlings-, 
och värde-adderande-aktiviteter 
fram till leverans av produkten 
till slutkund så som 
tillverkning, transport, 
orderhantering, lagerhållning, 
distribution, försäljning och 
leverans och service samt de 
informationssystem som 
övervakar processen och styr 
kommunikationen emellan 
kedjans olika enheter (Lummus, 
Krumwiede & Vokurka 2001; Choi 
& Cheng 2015).  
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Figur 1. The Value Chain Model (Porter 1985)



Som beskrivet i Porters (1985, s. 37) modell utförs aktiviteter, i kedjans olika delar, dessa 
delas in i primära- och stödaktiviteter. De primära aktiviteterna avser de som behandlar den 
fysiska framställningen av företagets produkt vidare till försäljning och överlämning till 
slutkund samt efterförsäljningsservice, stödaktiviteternas funktion är stödja de huvudsakliga 
aktiviteterna och anses vara nödvändiga för att de primära aktiviteterna skall kunna 
genomföras. Detta utförs genom att tillhandahålla teknologi, inköpsfunktion, produkttester 
samt personalstyrning (Porter 1985, s. 33-39). Dessa primära aktiviteter i kombination med 
stödaktiviteter utgör plattformen för ett företags värdeskapande och utifrån dessa bör 
strategier för att skapa konkurrensfördelar skapas (Porter 1985, s. 53-59; Christopher 2011, s. 
12-16)  

Vidare definieras tre typer av aktiviteter som tillsammans är av avgörande värde för 
verksamheten; (1) Direkta aktiviteter vilka är direkt involverade i värdeskapandet för 
slutkunden, (2) Indirekta aktiviteter vilka möjliggör genomförandet av de direkta aktiviteterna 
på kontinuerlig basis samt (3) kvalitetskontroll vilket har för avsikt att kontrollera, justera och 
utvärdera för att garantera kvaliteten av de andra aktiviteterna (Porter 1985, s. 43-44).  

Vikten av att kunna förvalta företagets värdekedja för att optimera dess output understryks av 
Marzian, McLaughlin & Andraski (2003) och Seifert (2003) som menar att förmågan att 
förvalta värdekedjans aktiviteter i hela försörjningsledet, från råmaterial till färdig produkt är 
avgörande för det slutgiltiga värde företaget levererar till kunden, vilket även i linje med 
Christopher (2011, s. 11) som poängterar företagens ökande strategier för anpassning och 
optimering av värdekedjan. 

Porter & Kramer (2011) betonar vid framförandet av begreppet CSV, sambandet mellan ett 
företags värdekedja med innefattande konkurrensfördelar och dess inverkan på de samhället 
de verkar i. De menar vidare att ett inkorporerande av CSV i värdekedjan ger upphov till 
samtidig nytta för likväl företag som samhället, vilket i det här avseendet innebär likväl 
ekonomiska- som miljömässiga- och sociala samhällsfrågor. Även i tidigare forskning 
understryker Porter och Kramer (2006) att värdekedjan utgör ett lämpligt verktyg för att 
implementera hållbarhet inom ett företags affärsmodell.  

3.3 Aktuell Forskning 

3.3.1 CSV 

Begreppet CSV introducerades av Porter och Kramer (2011) som beskriver hur uppkomsten 
av begreppet har vuxit ur klyftan mellan dagens samhälleliga behov och näringslivets 
vinstfokuserade drivkrafter. Författarna poängterar samhällets behov av stora förändringar för 
att nå lösningar till de avgörande problem som miljömässiga-, sociala- och världsekonomiska 
frågor utgör. De menar vidare att företagen och marknadsklimatet som har bidragit till dessa 
samhälleliga hållbarhetsfrågor därmed ställs inför ansvarskrav och förväntningar att förändra 
och förbättra effekterna av deras verksamhet. Crane et. al. (2015) menar att begreppet ger en 
holistisk bild av hur hanteringen av dessa hållbarhetsfrågor kan kopplas samman med ett 
företags verksamhet för att uppnå tvåfaldigt positivt utfall. Begreppet anses vidare, enligt Orr 
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och Sarni (2015) vara progressivt och lämna utrymme för egen tolkning och anpassning av 
hur det samtidiga värdet för samhället skapas och utvärderas i relation till det 
företagsmässiga.     

Begreppet definieras som policys och tillämpande processer för att accelerera företagens 
konkurrenskraft och parallellt främja de miljömässiga-, ekonomiska- och sociala förhållanden 
i det samhälle företaget är verksamt i (Porter & Kramer 2011). Vidare menar författarna att 
CSV fokuserar på att identifiera, utveckla och expandera kopplingen mellan ekonomisk och 
samhällelig tillväxt. Idén kan brytas ned i tre huvudsakliga arbetsområden inom en 
organisation som kräver ett förändringsarbete för att skapa delat värde; (1) Genom en 
förändrad uppfattning av produkter och marknader, (2) Genom att omdefiniera effektivitet och 
produktivitet i värdekedjan och slutligen att (3) möjliggöra utvecklingen av lokala kluster. 
Med utgångspunkt i studiens syfte kommer enbart det andra ovan nämnda arbetsområdet; 
effektivitet i värdekedjan, att presenteras.  

Brugmann och Prahalad (2007) berör skapande av delat värde redan innan begreppet 
presenterats, i deras framförande kring företagens anslutningar med Non Governmental 
Organizations (NGOs) för att tillsammans skapa gemensamt värde för samhället i stort och för 
de specifika områden där företagen själva är aktiva. Porter & Kramer (2011) motsätter sig 
uppfattningen av ett företags geografiska placering är obetydlig, som framvuxit i takt med 
utbredningen av globaliseringen. Istället framhåller de vikten av att kunna agera för det lokala 
samhället på grund av den ömsesidiga beroenderelation som samhället och företagen finner 
sig i. 

3.3.2 CSV i värdekedjan 

Att omdefiniera effektivitet i värdekedjan avser i stor utsträckning att förstå den starka synergi 
av resursförbrukning och intern effektivitet (Porter & Kramer 2011). Författarna redogör för  
hur de kostnader som företag idag kan anse uppstå av externa omständigheter istället kan har 
direkt inverkan på företagens konkurrenskraft och därmed genom internalisering vidare 
påverkar företagets effektivitet i värdekedjan. Därigenom menar författarna att värdekedjans 
delar innebär stora förändringsmöjligheter för att dels nå ökat effektivitet och samtidigt skapa 
värde för samhället. Vidare redogör Porter & Kramer (2011) genom modellen värdekedjan hur 
förändring av dess olika delar enskilt bidrar till ökad effektivitet avseende sina respektive 
områden.  

Energianvändning och logistik 
Energianvändning och logistik närvarar i flera steg i värdekedjan och tar vanligen formen av 
stödaktiviteter så som transport under produktion och i processer som följer tillverkningen 
(Porter 1985 s. 38; Porter & Kramer 2011). Genom innovativ effektivisering och utvecklande 
av logistiknät menar Porter & Kramer (2011) att företagen kan minska kostnader samtidigt 
som de minimerar den negativa utsläppseffekten dessa delar av värdekedjan innebär. 
Andersen och Skøtt-Larsen (2009) framhåller den ökade vikten av att, på effektivt kunna styra 
om samordna kedjans flöde i takt med spridningen av dess olika delen. Perry och Towers 
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(2013) tillägger även komplexiteten av en textil värdekedja kräver ökad strategisk planering 
av aktiviteterna för att proaktivt kunna arbeta på ett mer hållbart vis.  

Resursförbrukning 
Porter och Kramer (2011) förklarar att minskad resursförbrukning i ett företags värdekedja 
kan utlösas av bristande resurstillgång som i sin tur genom innovation, kan leda till en högre 
grad av hushållning av de resurser som förbrukas. Vidare beskriver de exempel angående 
denna effektivisering som visar hur rådande vattenbrist i vissa världsdelar, har lett till 
innovativt utvecklade bevattningssystem där endera spillet minimeras eller möjlighet till 
återanvändning skapas. Fortsatt understryker Pedersen och Andersen (2015) att 
resursförbrukning är ett förbättringsområde som företag kan bearbeta genom nytänkande och 
innovation. Det skapade delade värdet uppstår, i likhet med energianvändningen, genom 
effektiviserande i användandet av naturens resurser då det skapar värde i förvaltandet av 
värdekedjan samtidigt som det besparar jordens resurser (Porter & Kramer 2011).  
     

