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Sammanfattning 
Miljöproblemen är ett faktum som idag blir allt mer uppmärksammat. Företag har insett 

att de måste ta ansvar och har aktivt börjat arbeta mer med hållbarhet. Logistik har en stor 

påverkan på miljön, i och med att det rör aktiviteter allt från råvaruproduktion fram till 

distribution till slutkund. En industri som är speciellt utsatt är textilindustrin, varför vi har 

valt att fokusera på denna industri i denna studie. Samarbete och integration är nödvändigt 

inom logistik för att uppnå en miljövänlig flödeskedja. Företag har till stor utsträckning 

börjat samarbeta med leverantörer för att uppnå en effektiv flödeskedja, inte bara ur 

lönsamhetssynpunkt utan även miljömässigt. Samtidigt har begreppet coopetition 

(samarbete med konkurrenter) fått en allt större uppmärksamhet det senaste årtiondet. I 

litteraturen har användningen av coopetition hittills haft ett lönsamhetsfokus, och inte i 

lika stor utsträckning på hur företag kan använda coopetition för miljömässiga 

anledningar. Således identifierade vi ett gap i litteraturen kring användandet av 

coopetition i flödeskedjor med syftet att uppnå en mer hållbar flödeskedja och därmed en 

mer hållbar textilindustri. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företag inom textilindustrin är 

villiga att använda coopetition för att uppnå en miljövänligare flödeskedja från 

råvaruproduktion till och med produktion, i ett bredare perspektiv än det som görs idag. 

Vidare är syftet att undersöka inom vilken/vilka aktiviteter i flödeskedjan där coopetition 

är möjligt och på vilket sätt dessa samarbeten kan genomföras. Denna studie genomförs 

med hjälp av kvalitativa intervjuer med respondenter från stora och små företag inom 

textilindustrin. 

 

Studiens centrala slutsatser är att respondentföretagen överlag är positivt inställda till 

användningen av coopetition i miljömässigt syfte. Däremot vet de inte i dagsläget på 

vilket sätt inom vilka aktiviteter där samarbeten skulle vara möjligt samt på vilket sätt 

dessa samarbeten skulle kunna utformas. Coopetition kan ses som ett verktyg för att 

uppnå miljövänligare flödeskedjor, däremot är det viktigt att företagen vinner något på 

samarbetet. Vidare ges förslag på underlättande faktorer då ett coopetitionsamarbete ska 

implementeras och bibehållas. Sammantaget bidrar studien med insikt till användandet 

av coopetition ur ett bredare perspektiv än det som fokuseras på idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

2. Problembakgrund ...................................................................................................................... 3 

2.1 Forskningsgap ...................................................................................................................... 5 

2.2 Problemformulering ............................................................................................................ 6 

2.3 Syfte ..................................................................................................................................... 6 

2.4 Avgränsningar...................................................................................................................... 6 

2.5 Respondentföretag ............................................................................................................. 8 

3. Teoretisk metod ........................................................................................................................ 9 

3.1 Ämnesval ............................................................................................................................. 9 

3.2 Förförståelse ....................................................................................................................... 9 

3.3 Vetenskapliga utgångspunkter .......................................................................................... 10 

3.3.1 Ontologi ...................................................................................................................... 10 

3.3.2 Epistemologi ............................................................................................................... 11 

3.4 Vetenskapligt angreppssätt ............................................................................................... 11 

3.5 Forskningsstrategi ............................................................................................................. 12 

3.6 Studiens perspektiv ........................................................................................................... 13 

3.7 Litteratursökning ............................................................................................................... 13 

3.8 Teorival .............................................................................................................................. 14 

3.8.1 Hållbar logistik ............................................................................................................ 14 

3.8.2 Coopetition ................................................................................................................. 14 

3.8.3 TBL, Cirkulär ekonomi och konkurrensteori ............................................................... 14 

3.9 Källkritik ............................................................................................................................. 15 

4. Flödeskedjans fokus ................................................................................................................ 17 

Figur 1. Miljömässiga och sociala påverkansfaktorer i en bomullsflödeskedja. ................. 18 

Figur 2. Miljömässiga påverkansfaktorer i en bomullsflödeskedja. .................................... 19 

5. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 21 

5.1 Hållbar logistik ................................................................................................................... 21 

5.2 Porter’s value chain ........................................................................................................... 21 

Figur 3. Värdekedjan inom ett företag. ............................................................................... 22 

5.3 Green supply chain management ..................................................................................... 22 

5.4 Supply chain collaboration ................................................................................................ 23 

5.5 Informationsflöden ........................................................................................................... 24 

5.6 Hållbar logistik i praktiken ................................................................................................. 24 

5.7 Globala flödeskedjor ......................................................................................................... 25 

5.8 Coopetition ........................................................................................................................ 26 



 
 

5.9 Better Cotton Initiative ..................................................................................................... 27 

5.10 Coopetition paradoxen ................................................................................................... 27 

5.11 Utmaningar och underlättande faktorer......................................................................... 28 

5.12 Triple Bottom Line ........................................................................................................... 30 

5.13 Cirkulär ekonomi ............................................................................................................. 30 

Figur 4. Cirkulär ekonomi. (Johansson & Lind, 2016) ......................................................... 32 

6. Praktisk metod ........................................................................................................................ 33 

6.1 Konstruktion av intervjufrågor .......................................................................................... 33 

Tabell 1. Översiktlig tematisk indelning av intervjufrågor. ................................................. 33 

6.2 Urval och respondenter .................................................................................................... 39 

6.3 Datainsamling .................................................................................................................... 40 

6.4 Genomförande av intervjuer ............................................................................................. 41 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över studiens intervjuer. ................................................ 41 

6.5 Analysmetod ..................................................................................................................... 42 

6.6 Inspelning och transkribering ............................................................................................ 42 

7. Empiri ...................................................................................................................................... 44 

7.1 Tema 1: Nuläge ................................................................................................................. 44 

7.2 Tema 2: Coopetition i flödeskedjan .................................................................................. 47 

7.3 Tema 3: Utmaningar .......................................................................................................... 50 

7. 4 Tema 4: Informationsutbyte ............................................................................................ 52 

7.5 Tema 5: Framtiden ............................................................................................................ 54 

8. Analys och diskussion .............................................................................................................. 57 

8.1 Tema 1: Nuläget ................................................................................................................ 57 

8.2 Tema 2: Coopetition i flödeskedjan .................................................................................. 58 

8.3 Tema 3: Utmaningar .......................................................................................................... 60 

8.4 Tema 4: Informationsutbyte ............................................................................................. 61 

8.5 Tema 5: Framtiden ............................................................................................................ 62 

9. Slutsats .................................................................................................................................... 65 

9.1 Delsyfte 1 - Villighet bland företag inom textilindustrin att använda coopetition i ett 

bredare perspektiv .................................................................................................................. 65 

9.2 Delsyfte 2 - Aktiviteter i flödeskedjan där coopetition är möjligt ..................................... 66 

9.3 Teoretiskt bidrag ............................................................................................................... 66 

9.4 Rekommendationer till intressenter ................................................................................. 66 

9.5 Råd till framtida forskning ................................................................................................. 67 

10. Sanningskriterier ................................................................................................................... 68 

10.1 Validitet ........................................................................................................................... 68 



 
 

10.2 Reliabilitet ....................................................................................................................... 69 

10.3 Replikerbarhet ................................................................................................................. 71 

10.4 Etiska och samhälleliga aspekter..................................................................................... 71 

Referenser ................................................................................................................................... 73 

Bilagor ......................................................................................................................................... 79 

Bilaga 1. Informationsbrev ...................................................................................................... 79 

Bilaga 2. Intervjuguide Ikea ..................................................................................................... 80 

Bilaga 3. Allmän intervjuguide ................................................................................................ 82 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Miljömässiga och sociala påverkansfaktorer i en bomullsflödeskedja. ......................... 18 

Figur 2. Miljömässiga påverkansfaktorer i en bomullsflödeskedja. ............................................ 19 

Figur 3. Värdekedjan inom ett företag. ....................................................................................... 22 

Figur 4. Cirkulär ekonomi. ........................................................................................................... 32 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Översiktlig tematisk indelning av intervjufrågor. ......................................................... 33 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över studiens intervjuer. ........................................................ 41 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 
Detta inledande avsnitt behandlar de negativa klimatförändringarna som ökat till följd 

av människans aktiviteter och vikten av att vidta åtgärder för att förändra dagens 

negativa påverkan på miljön.  