Inköpsfunktionen 
Porter och Kramer (2011) beskriver att inköpsfunktionen hos företag, sedan outsourcing till 
låglöneländer blivit en naturlig del, haft som mål att nå det lägst möjliga priset genom 
upphandlingar och prispressning hos globalt spridda leverantörer. Det har lett till inbalans i 
arbetsrelationen mellan inköpsfunktion och leverantör där prisbild styr och företagen gynnas 
medan leverantörerna har små förhandlingsmöjligheter (Hines & McGowan 2005). Barnes 
och Lea-Greenwood (2006) menar vidare att denna relation har dominerats av kortsiktigt 
tänkande, prisfokus och anbudstävlingar. Denna prispressning eliminerar utrymmet för intern 
utveckling hos leverantörerna och förhindrar därmed deras möjligheter till förbättringsarbete 
(Porter & Kramer 2011; Perry & Towers 2013). CSV menar istället, enligt Porter & Kramer 
(2011), att ett utökat samarbete där leverantörer har möjlighet att påverka ökar effektivitet och 
produktivitet i värdekedjan. Towers och Burnes (2008) menar även att en förändring av 
relationen mellan inköpsfunktion och leverantör där långsiktighet och ömsesidigt samarbete 
ligger i fokus, är nödvändig för att företagen skall hantera marknadens ökade konkurrens. 
Genom att dela teknologisk utveckling med leverantörer och uppmana till interna utvecklingar 
hos dem menar Porter & Kramer (2011) att leverantörernas kvalitet kommer öka därefter. En 
starkare leverantör kommer också kunna på eget initiativ minska sina negativa effekter och bli 
mer hållbar, på så vis skapas delat värde (Porter & Kramer 2011). 

Distributionsmodeller 
Innovativt nytänkande av distributionsmodeller har, enligt Porter & Kramer (2011), visat att 
delat värde antingen kan skapas redan i utvecklingsstadiet av företag på samma vis som det 
blir en naturlig del av dess utveckling. McPhee (2014) finner vidare att hållbarhetstänkande 
driver innovation inom teknik, produktion och innovation i affärsmodeller och menar att 
hållbara affärsmodeller bör fokusera på att ange nya åtgärder och nya beteenden som 
förändrar hur företaget interagerar med världen. Företag som har valt att distribuera sina 
produkter digitalt, exempelvis digitala tidskrifter, har utvecklat en lönsam affärsmodell och 
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samtidigt minskat mängden pappersförbrukningen som vanligtvis förknippas med 
tidningsproduktion och har därigenom skapat delat värde (Porter & Kramer 2011). 

Personal 
Personalstryka och dess effektivitet har en direkt inverkan på företagens totala 
kostnadseffektivtet (Porter & Kramer 2011). I framförandet av begreppet CSV framhåller 
Porter & Kramer (2011) att den föråldrade synen av kostnadsminimering genom att hålla 
lönenivåer nere genom att förlägga produktionen i låglöneländer börjar ge vika för de positiva 
fördelar som levnadslöner, goda arbetsförhållanden och utbildning med möjligheter till 
avancemang innebär för produktiviteten. Det är även i linje med Barnes och Lea-Greenwood  
(2010) och Perry och Towers (2013) som menar att det pågår en början till förändring i 
relationer i företags värdekedjor där etiska frågor om arbetsförhållanden tar plats. Porter och  
Kramer (2011) menar vidare att delat värde på enkelt vis skapas inom organisationen genom 
ett förändrat förhållningssätt till personalrelaterade kostnader då ökat välmående hos personal 
kommer att öka dess produktivitet likaså.  

Det kan konkluderas att värdekedjan utgör ett område där företagen har stora 
förändringsmöjligheter att realisera (Grankvist 2009) för en mer hållbar verksamhet. Vad CSV 
erbjuder är ett ett gemensamt tak för under vilka de olika metoderna för att hantera företagens 
likväl samhällets problem kan infångas i ett gemensamt ramverk, som syftar till att uppnå 
tvåfaldig positiv effekt för likväl näringslivets kapitalism som samhället (Crane et al. 2014). 

3.3.3 CSR 

Begreppet CSR’s omfattning definierades av Carroll (1979) som fyra nivåer av 
ansvarstagande; (1) ekonomiskt, (2) juridiskt, (3) etiskt och (4) filantropiskt. Utifrån dessa 
nivåer utformades senare en modell i form av en CSR-pyramid som illustrerar existensen av 
CSR inom en organisation (Carroll 1991). Pyramidens grund utgörs av det ekonomiska 
ansvaret som anses vara en premiss för de övriga ansvaren. Det ekonomiska ansvaret bygger 
på företagens roll i samhället som producent av produkter och tjänster för att möta 
konsumenters behov samt att generera vinst (Carroll 1991). Implikationerna av det  juridiska 
ansvaret innebär att det förväntas av företagen att de följer lagar och förordningar för 
samhället det är verksamt i (Carroll 1991; Carroll & Shabana 2010). Det etiska ansvaret syftar 
till förväntningar och krav som inte omfattas av skrivna regler vilka  företagens intressenter 
ställer på dem. Det etiska ansvaret avser därmed normer och värderingar som representerar 
vad aktieägare, de anställda, konsumenter och samhället anser rättvisa vara (Carroll 1991).   
Filantropiskt ansvar avser de företagsaktiviteter som utförs i syfte att möta samhälleliga 
önskningar av mänsklig välfärd och goodwill, genom investering av kapital, faciliteter och 
personal till humanitära ändamål (Carroll 1991).  

Med denna modell som grund har begreppets innebörd och omfattning utvecklats med tiden 
och flertalet nya definitioner har uppkommit. Det miljömässiga ansvaret har blivit allt 
viktigare i takt med klimatförändringarna enligt Retolaza, Ruiz & San-Jose (2009), idag är det 
ett vitalt ansvarstagande då företagen utnyttjar naturens resurser och råvaror i framställandet 
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av sina produkter. En vedertagen definition innebär socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
ansvarstagande (van Marrewijk 2003; Retolaza, Ruiz & San-Jose 2009), till denna definition 
adderar även Grankvist (2009) etiskt ansvarstagande.  

3.3.4 CSR-aktiviteter  

Dessa olika nivåer av ansvarstagande tar sig olika form inom företagen genom olika typer av 
policys och aktiviteter (Peloza och Shang 2011). Peloza och Shang (2011) delar in 
aktiviteterna i huvudsakliga kategorier efter den form de tar hos företagen, filantropiska, 
affärsrelaterade och produktorienterade. De menar vidare att de filantropiska aktiviteterna  
som omfattar engagemang för välgörenhetsdonationer och samhällsengagemang, utgör den 
största andelen av CSR-aktiviteter hos företagen. Vidare beskrivs de affärsrelaterade 
aktiviteter som ansvarstagande i verksamheten och innefattar etiska sociala frågor. De 
produktorienterade aktiviteterna avser minskad resursförbrukning, hållbara materialval och 
ansvarstagande i värdekedjan och utgör den minsta andelen av företags CSR-aktiviteter, enligt 
Peloza och Shang (2011).  

McWilliams, Siegel & Wright (2006) menar att dessa aktiviteter är värdeskapande i dess 
uppfyllande av ansvar och utförs i ett intresse som når utöver företagets eget och kan ta 
formen av adderat hållbart värde i produktionen och produkterna eller aktiviteter som på olika 
vis gagnar personalen. Perry & Towers (2013) beskriver CSR-aktiviteter inom textila 
värdekedjor som behandlar moraliska, etiska och sociala konsekvenser i leverantörsländerna  
till följd av företagets globala verksamhet.  
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4. Empiri  

I följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiri. Kapitlet inleds med en presentation 
av fallföretaget och därefter följer en kartläggning av produktionscykeln. Vidare förklaras 
företagets hållbarhetsaktiviteter inom dess värdekedja indelat  efter relevanta delar av  denna. 
Avslutningsvis presenteras företagets motiv och relation till sitt hållbarhetsarbete. 