 

På senare år har företagsvärlden insett och fortsätter att inse att de måste ta ansvar för sin 

verksamhet samt arbeta för att hitta lösningar på dagens miljöproblem. (ISO, 2015) En 

ytterligare anledning till den ökade miljömedvetenheten bland företag är att kunna möta 

den allt mer medvetna kundens efterfrågan på hållbara produkter och tjänster (Wilson, 

2015, s. 436). Hållbarhet definieras som att använda resurserna på ett sätt som möter 

dagens behov samtidigt som kommande generationer inte berövas möjligheten att möta 

sina behov (Linton et al., 2007, s. 1076). I takt med att företag har insett att det idag krävs 

att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor har verktyg som Triple Bottom Line (TBL) 

utvecklats. TBL används av företag som ett stöd för att nå målen i sitt hållbarhetsarbete 

och mäter ett företags påverkan på miljön (Slaper & Hall, 2011, s. 4). Ett exempel på en 

aktivitet där TBL används är inom ett företags logistik. Kunderna har visat sig vara den 

främsta anledningen till att företag strukturerar om sina flödeskedjor för att uppnå en mer 

hållbar logistik (Limoubpratum et al., 2015, s. 426). Ett företags flödeskedja innefattar 

alla aktiviteter som berörs från inköp av råmaterial till distribution till slutkund av en 

produkt eller tjänst (Investopedia, 2016).  

 

Faktorer som ökad konsumtion och en ökad befolkning gör att mer av jordens resurser 

används (Wapner, 2014, s. 39). Många länder som Kina, Indien och Brasilien som förr 

har varit utvecklingsländer har fått det bättre. Utvecklingsländerna har förut stått för 

ungefär 20 % av de totala koldioxidutsläppen samtidigt som 80 % av världsbefolkningen 

bor i dessa länder. Ny data visar dock att läget nu ser annorlunda ut. (Steffen et al., 2011, 

s. 853) Idag släpper till exempel bara Kina ut 28,03 % av de totala koldioxidutsläppen i 

världen (Statista, 2016). Att minska koldioxidutsläppen är brådskande för att undvika vad 

många anser vara en farlig klimatförändring (Steffen et al., 2011, s. 856). En bidragande 

faktor till utvecklingsländernas ökade koldioxidutsläpp är ökningen av internationell 

handel av produkter och tjänster (Steffen et al., 2011, s. 854). Denna ökning av 

koldioxidutsläpp och att fler och fler länder får det bättre visar på att företag som idag 

inte är hållbara inte kan fortsätta att arbeta på det sätt som de gör idag utan de måste vidta 

åtgärder för att ekonomin ska bli mer hållbar. Hållbarhet har därmed blivit mer och mer 

viktigt på grund av de problem som har uppstått (Limoubpratum et al., 2015, s. 424).  

 

Vi kan konstatera att hållbarhet har blivit allt mer centralt i dagens ekonomi och att detta 

är något som företag aktivt har börjat jobba mer med, inte minst i sin logistik. Trots detta 

finns det fortfarande mycket kvar att göra, både inom logistiken och inom andra områden, 

för att uppnå en mer hållbar ekonomi. Enskilda företag kan inte på egen hand lösa 

miljöproblemen, utan det kommer krävas att fler och fler företag anammar miljöarbete i 

sin verksamhet. En möjlighet för företag att uppnå en mer hållbar flödeskedja och således 

en mer hållbar ekonomi skulle kunna vara att samarbeta med konkurrenter. Samarbete 
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med konkurrenter är inom litteraturen erkänt som begreppet coopetition (Park et al., 2014, 

s. 893). Fördelarna med coopetition är att företag kan dela information, gå ihop med 

resurser och kompetenser samt dela risker och fördelar vilket leder till minskade 

kostnader för företagen (Limoubpratum, 2015, s. 425). Att använda coopetition i 

flödeskedjor skulle kunna innebära att företag kan utbyta information med varandra, 

exempelvis information om hållbara leverantörer eller hållbara produktionssätt. 