4.1 Presentation av fallföretaget  

Nudie är ett svenskt klädvarumärke som producerar och säljer kläder med huvudsaklig 
inriktning på unisex-jeans vilken är deras ursprungliga produkt. I takt med företagets 
utveckling har även dess sortiment vuxit och idag erbjuder de produkter inom de flesta 
kategorier utöver jeans. Företaget tog tidigt ställning i frågan om hållbarhet inom textil 
produktion och arbetar idag aktivt för stärka och vidare utveckla sitt arbete inom hållbarhet. 
På deras hemsida lanserade företaget en ’Production Guide’ där man kan följa produktionen 
av varje plagg ned till fabriksnivå. Det är något som Nudie är stolta över och något särskiljer 
dem från flertalet andra aktörer i modebranschen då leverantörer vanligtvis är något som 
hemlighålls i störst möjliga mån. De beskriver även att mycket resurser läggs för att öka 
spårbarheten av varje plagg och ambitionen är att varje produkt skall kunna spåras ända ned 
till bomullsodlare. Flera av respondenterna underströk, vid intervjuerna, organisationens 
möjlighet till att fatta snabba beslut och ledningens öppenhet inför nya idéer och förslag och 
de menar att det har möjliggjort företagets utveckling inom hållbarhetsarbetet. 

Bolaget som grundades 2006 är privatägt och alla tre ägare arbetar fortfarande aktivt inom 
bolaget. Tidigare årsredovisning (Svenska Jeans AB 2014) visar kontinuerlig positiv tillväxt 
och lönsamhet vidare har företaget har expanderat sin verksamhet till nya marknader årligen. 

Följande empiri baseras på nedanstående intervjuer: 

Respondent 1 - Hållbarhetschef, anställd sedan 2012 
Respondent 2 - Inköpare (Telefonintervju), anställd sedan 2013 
Respondent 3 - Designer, anställd sedan 2012 
Respondent 4 - Butikschef, anställd sedan 2014 
Respondent 5 - Biträdande CSR-ansvarig (Telefonintervju), anställd sedan 2016  

4.2 Produktionscykeln 

Företagets utbud uppdateras årligen genom fyra säsonger som utspelar sig på våren respektive 
hösten och är indelade enligt följande; Pre-Spring, Spring/Summer, Pre-Fall och Fall/Winter. 
Respondenterna beskriver kollektions-cykeln som lång med syfte att lämna utrymme till de 
värdeskapande delar som är tidskrävande samt att gardera sig för oförutsedda ändringar. 
Cykeln som utspelar sig över ett år, inleds på produktutvecklingsavdelningen med 
designsteamets utformning av ett övergripande tema för kollektionen. Utifrån detta tema 
formas kollektionens plagg vilka sedan utvärderas och utsållas till en färdig kollektion.  
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När tema för kollektionen har definierats inleds diskussioner gällande materialval emellan 
designavdelning, hållbarhetschef och inköpare. Materialvalen är avgörande i flera avseenden 
för produktionsprocessen. Delvis ur designaspekt för att plaggen skall nå önskat utseende 
samt ur en hållbarhetsaspekt då hållbara material, så som ekologisk- och  Fair-Trade-bomull, 
återvunnen ull, ofta är begränsade i finlek, på grund av sin konstruktion. Nudie använder i 
störst möjliga mån ekologiska och hållbara material, i alla produktgrupper, därmed behöver 
företaget i 90% av sin materialscourcing utveckla nya specialtillverkade material för att möta 
deras krav på hållbarhet. Av den anledningen utgör materialscourcing ett tidskrävande 
moment i produktutvecklingsprocessen och för att undvika svårigheterna som kan förekomma 
i detta moment prioriterar företaget att inleda dessa diskussioner så tidigt som möjligt i 
processen.   

Vidare fastställs kollektionen och därmed tas arbetet vid av inköpare som kommunicerar med 
de leverantörer som valts ut, för beställning av prover. Efter provhantering tas säljkollektioner 
fram till företagens säljare och distributionspartners som är spridda globalt. Härvid startar 
införsäljningsperioden som fortlöper fram till utsatt deadline för order. Baserat på mottagna 
order formaterar Inlöpare produktionsorder och lämnar över till Nudie’s produktionsteam som 
är stationerade på företagets största produktionsmarknader. Dessa team ansvarar även för 
produktionskontroller och uppföljande kvalitetskontroller.  

När produktionen är färdigställd skickas produktionsordrarna till företagets centrallager som 
är baserat i Boråsområdet varifrån varorna packas om och skickas iväg, undantag förekommer 
dock i de fall då kundmarknader är nära produktionslandet då väljer företaget att skicka dessa 
order direkt från fabrik. Majoritetsdelen av produktionen av förlägen i Italien och resterande 
delar är utspridda över Indien, Tunisien, Turkiet och andra europeiska länder. Alla transporter 
från Europeiska länder skickas via lastbil alternativt lastbil på tåg kombinerat, från Indien 
skickas varorna per båt.  

4.3 Hållbarhetsfokus i värdekedjans olika delar  

Företagets hållbarhetsaktiviteter påverkar flera delar av processerna som produktionscykeln 
innefattar. Företaget strävar genom dessa efter att skapa en produkt som speglar varumärkets 
anda och som de med stolthet kan stå bakom.  

4.3.1 Produktutveckling 

Hållbarhetschefen har en övergripande roll med ansvar och inverkan från början till slut i 
värdekedjan. Hen är en del av produktutvecklingsavdelningen istället för exempelvis 
kommunikationsavdelningen, vilket enligt hen menas vara vanligt hos andra företag. Denna 
formation gör arbetet mer integrerat och effektivt vilket leder till godare resultat eftersom 
delaktigheten ger möjlighet att vara proaktiv och följa kedjan redan från idéfasen. Vid 
designteamets inledande diskussioner angående kollektionstema formar de en idé av en 
kollektion utifrån vilken de senare skapar kollektionens alla delar. Redan i detta stadie 
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involveras hållbarhetschef och inköpare för att ta del av övergripande materialval och styra 
dessa i rätt riktning.  

”Mycket av de hållbara materialen har yta och look som passar och vårt uttryck 
väldigt bra ändå” 

Designteamets huvudsakliga fokus är att skapa en kollektion som representerar varumärket, 
dess värderingar och uttryck. De väljer att inte vara trendföljare, istället strävar de efter en 
produkt som andas varumärket och som är hållbar över tid. Företaget jobbar bara med 
hållbara material och utgångspunkten för plaggen beskrivs snarare vara hur designen kan 
appliceras på de hållbara material som företaget arbetar med än tvärtom.  

4.3.2 Produktion och Leverantörsrelationer  

Inköpsteamets arbete inleds med en överlämning från designteamet av gällande kollektions-
case, med underlag som sammanställs till förfrågningar av utvalda leverantörer. Företagets 
relation med sina leverantörer beskrivs som nära och ständigt utvecklande, de har valt att 
arbeta med ett färre antal och mer ingående med respektive leverantör. De beskriver att 
leverantörer som de arbetar med har en vertikal struktur vilket medför att de besitter 
funktioner som tvättning, finish och packning internt som i andra fall ofta hanteras av 
underleverantörer. Det här menas av respondenterna minimera både produktions-transporterna 
avsevärt samtidigt som det även ger Nudie möjlighet att säkerställa produktionsförhållanden 
för de fabriksanställda då de ges möjlighet att kontrollera alla delar som omfattas av 
produktionen. 

Valet av leverantör påverkas uteslutande av deras hållbarhetsprofil och därmed blir 
leverantörernas prisläge sekundärt. Respondenterna beskriver att förhandling med en 
potentiell ny leverantör alltid grundar sig i hållbarhetsfrågor och det är inte förrän man har 
kommit överens om dessa frågor som orderkvantitet och priser diskuteras.  

”När vi har valt nya leverantörer har vi valt leverantörer med en egen 
hållbarhetsinriktning från början, där jag har tagit den första kontakten med 
fabriken och det är inte förrän vi har landat på samma nivå hållbarhetsmässigt 
som vi kan börja prata om produkten. Först då  lämnar jag över till inköpare” 

Företaget har tagit ställning och valt att inte producera i länder som ej är demokratiska eller 
där mänskliga rättigheter inte respekteras, det utesluter många av de stora produktionsländer 
inom textil så som Kina, Bangladesh, Myanmar och fler därtill. Den största delen av 
produktionen har förlagts i Europa vilket i sin tur medför strängare lagar och förordningar 
angående säkerställande av de fabriksanställdas mänskliga rättigheter, likväl miljöpåverkande 
aktiviteter. Utöver dessa har Nudie egna krav som ställs på leverantören vilka kontrolleras och 
följs upp regelbundet. I Indien har man nära relationer med leverantörerna och för att 
säkerställa de fabriksanställdas mänskliga rättigheter har de i samarbete med dessa infört  
levnadslöner till alla anställda, dessa löner utgör det belopp som har beräknats vara 
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nödvändiga för en dräglig tillvaro och överstiger den nationellt lagstadgade miniminivån . 2

Respondenterna beskriver hur de upplever att de fabriksanställdas tacksamhet återspeglas i 
deras hängivenhet till deras produkter och berättar vidare att deras införande av levnadslöner 
har bidragit till förbättrade levnadsförhållanden för de anställda. Initiativet som genomförts i 
samarbete emellan Nudie och leverantörer har även givit möjlighet för två av de 
fabriksanställdas barn att gå i skolan, vilket beskrivs  

Leverantörerna kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de lever upp de standarder som 
Nudie kräver och hela tiden diskuteras möjliga ytterligare förbättringar. Något som 
respondenterna beskriver är leverantörernas engagemang, vilja och egna initiativ till ökad 
hållbarhet. Respondenterna nämner också att Nudie själva finansierar vissa investeringar för 
ökad hållbarhet, det kan exempelvis vara åtgärder för ökad säkerhet alternativt minskad 
miljöpåverkan hos deras mindre leverantörer som inte själva har kapital. För närvarande är 
företaget involverade i ett projekt som innebär installation av solenergi hos två leverantörer i 
Portugal vilket de beskriver kommer att gynna producenternas energianvändning, samtidigt är 
de stolta att bidra till deras användning av grön energi.   

”Vi väljer inte dom billigaste, vi väljer dom som gör saker på rätt sätt. För vi har 
märkt att expertisen finns oftast inom fälten, ofta vet de mer än vi vet.” 

Produktionsprocessen och leverantörsrelationer är en relevant del av värdekedjan då det är i 
förädlingsprocessen som värde adderas till produkten och det är inom produktionen som störst 
förbättringsmöjligheter finns att hämta. Respondent 1 menar att det just är 
leverantörsrelationer och -aktiviteter som upptar störst andel av hens arbete. Det är fördelat 
mellan upphandling av nya leverantörer samt förbättringsarbete hos de befintliga. På 
motsvarande vis menar respondent 2, som huvudsakligen arbetar tillsammans med 
leverantörer, att hållbarhetsfrågor är ett konstant närvarande element i hens arbete. Hen 
beskriver att scourcing av hållbara material och leverantörer är den störst miljörelaterade 
frågan de fokuserar på. Relationen mellan inköp och hållbarhetschef är mycket nära och de 
arbetar mycket och ofta i samråd med varandra.  

4.3.3 Logistik och distribution  

Varorna säljs via företagets egen webbshop, genom egna flaggskeppsbutiker samt via externa 
återförsäljare, globalt spridda. De arbetar efter en införsäljningsmodell där produktionsorder  
matchas mot säljarnas order varvid de tar höjd för inköpen till de egna butikerna, på så vis kan 
de kontrollera lagernivåerna och minimera antalet osålda varor. Ett antal av de bästsäljande 
varor benämns som never-out-stock och fylls på regelbundet, då dessa inte är 
säsongsberoende.  

Den geografiska placeringen av produktionsenheter påverkar företagets transportmetod och 
således även de koldioxidutsläpp som transporten innebär. Den största delen av produktionen 
är förlagd i Europa varifrån produkterna skickas hem per lastbil alternativt lastbil på tåg. De 
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försöker koordinera leveransen för att möjliggöra hemleverans av flera produktionsordrar 
samtidigt men inväntar inte i regel färdigställande av ytterligare order innan varorna skickas 
då det viktigaste är att varorna når kunder och egna butiker i tid. De ordar som produceras 
utanför Europa transporteras med båt till Sverige, vilket anses vara ett miljövänligare 
alternativ än flygtransport, samtidigt passar det företagets generella orderstorlek bättre. I dessa 
avseenden anser företaget att det inte finns så mycket att åtgärda.  

4.3.4 Repair och Recycling 

Företagets egna butiker benämns ”Nudie Jeans Repair Shop” och man kan som kund, förutom 
att inhandla nya produkter, lämna in trasiga jeans för lagning samt återvinna produkter man 
inte längre önskar ha kvar och även inhandla begagnade kläder som andra kunder har lämnat 
in. Härigenom kombinerar de försäljning med återvinning för att bidra till att stänga deras 
cykel. Kunderna erbjuds kostnadsfri lagning av alla jeans likaså de som producerade av andra 
varumärken och företaget vill förmedla och uppmuntra till att använda mer och köpa mindre.  

” Vi har en aktiv idé om att man ska köpa mindre och använda mer, sen vill ju att 
man ska köpa våra produkter istället för andras men vi tycker att våra produkter 
är gjorda på ett bättre sätt än andras. Vi vill ju så klart sälja men tycker ändå 
starkt att; använd dina saker och laga dom och ha dom tills dom inte går att ha 
längre.”  

De återvunna produkterna som kunder lämnar in men som företaget inte kan sälja vidare 
samlar de ihop och använder för att skapa nya produkter. De menar att den nuvarande 
tekniken är begränsad i återvinningen av textila fibrer och därför har företaget valt att istället 
skapa nya produkter genom använda materialet från de återvunna produkterna istället för att 
bryta ned dem och skapa nya textilfibrer. De har tidigare producerat mattor och sittmöbler för 
heminredning av återvunna jeans som kunder har kunnat köpa i butikerna. Respondenterna 
beskriver att de gärna skulle vilja återvinna till nya produkter men att de anser att tekniken 
inte tillräckligt utvecklad för att det skulle vara ett hållbart nog, alternativ och menar att det 
energiförbrukningen är för hög i förhållande till dess utfall.  

4.3 Motiv och relation till hållbarhetsarbete 

Fallföretaget har inga uttalade eller nedskriva visioner kring deras hållbarhetsarbete, trots det  
menade respondenterna att dessa känns väldigt starkt i hela bolaget och är underförstådda. 
Respondenterna beskriver motivet till deras utvecklade hållbarhetsarbete som en intern 
önskan om att leva upp till den bild hur de själva anser att ett klädföretag bör vara. Vidare 
beskrivs hur de strävar efter att skapa en produkt som de känner att de kan stå bakom, som har 
producerats av material och under förhållanden som Nudie internt anser schysst. Nudie har 
aldrig utfört kundundersökningar för att utvärdera deras kunders efterfrågan av ökad 
miljövänlighet i produkter och värdesättande av mänskliga rättigheter samt transparens i 
produktionen. De menar att deras önskan och strävan om ökad hållbarhet inte kommer från 
någon annan intressent än de anställda inom bolaget, och deras visioner. Vidare menas att 
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engagemanget inom hållbarhetsfrågor starkt genomsyrar hela bolaget och inte skulle påverkas 
av externa faktorer.   

”Vi inte kommer att sluta med något bara för att det inte ger önskat resultat, vi 
kommer liksom inte sluta betala göra levnadslöner för att kunderna inte 
efterfrågar det. Det vi gör här gör vi på riktigt, det är inte någon show-off.”   