Coopetition skulle även kunna användas till att skapa gemensamma standarder för 

hållbart inköp av råmaterial, eller att tillsammans gå ihop med resurser för att hjälpa 

leverantörer att ställa om till en mer hållbar produktion av råvaror.   
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2. Problembakgrund  
Textilindustrin är den näst största industrin i världen, sett till antal arbetstillfällen och 

energiförbrukning; bara matindustrin är större (Kuo et al., 2014, s. 269). En stor andel el, 

vatten, bränsle samt kemikalier används i textilindustrin. Följder blir bland annat utsläpp 

av växthusgaser. (Hasanbeigi & Price, 2015, s. 30; Kuo et al., 2014, s. 269) Samtidigt 

ökar världsbefolkningen, som beräknas ha ökat med ungefär 35  % till år 2050. En ökande 

befolkning leder till ökad konsumtion. Detta i samband med att allt fler har råd att 

konsumera genom att fler länder får det bättre leder till en ökad produktion i 

textilindustrin. Nyttjandet av resurser samt utsläpp av till exempel koldioxid kommer 

därför att öka. (Hasanbeigi & Price, 2015, s. 30) Detta visar således på att en förändring 

inom textilindustrin krävs för att uppnå en hållbar industri. Nedan följer ett exempel på 

en råvara inom textilindustrin, för att ge ett konkret exempel på de miljömässiga 

utmaningar som textilindustrin ställs inför idag. Anledningen till att vi väljer att ha 

bomullsindustrin som ett exempel är för att bomull är den vanligaste råvaran inom 

textilindustrin samt bidrar till en negativ miljöpåverkan. Däremot ämnar vi att ta hänsyn 

till alla textilråvaror, och kommer således inte enbart fokusera på bomullsodlingen. Syftet 

med att ha bomullsindustrin som ett exempel i uppsatsen är att ge läsaren ett konkret 

exempel på vilka miljömässiga utmaningar textilindustrin ställs inför och vilka 

konsekvenser det har för miljön. Vi anser att detta exempel behövs i uppsatsen för att ge 

läsaren en ökad förståelse för de miljömässiga problem som textilindustrin ställs inför 

och de konsekvenser som följer.  

 

Vi kommer inte lägga någon större vikt vid specifikt bomullsindustrin eftersom denna 

uppsats omfattar alla olika typer av textilråvaror, utan vi använder endast detta exempel i 

problembakgrunden samt i kapitel 4: flödeskedjans fokus, där vi visar på vilken del av 

flödeskedjan som vi fokuserar på. Således påverkas inte övriga kapitel av detta exempel 

eftersom de inte uteslutande handlar om just bomull utan tar hänsyn till alla typer av 

textilråvaror. Det läsaren däremot behöver tänka på är att de utmaningar och 

konsekvenser som just bomullsindustrin visar på inte visar hur det ser hur för hela 

textilindustrin. Exemplet visar bara på de miljömässiga utmaningar och konsekvenser 

som bomullsindustrin för med sig. Således kan vi inte med säkerhet säga att dessa 

utmaningar och konsekvenser  är överförbart på andra typer av textilråvaror. 

 

Bomull produceras i 80 länder och på 2.5 % av jordens åkermark vilket gör det till den 

vanligaste råvaran i världen efter sojabönor, ris och majs. Över 2 miljoner lantliga hushåll 

bara i Afrika förlitar sig på bomullsodling som sin främsta inkomstkälla och bomull är 

således en viktig exportvara för utvecklingsländer och den är viktig för jordbrukets 

utveckling (Bitzer & Glasbergen, 2010, s. 226). Trots detta lider bomullsindustrin av 

pressade globala marknadspriser, låg produktivitet samtidigt som det medför negativa 

ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för miljön och sociala samhällen (Bitzer & 

Glasbergen, 2010, s. 226; Fayet & Vermeulen, 2012, s. 293). Produktionen av bomull 

medför miljömässiga konsekvenser som förstöring av jordbruksmarker och förorenat 

vatten och även sociala konsekvenser som olämpliga arbetsförhållanden och barnarbete 
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(Goldbach et al., 2004, s. 67). Konventionellt producerad bomull är idag förknippat med 

en överanvändning av kemikalier, negativ påverkan på hälsan bland odlarna samt 

fattigdom i utvecklingsländerna (Bitzer & Glasbergen, 2010, s. 224). Detta indikerar att 

hållbar produktion av bomull behöver utövas i större utsträckning.  