År 2012 uppnådde företaget ett internt mål då de övergick till 100% ekologisk bomull i alla 
sina jeans. Trots den högre kostnaden som ekologiska bomull än vanlig besprutad bomull 
innebär, valde företaget att behålla samma prisnivå till slutkund och därmed ta den ökade 
kostnaden själv i form av påverkade marginaler. Anledningen var att det var ett viktigt mål att 
nå internt, viktigare för bolaget självt än för att tillfredsställa deras kunder.  

Hållbarhetsaktiviteterna utförs i syfte att nå den målbild av hur Nudie Jeans anser att ett 
företag skall vara och de behandlar frågor som därigenom känns viktiga för dem. 
Respondenterna beskriver att deras hållbarhetsarbete drivs av en stark magkänsla som 
genomsyrar organisationen, en magkänsla av hur relationen med företagets samarbetspartners, 
omvärld och samhälle bör se ut. De beslut som fattas och aktioner som utförs inom 
hållbarhetsfrågor har ingen strategisk bakgrund och företaget ämnar inte uppnå direkt 
ekonomisk vinning till följd av dessa. Varje enskild aktivitet utförs med avseende att nå den 
vinning som det självklara syftet utgör. 

”Motiverar oss vet jag inte, det är bara så man skall göra business. Det är 
kärnvärde i företaget och det finns inga andra alternativ. Vi skulle inte kunna gå 
åt något annat håll.” 

4.4 Motiv och relation till CSV 

Företagets hållbarhetsaktiviteter genererar, enligt respondenterna, värde för inblandade 
intressenter och samarbetspartners som samtidigt skapar fördelar den egna organisationen.  
Flera av respondenterna belyser det skapade delade värde som flera av deras aktiviteter 
medför. Däremot utför de inga aktiviteter för att mäta dess utfall då de idag ser det genererade 
delade värdet mer som en bonuseffekt av sina handlingar och menar att inte hade utfört 
aktiviteter annorlunda om de inte gett företaget ett ekonomiskt värde.  

”Vi har inte tänkt ut att; nu ska vi göra detta för att nå dit, snarare tänker vi att nu 
gör vi detta för att det känns bra i magen. Sen om det leder till andra grejer som 
gör att vi gynnas ekonomiskt så är det jättebra men det är inte det är inte så att 
har räknat med det och inte så att vi har kalkylerat att det ska gå åt det hållet.” 

De beskriver deras delat värde som något positivt men framhåller deras arbete som utan 
strategi och utan förlängda tankar om vilka ekonomiska fördelar företag självt kan nå. De 
menar att de är glada för det delade värdet de skapar och ser det som en win-win-situation. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin analyseras och tolkas i förhållande till de 
teorier och tidigare forskning som uppsatsens teoretiska referensram behandlar. 

5.1 Motiv och relation till hållbarhetsarbete  

Ett företag innehar inte självt sin rätt till existens utan existerar i relation till det samhälle i 
vilket de verkar, denna beroenderelation medför att samhället besitter mandat att hota 
företagens rätt till fortlevnad om företagets handlingar inte anses vara i linje med samhällets 
normer och värderingar (Deegan 2002; Fernando & Lawrence 2014). Därmed är det av största 
vikt att företag respekterar det ”sociala kontrakt” som de ingår med samhället (Guthrie & 
Parker 1989). Denna relation kan även relateras till Carroll’s (1991) CSR-pyramid och det 
etiska- och filantropiska ansvaren som avser företagets aktiviteter för att bemöta samhällets 
implicita förväntningar och krav. Carrolls (1991) mening skiljer sig däremot från senare 
forskning (Deegan 2002; Retolaza, Ruiz & San-Jose 2009; Fernando & Lawrence 2014) då 
det filantropiska ansvaret kan ses vara frivilligt och det etiska ansvaret tvingande. Det 
förekommer, enligt Carroll (1991) företag som anses ta filantropiskt ansvar endast genom att 
vara goda medborgare enligt deras egen mening medan företagets etiska ansvar måste anses 
av samhället vara godkänt för att uppfyllas. Retolaza, Ruiz & San-Jose (2009) framhåller 
däremot vikten av det filantropiska ansvaret och ser även det som en förutsättning för ett 
företags fortsatta existens. Brugmann och Prahalad (2007) betonar vikten av företagens 
samexistens med samhället och menar detta vara avgörande för fortsatt framgång. Denna bild 
av relationen delas av samtliga respondenter och det empiriska materialet visar att 
värdesättande av denna relation finns rotad i fallföretagets kärna vilket enligt Porter & Kramer 
(2011) är en förutsättning för att skapa delat värde. 

För att nå betydande effekt i de hållbarhetsaktiviteter som utförs måste de underliggande 
värderingar som står bakom aktiviteter, genomsyra hela organisationen och sträcka sig utanför 
den ledning som utfärdat dem (Andersen & Skøtt-Larsen 2009; Porter & Kramer 2011). 
Porter & Kramer (2011) menar vidare att identifiering och expandering av de länkar mellan 
samhället och företagen som utgör plattformen för delat värde, ger möjlighet att inkorporera 
dessa värderingar i hela värdekedjan, från början till slut. Denna fallstudies empiriska material 
stämmer delvis överens med den här bilden. Det framgår tydligt av empirin att värderingar om 
hållbarhet är väl integrerat i företaget och att dessa är ett kärnvärde i bolaget självt och 
därmed sträcker sig över och längs med hela dess värdekedja. Däremot visar empirin att 
aktiviteterna inte har någon strategisk koppling eller bakgrund i ansvarskänsla som är 
pådriven av samhället, istället är det aktiviteter utförs utan underliggande strategi med syftet 
att upprätthålla den starkt förankrade interna bilden av hur ett företags relation till samhället 
bör vara.  

För att på rättfärdigat vis upprätthålla det sociala kontraktet som företagen ingått med 
samhället krävs en transparens för att möjliggöra en neutral inblick i verksamheten (Perry & 
Towers 2013). Denna transparens saknas ofta i textil- och modeföretag med outscourad 
produktion som omges av återkommande arbetsplatsskandaler (Laudal 2010; Pedersen & 
Andersen 2015). Studiens fallföretag understryker betydelsen för dem av transparens genom 
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öppna hela sin produktion för att konsumenter och intressenter skall kunna spåra produkters 
produktionsursprung och få tillgång till kontaktuppgifter med respektive leverantör. Det här 
beskrivs av respondenterna som ovanligt i textilproduktionen men de betonar att öppenhet och 
transparens är ett grundläggande värde organisationen. 

5.2 CSV i värdekedjan 

Det återkommer i tidigare forskning flertalet kategoriseringar av hållbarhetsaktiviteter som 
utförs i ett företags värdekedja, främst under benämningen CSR (Jenkins 2006; Porter & 
Kramer 2006; Peloza & Shang 2011). Peloza och Shang (2011) benämner CSR-aktiviteter 
kopplade till värdekedjan som produktorienterade aktiviteter, innebörden av dessa är minskad 
resursförbrukning och ansvarstagande i produktionsprocessen genom ställningstagande i de 
berörda sociala och etiska frågorna. McWilliams, Siegel & Wright (2006) uttrycker att 
värdeskapande aktiviteter ur CSR-perspektiv är de aktiviteter som utförs utöver företagets 
eget intresse och är ansvarstagande. Empirin uppvisar å ena sidan aktiviteter som 
överensstämmer med Peloza och Shang’s (2011) CSR-aktiviteter däremot anses de inte 
genomföras i annat intresse än företagets eget vilket därmed inte är förenligt med 
McWilliams, Siegel & Wright’s (2006) mening. Porter & Kramer (2011) redogör för ett ändrat 
synsätt på dessa hållbarhetsinriktade aktiviteter och menar att dessa inte bör ses som 
aktiviteter, förenade med kostnader, som genomförs utöver företagets intresse, i syfte att 
uppfylla samhällets förväntningar. Istället framhåller de CSV-perspektivet och identifierar de 
gemensamma fördelar som företagen likväl samhället når genom ökad hållbarhet inom 
värdekedjan. Hållbarhetsaktiviteterna inom fallföretagets värdekedja uppvisar aktiviteter inom 
respektive delar som antingen direkt och kortsiktigt eller indirekt och på långsiktig nivå 
gynnar samhället och företaget likaså.  