 

Även andra typer av textilråvaror påverkar miljön på ett negativt sätt. Läderindustrin är 

en av de industrier som förorenar mest, detta befaras kunna ha en negativ påverkan på 

miljön (Kanagaraj et al., 2014, s. 1). Exempel på miljöförstöring är att kemikalier som 

används i behandling av läder kan i samband med behandlingen rinna ut i vattendrag. 

Silke medför även det miljöproblem trots att det endast står för 0.2 % av världens totala 

textilproduktion (Wennermark, 2012, s. 20). Efter att råsilket har tagits fram ökar 

användningen av kemikalier markant i den efterföljande produktionsprocessen. Denna 

process har en negativ påverkan på grundvattnet i och med att förorenat avloppsvatten 

släpps ut till följd av den energi- och kemikaliekrävande produktionsprocessen. Vi har 

observerat att liknande problem återfinns i flertalet andra textilråvaror. 

 

Logistiker har sedan år 1990 haft en växande oro för miljön. Deras oro handlar om den 

negativa effekt logistikaktiviteter kan ha på miljön, samhället men även på hur ett företag 

presterar. (Limoubpratum et al., 2015, s. 424) På grund av denna ökade miljömedvetenhet 

har företag nu på senare år börjat jobba med sin egen logistik för att uppnå en mer hållbar 

flödeskedja (Fernie et al., 2010, s. 909). Även kunderna har de senaste åren blivit mer och 

mer miljömedvetna vilket innebär att efterfrågan av miljövänligt producerade textilier 

därför har ökat (Parisi et al., 2015, s .515). Hållbarhet i form av logistik har fått ett allt 

större fokus och betydelse för miljöarbetet på företag i och med att logistik berör alla 

delar i kedjan från råmaterial till distribuering till slutkund (Linton et al., 2007, s. 1078).  

 

Det råder följaktligen inga tvivel om att företag har börjat inse vikten av hållbarhet och 

har inkorporerat miljöarbete i den dagliga verksamheten i allt större utsträckning. 

Däremot hävdar forskning att företag borde se bortom sin egen flödeskedja och samarbeta 

tillsammans med andra aktörer för att tillsammans uppnå ett effektivare och mer 

omfattande hållbarhetsarbete i flödeskedjan (Limoubpratum et al., 2015, s. 426). En 

drivkraft i detta är att kunna utnyttja resurser på ett bättre sätt samt ta del av varandras 

kunskap. I dagsläget är samarbete något som är fundamentalt inom logistiken och ses som 

en nyckelaspekt (Madenas et al., 2014, s. 335). Således är coopetition något som företag 

skulle kunna använda för att uppnå en mer hållbar logistik. Coopetition är idag ett 

välutforskat område (Limoubpratum et al., 2015, s. 425). Däremot har forskning inom 

coopetition fram till idag fokuserat på de lönsamhetsfördelar ett företag får av att 

samarbeta med konkurrenter. Påverkan av coopetition på ett företags hållbarhetsarbete 

samt coopetition kopplat till logistik/distribution är dock områden där forskning är 

underrepresenterad (Limoubpratum et al., 2015, s. 425). Således är forskningen kring hur 

företag kan använda coopetition för att främja hållbarhetsarbetet inom exempelvis 

logistiken bristfällig, varför det finns ett forskningsgap där kunskap på området behöver 

utvecklas.  
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2.1 Forskningsgap  
Inom forskningen har hållbarhet inom logistik fått stor uppmärksamhet det senaste 