5.2.1 Energianvändning och Logistik 

Logistiken inom en värdekedja är en viktig sammanlänkande faktor och avgörande för att 
upprätthålla flödet i kedjan (Lummus, Krumwiede & Vokurka 2001) och förmågan att 
optimera flödet har en inverkan på företaget konkurrenskraft (Porter 1985). Transporter 
emellan företags globalt spridda enheter i värdekedjan medför miljöpåverkande utsläpp som 
bidrar till den globala uppvärmingen (Ritch 2015). Porter & Kramer (2011) menar att 
företaget självt har fördelar att hämta i aktiviteter som optimerar denna funktion. Empirin i 
denna studie stödjer detta resonemang genom att visa hur fallföretagets nära belägna 
produktion minskar transportsträckor med efterföljande utsläppsgrad och samtidigt ger 
nedkortad ledtid vilket ökar effektiviteten i värdekedjan. En respondent uttrycker att detta 
värde, ur en ekonomisk aspekt, emellertid kan ställas emot de högre kostnader som följer av 
Europeisk produktion men understryker att de vunna fördelarna i ökat värde ur 
hållbarhetsperspektiv samt kvalitetsgrad av produkter överstiger kostnadsökning. Empirin 
visar vidare att kostnadsfrågor som uppstår är sekundära i förhållande till hållbarhets-
aktiviteter då företaget värdesätter arbetet för hållbarhet högre. 
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Förmågan att styra och samordna stödaktiviteter som möjliggör produktionens fortgång har en 
direkt inverkan på effektiviteten i värdekedjan och är därmed en värdeskapande faktor 
(Nicovich, Dibrell & Davis 2007). Värdet i dessa aktiviteter skapas då företaget kan nå 
konkurrensfördelar, genom optimerad energianvändning kan värde skapas i kostnads-
effektivisering (Porter 1985; Christopher 2011; Porter & Kramer 2011). Samma 
värdeskapande aktivitet kan även ses ur ett hållbarhetsperspektiv enligt Porter och Kramer 
(2011) som menar att minskad energiförbrukning är värdeskapande simultant dels 
företagsmässigt och samtidigt ur hållbarhetsaspekt. Det här synsättet stödes av det empiriska 
materialet av denna fallstudie som visar hur företaget skapar tvåfaldigt värde genom 
innovationsaktiviteter avseende energianvändning.  

5.2.2 Resursförbrukning 

Textilproduktion är en av vår tids mest miljöpåverkande industrier på grund av dess höga 
förbrukningsgrad av naturresurser som vatten, råmaterial och marker som förstörs genom den 
kemikaliespridning som följer av de bekämpningsmedel som används (Pedersen and Gwozdz 
2014; Pedersen & Andersen 2015). Resursförbrukning utgör således en stor 
förbättringsmöjlighet i företagens värdekedjor, det omfattar även de flesta andra branscher 
utöver textilindustrin likaså (Porter & Kramer 2011). Pedersen och Andersen (2015) menar att 
frågan om materialval har en allt större inverkan på textilproducenters- och företags 
miljöpåverkan. Denna mening är även i linje med (Ritch 2015) som understryker att frågan 
om hållbara materialval blir allt viktigare. Det framkommer även ur empirin att 
materialvalsfrågan är mycket avgörande ur hållbarhetsperspektiv och flera av respondenterna 
menar att det är den största frågan i den inledande fasen av fallföretagets produktionsprocess.   

Pedersen och Andersen (2015) menar vidare att förbrukningsgraden av färdigställda produkter 
och det efterföljande textilavfallet är ett ytterligare problem kopplat till resursförbrukningen. 
Empirin visar hur fallföretaget skapar delat värde genom att erbjuda sina kunder återvinning 
av oönskade plagg. Denna återvinning minskar dess resursförbrukning och ger dem samtidigt 
möjlighet att kunna kapitalisera på detta genom att endera sälja de begagnade plaggen vidare i 
sina butiker eller återvinna dem i nya produkter. Porter (1985) beskriver att värdekedjans sista 
del som utgörs av efterförsäljningsservice innebär en möjlighet att skapa konkurrens-
fördelsmässigt värde genom att skapa ett värde för kunden. Empirin visar vidare hur 
fallföretaget genom att erbjuda lagningsservice delvis förlänger livslängden av produkten och 
därmed minskar resursförbrukningen och samtidigt skapar ett företagsmässigt värde i 
servicevärdet för kunden vilket är linje med Porter & Kramer’s (2011) mening om vad CSV 
är.   

5.2.3 Inköpsfunktionen  

Textilindustrins globalisering och produktionsförflyttningar till utvecklingsländer i 
kombination med intensifierad konkurrens av produkter och prisläge, har präglat 
inköpsfunktionens arbete som följaktligen lett till behovet av prispressning i strävan efter 
lägst möjliga pris (Hale & Wills 2005; Hauge, Malmberg & Power 2009; Porter & Kramer 
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2011). Detta händelseförlopp har givit upphov till aktualisering av de etiska frågor inom 
produktionen som ofta förekommer i litteraturen kring företagen hållbarhet, ansvarstagande 
och CSR (Retolaza, Ruiz & San-Jose 2009; Laudal 2010; Perry & Towers 2013; Pedersen & 
Andersen 2015). Dessa förhållanden omöjliggör arbete för ökad hållbarhet för såväl 
leverantörer och företaget självt, istället måste företaget etablera goda relationer med sina 
leverantörer och arbeta långsiktigt tillsammans för att stärka leverantörens hållbarhet genom 
uppmana till  och framdriva interna utvecklingar (Porter & Kramer 2011). Denna bild är även 
i linje Perry och Towers (2013) som menar värdekedjans utspridda struktur och prispressning 
är ett en förhindrande faktor till företags möjliga ansvarstagande gentemot de etiska och 
sociala frågor som präglar produktionsdelen av värdekedjan. Vidare menar de att relationen 
emellan inköpare och leverantör är stor förändringsfaktor och att tillit i relationen är 
avgörande för långsiktig hållbarhet.  

Towers och Burnes (2008) menar att ökad medvetenhet kring problematiken har lett till början 
på en förändring i relationerna mellan företagen och dess leverantörer som tenderar att inleda 
mer långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer vilket är förenligt med definitionen av 
att skapa delat värde i värdekedjan (Porter & Kramer 2011). Detta motsvaras av studiens 
empiri som manifesterar nära och långsiktiga leverantörsrelationer som genom inbördes 
förbättringsuppmaningar och samarbete uppnår fördelar som gynnar samtliga involverade.  
Perry och Towers (2013) poängterar nödvändigheten i nära leverantörsrelationer för att öka 
effektivitet inom inom värdekedjan och menar att välutvecklade relationer ger kortade ledtider 
och ökar flexibiliteten i värdekedjan. Seifert (2003) understryker vikten av den inklusive 
gemensamme planeringen med ökat informationsutbyte i relationen emellan företagen och 
leverantörer för att skapa konkurrensfördelar i värdekedjan, vilket ytterligare förstärker den 
diskuterade betydelsen av denna relation.        

5.2.4 Distributionsmodell  

Distribution av producerade varor en av de primära aktiviteterna i värdekedjan som är direkt 
beroende av företagets grundläggande affärsidé och infrastruktur (Porter 1985). Likt ett 
företags logistiknät kan även distributionsmodeller utvärderas och optimeras för att minska 
företaget miljöpåverkan och därigenom bli mer hållbar (Porter & Kramer 2011; Perry & 
Towers 2013). Studiens empiri uppvisar inga aktiviteter för utvecklad distributionsmodell då 
produkterna i dagsläget säljs via konventionella distributionskanaler. Respondenterna menar 
däremot att företaget, utan att förnya distributionsmodellen, kan utveckla sina aktiviteter inom 
den nuvarande för att öka hållbarhet inom deras egna butiker.   

5.2.5 Personal 

Förvaltningen av personalresurser är en av värdekedjans stödaktiviteter som alltså är en 
förutsättning för att möjliggöra flödet av primära aktiviteter (Porter 1985, s. 34). Kedjans 
olika delar är sammanlänkade genom aktiviteter som bygger på varandra och därmed har 
output från tidigare aktiviteter en påverkan även på aktiviteter längre fram i kedjan (Porter 
1985, s. 37; Nicovich, Dibrell & Davis 2007). Porter & Kramer (2011) illustrerar detta 
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förhållande i en jämförelse mellan arbetsförhållanden och produktionseffektivitet, de menar 
att  investeringar i personal och arbetskraft leder till högre välmående och därigenom även 
högre effektivitet. Den här uppfattningen delas av studiens samtliga respondenter som 
beskriver företagets nära relationer med leverantörer i Indien och deras införande av 
levnadslöner för de anställda. Vidare beskrivs hur detta har bidragit till fabriksarbetarnas 
levnadsförhållanden och givit möjlighet till skolgång för två arbetarnas barn. Respondenterna 
menar vidare att personalens glädje även återspeglas i deras hängivenhet till produkten. 
Genom handlingar som denna skapar företaget delat värde och erhåller konkurrensfördelar 
genom ökad effektivitet i värdekedjan (Porter 1985, s. 35), samtidigt som de legitimerar sin 
fortsatta existens genom ett legitimt förvaltande av de samhälleliga personalresurser som de är 
beroende av (Deegan 2002).  
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6. Slutsats 

I följande kapitel presenteras de slutsatser dragits utifrån studien för att den forskningsfråga 
som utformades och kunna uppnå studiens syfte. Syftet var att, genom en fallstudie av ett 
svenskt modeföretag med  utvecklat hållbarhetsarbete, undersöka hållbarhetsaktiviteter inom 
en textil värdekedja ur ett CSV-perspektiv. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  
  
6.1 Hur kan hållbarhetsaktiviteter i den textila värdekedjan tolkas ur 
ett CSV-perspektiv? 

För att besvara studiens frågeställning studerades Porter’s (1985) Värdekedjemodell i 
kombination med Porter och Kramer’s (2011) klarläggande av CSV i värdekedjan. Dessa 
applicerades på studiens kartläggning av fallföretagets hållbarhetsaktiviteter i värdekedjan 
som presterats i det empiriska materialet. Slutsatserna som kan dras är att de 
hållbarhetsaktiviteter som genomförs genererar simultant värde för företaget och samhället de 
verkar i. Aktiviteternas utfall och grad av värde varierar, vissa aktiviteter genererar ett direkt 
värde med påtagligt resultat för endera miljön eller samarbetspartners vilket på lång sikt 
genererar värde i konkurrensfördelar för fallföretaget. Andra har en mer direkt effekt för båda 
inblandade parter. Ytterligare en slutsats som dras är att den strategiska innebörden av CSV 
inte överensstämmer med fallföretagets. Aktiviteterna som genomförs saknar strategisk 
koppling och genomförs vid idéers uppkomst, däremot är utfallet av aktiviteterna inte mindre 
effektivt i att skapa delat värde. En strategisk samordning skulle å andra sidan möjliggöra en 
mer precis mätning av aktiviteternas resultat.  

Vidare kan det konkluderas att de undersökta aktiviteterna i liten utsträckning skiljer sig från 
de som tidigare forskning kring CSR har behandlat. Utifrån detta kan slutsaten dras att CSV 
snarare handlar om ett förändrat synsätt på dessa aktiviteter som ger förmågan att identifiera 
det möjliga delade värdet, än förändrade aktiviteter. Det undersökta fallföretagets 
utgångspunkt i hållbarhetsfrågor skiljde sig från de beskrivna i litteraturen kring CSR då 
företagets motiv till sitt arbete inom området inte pådrivs av ansvarstagande eller yttre 
faktorer. Istället motiverades företagets handlingar från dess interna värderingar och de 
anställdas egna visioner kring hur ett företag bör vara. Denna syn ger organisationen 
handlingsutrymme till dessa frågor då dess företagsmodell inte tillhör en sådan som 
huvudsakligen fokuserar på kortsiktiga resultat genom kostnadsreducering och 
marginalpåverkan. Detta handlingsutrymme kan därmed anses vara en förutsättning för att 
skapa delat värde genom hållbarhetsaktiviteter då förmågan att se långsiktigt värde är 
avgörande för dess framgång.  

Således är svaret på forskningsfrågan att de genomförda hållbarhetsaktiviteterna kan tolkas ur 
ett CSV-perspektiv genom ett långsiktigt förhållningssätt och identifiering av det värde som 
kan uppnås för såväl företaget och samhället.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Studien har undersökt fallföretagets hållbarhetsaktiviteter inom värdekedjan men även övriga 
delar av ett företag är intressanta att undersöka ur ett CSV-perspektiv. Resultaten från denna 
studie har visat att det krävs ett förhållningssätt till hållbarhet med långsiktigt tänkande som 
innefattas av hela organisation. Härmed utgör förhållningssätt till hållbarhetsarbete och 
visioner på en mer övergripande företagsnivå som visar hur värderingar och visioner kan 
implementeras i ett företags olika funktioner, ett intressant ämne för vidare forskning.  

Jag ser även att vidare forskning skulle kunna innebära en vidareutvecklad version av denna 
fallstudie som undersöker flera fallföretag och fokuserar på kausala samband inom flera 
parametrar av de undersökta fallföretagen. Resultaten från denna studie skulle därmed baseras 
på en större grund och presentera ytterligare data som inte omfattas av denna studie och på så 
vis ytterligare bidra till diskussionen om hållbarhetsarbete och CSV.  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Bilaga 1 - Intervjuguide Hållbarhetschef 

Inledande frågor 
• Kan du kortfattat beskriva Nudie’s verksamhet?  
• Kan du beskriva din funktion i verksamheten?  
• Hur länge har du varit anställd inom företaget? 
  
Hållbarhetschef 
• Kan du i stora drag beskriva eran produktionsprocess idag?  
• På vilka sätt kan hållbarhetsfrågor kopplas in i detta arbete? 
• Hur ser er relation ur med leverantörerna? Har ni ömsesidigt förtroende för varandra 

• Känner ni att ni kan ni påverka dem? 
• Har ni en strategi vid val av leverantörer?  
• Vilka kriterier är avgörande vid val av leverantör och varför?  
• Berätta gärna om valet att övergå till enbart ekologiska bomull 

Hållbarhetsarbete 
• Kan du beskriva Nudie’s visioner kring hållbarhet?  
• Vad motiverar Nudie’s hållbarhetsarbete?   (ex, media, samhälleliga frågor, önskan om 

förbättring)  
• Vilka områden i värdekedjan anser du kräva mest förbättringsarbete? 
• Kan du beskriva hur ni arbetar för att förbättra idag?  
• Vad skulle ni kunna göra bättre? Är det som saknas?  
• Vad strävar ni efter i era aktiviteter?  
• Var i värdekedjan tror du att ni som företag skulle gynnas bäst/göra mest nytta i ert 

hållbarhetsarbete?  

• Vilka effekter ser ni av ert hittills genomförda hållbarhetsarbete?  
• Har ni sett ekonomiska effekter av dem?  
• Vilka möjligheter till delat värde ser ni av framtida hållbarhetsarbete?  
• Kan du beskriva vad ”Delat värde” företagsmässigt och samhälleligt betyder för dig?  
• Vad triggar dig att arbeta med Hållbarhet?  
• Vilka möjligheter ser du som Hållbarhetschef att påverka företagets hållbarhetsarbete?  
• Hur tror du att ni skapar delat värde på bästa vis idag? 
• På vilket sätt tror du att Delat Värde kan skapa konkurrensfördel?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Inköp  

Inledande frågor 
• Kan du kortfattat beskriva Nudie’s verksamhet?  
• Kan du beskriva din funktion i verksamheten?  
• Hur länge har du varit anställd inom företaget? 

Inköpsfunktion 

•  Kan du i stora drag beskriva hur ditt arbete inom produktionsprocessen ser ut? 
• Hur närvarande är hållbarhetsfrågor i ditt arbete? Hur stor del av ditt arbete kretsar kring 

dessa frågor?  
• Hur ser inköparens relation till leverantörerna ut?  

• Vilka frågor diskuterar ni? 
• Hur arbetar ni för att matcha orderläggning med försäljning?  
• Vad gör ni av varor som ej blir sålda?  
• Hur ser besluten av materialval ut inom organisationen? Vilka är delaktiga? 

• Hur resonerar ni kring materialval? 
• Berätta gärna om valet att övergå till enbart ekologiska bomull 

Hållbarhetsarbete 
• Kan du beskriva Nudie’s visioner kring hållbarhet?  
• Vad motiverar Nudie’s hållbarhetsarbete?   (ex, media, samhälleliga frågor, önskan om 

förbättring)  
• Vilka områden i värdekedjan anser du kräva mest förbättringsarbete? 
• Kan du beskriva hur ni arbetar för att förbättra idag?  
• Vad skulle ni kunna göra bättre? Är det som saknas?  
• Vad strävar ni efter i era aktiviteter?  
• Var i värdekedjan tror du att ni som företag skulle gynnas bäst/göra mest nytta i ert 

hållbarhetsarbete?  

• Vilka effekter ser ni av ert hittills genomförda hållbarhetsarbete?  
• Har ni sett ekonomiska effekter av dem?  
• Vilka möjligheter till delat värde ser ni av framtida hållbarhetsarbete?  
• Kan du beskriva vad ”Delat värde” företagsmässigt och samhälleligt betyder för dig?  
• Vad triggar dig att arbeta med Hållbarhet? 
• Vilka möjligheter ser du som Inköpare att påverka företagets hållbarhetsarbete?  
• Hur tror du att ni skapar delat värde på bästa vis idag? 
• På vilket sätt tror du att Delat Värde kan skapa konkurrensfördel?  

!33



Bilaga 3 - Intervjuguide Designfunktion 
Inledande frågor 
• Kan du kortfattat beskriva Nudie’s verksamhet?  
• Kan du beskriva din funktion i verksamheten?  
• Hur länge har du varit anställd inom företaget?  

Designfunktion 
• Kan du i stora drag beskriva eran designsprocess idag?  
• På vilka sätt kan hållbarhetsfrågor kopplas in i detta arbete? 
• Vad eftersträvas i skapandet av en ny kollektion?  
•  Hur arbetar ni med ni med materialval?  
• Vilka är involverade i materialvalsprocessen?  
• Hur ser förhållandet ut mellan produkternas design och egenskaper?  
• Vilka är de avgörande kriterier för dessa val och varför?   
• Hur adderar ni värde till era produkter? 
• Berätta gärna om valet att övergå till enbart ekologiska bomull 

Hållbarhetsarbete 
• Kan du beskriva Nudie’s visioner kring hållbarhet?  
• Vad motiverar Nudie’s hållbarhetsarbete?   (ex, media, samhälleliga frågor, önskan om 

förbättring)  
• Vilka områden i värdekedjan anser du kräva mest förbättringsarbete? 
• Kan du beskriva hur ni arbetar för att förbättra idag?  
• Vad skulle ni kunna göra bättre? Är det som saknas?  
• Vad strävar ni efter i era aktiviteter?  
• Var i värdekedjan tror du att ni som företag skulle gynnas bäst/göra mest nytta i ert 

hållbarhetsarbete?  

• Vilka effekter ser ni av ert hittills genomförda hållbarhetsarbete?  
• Har ni sett ekonomiska effekter av dem?  
• Vilka möjligheter till delat värde ser ni av framtida hållbarhetsarbete?  
• Kan du beskriva vad ”Delat värde” företagsmässigt och samhälleligt betyder för dig?  
• Vad triggar dig att arbeta med Hållbarhet? 
• Vilka möjligheter ser du som Designer att påverka företagets hållbarhetsarbete?  
• Hur tror du att ni skapar delat värde på bästa vis idag? 
• På vilket sätt tror du att Delat Värde kan skapa konkurrensfördel?  
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Bilaga 4 - Intervjuguide Butikschef 

Inledande frågor 
• Kan du kortfattat beskriva Nudie’s verksamhet?  
• Kan du beskriva din funktion i verksamheten?  
• Hur länge har du varit anställd inom företaget? 

Butikschef 
• Hur ser samarbetet med huvudkontoret ut för butikschefen?  
• På vilka sätt kan hållbarhetsfrågor kopplas in i ert arbete? 
• Vad är viktigt för er att förmedla i butiken?  
• Vad erbjuder ni kunderna? 
• Hur fungerar eran repair service?  
• Berätta om er recycling?  
• Hur upplever du att kunderna tar emot era produkter?  

Hållbarhetsarbete 
• Kan du beskriva Nudie’s visioner kring hållbarhet?  
• Vad motiverar Nudie’s hållbarhetsarbete?   (ex, media, samhälleliga frågor, önskan om 

förbättring)  
• Vilka områden i värdekedjan anser du kräva mest förbättringsarbete? 
• Kan du beskriva hur ni arbetar för att förbättra idag?  
• Vad skulle ni kunna göra bättre? Är det som saknas?  
• Vad strävar ni efter i era aktiviteter?  
• Var i värdekedjan tror du att ni som företag skulle gynnas bäst/göra mest nytta i ert 

hållbarhetsarbete?  

• Vilka effekter ser ni av ert hittills genomförda hållbarhetsarbete?  
• Har ni sett ekonomiska effekter av dem?  
• Vilka möjligheter till delat värde ser ni av framtida hållbarhetsarbete?  
• Kan du beskriva vad ”Delat värde” företagsmässigt och samhälleligt betyder för dig?  
• Vad triggar dig att arbeta med Hållbarhet?  
• Vilka möjligheter ser du som Butikschef att påverka företagets hållbarhetsarbete? 
• Hur tror du att ni skapar delat värde på bästa vis idag? 
• På vilket sätt tror du att Delat Värde kan skapa konkurrensfördel?  
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Bilaga 5 - CSR-ansvarig 

Inledande frågor 
• Kan du kortfattat beskriva Nudie’s verksamhet?  
• Kan du beskriva din funktion i verksamheten?  
• Hur länge har du varit anställd inom företaget? 

CSR-ansvar  
• Kan du i stora drag beskriva eran produktionsprocess idag?  
• På vilka sätt kan hållbarhetsfrågor kopplas in i detta arbete? 
• Hur koordinerar ni hållbarhetsaktiviteter? 
• Berätta om er transparens i värdekedjan 
• Varför ansågs transparensen viktig? 
• Vilket är ert huvudsakliga transportmedel och varför?  
• Planerar ni era transporter strategiskt? 

• Isåfall hur 
• Berätta gärna om valet att övergå till enbart ekologiska bomull 

Hållbarhetsarbete 
• Kan du beskriva Nudie’s visioner kring hållbarhet?  
• Vad motiverar Nudie’s hållbarhetsarbete?  (ex, media, samhälleliga frågor, önskan om 

förbättring)  
• Vilka områden i värdekedjan anser du kräva mest förbättringsarbete? 
• Kan du beskriva hur ni arbetar för att förbättra idag?  
• Vad skulle ni kunna göra bättre? Är det som saknas?  
• Vad strävar ni efter i era aktiviteter?  
• Var i värdekedjan tror du att ni som företag skulle gynnas bäst/göra mest nytta i ert 

hållbarhetsarbete?  

• Vilka effekter ser ni av ert hittills genomförda hållbarhetsarbete?  
• Har ni sett ekonomiska effekter av dem?  
• Vilka möjligheter till delat värde ser ni av framtida hållbarhetsarbete?  
• Kan du beskriva vad ”Delat värde” företagsmässigt och samhälleligt betyder för dig?  
• Vad triggar dig att arbeta med Hållbarhet?  
• Vilka möjligheter ser du som CSR-ansvarig att påverka företagets hållbarhetsarbete? 
• Hur tror du att ni skapar delat värde på bästa vis idag? 
• På vilket sätt tror du att Delat Värde kan skapa konkurrensfördel? 
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