årtiondet (Silvestre, 2014, s. 171). Mycket fokus ligger på hur företag tillsammans med 

sina leverantörer inom en flödeskedja kan samarbeta tillsammans för att uppnå en mer 

hållbar sådan (Silvestre, 2014, s. 172). Detta benämner vi som vertikalt samarbete. Det 

finns riklig forskning kring hur företag kan arbeta vertikalt, till exempel genom att 

implementera olika standarder mellan aktörer i en flödeskedja gällande exempelvis 

hållbart inköp och att reducera avfall i verksamheten (Cheng et al., 2008, s. 284). Även 

om forskningen har kommit en bra bit på vägen inom det vertikala samarbetet, är däremot 

forskning om hur företag kan samarbeta på en horisontell nivå fortfarande bristfällig, det 

vill säga samarbete med konkurrenter. Vi har identifierat studier på samarbeten mellan 

farmare för att uppnå en mer hållbar produktion inom bomullsodlingen (Bitzer & 

Glsabergen, 2010, s. 229). Däremot har vi inte hittat forskning i större utsträckning kring 

hur företag längre ner i flödeskedjan, det vill säga företag som finns närmare slutkunden, 

kan samarbeta för att tillsammans uppnå en mer hållbar industri specifikt inom 

textilindustrin i detta fall.  

 

Som tidigare nämnts är forskning där coopetition kopplas ihop med hållbar logistik 

bristfällig. Av de totala studier som vi identifierade där coopetition och hållbar logistik 

behandlades låg fokus på distributionen. Detta menar även Limoubpratum (2015, s. 425), 

som nämner att forskning kring effekten av coopetition på ett företags hållbarhetsarbete 

är bristfällig, men menar däremot att det finns mycket forskning om hur coopetition bidrar 

till ökad prestanda på ett företag. Det finns exempelvis forskning som handlar om 

samlastning och att öka fyllnadsgraden (KNEG, 2015, s. 43). Samlastning innebär att 

gods från olika avsändare transporters i samma lastbärare (Abrahamsson, 2011, s. 47). 

Ökad fyllnadsgrad innebär att lastbärare fylls maximalt i både volym och vikt för att på 

så sätt effektivisera transporter och öka lönsamheten (Arnäs, 2011). Detta kan ses som en 

form av coopetition som även behandlar hållbarhetsarbete, i och med att företag 

samarbetar i distributionen för att minska på antalet färdsträckor och således 

miljöpåverkan. Dock ligger fokus här återigen på distributionen. I och med att den 

forskning som identifierades hade fokus på transport/distribution visar det på att 

forskning inom andra områden av flödeskedjan är nödvändig.  

 

Sammantaget inser vi att det finns omfattande forskning inom områdena coopetition samt 

hållbar logistik. Däremot har vi identifierat ett behov av att utveckla befintlig teori genom 

att koppla samman dessa områden för att på så sätt bidra med ett nytt perspektiv. Vi anser 

att kunskapen är bristfällig om hur företag som verkar nära slutkunden kan samarbeta i 

sin logistik för att tillsammans uppnå en mer hållbar textilindustri. Tidigare forskning 

behandlar förbättringsområden av främst en del av flödeskedjan, närmare bestämt 

distribution till slutkund. Vi anser att det krävs mer forskning även inom andra aktiviteter 

i flödeskedjan. Vi ämnar därför undersöka potentiella förbättringsområden med hjälp av 

coopetition genom hela flödet från råvaruodling fram till produktion. Närmare förklaring 

av flödeskedjans fokus kommer vi att ta upp senare i uppsatsen (kapitel 4). 
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2.2 Problemformulering 
Hur kan företag inom textilindustrin använda coopetition i sina flödeskedjor för att bli 

mer hållbara? 

 

2.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företag inom textilindustrin är villiga 

att använda coopetition för att uppnå en miljövänligare flödeskedja från råvaruproduktion 

till och med produktion, i ett bredare perspektiv än det som görs idag. Vidare är syftet att 

undersöka inom vilken/vilka aktiviteter i flödeskedjan coopetition är möjligt och på vilket 

sätt dessa samarbeten kan genomföras. 

 

2.4 Avgränsningar 
Denna studie kommer att fokusera på textilindustrin. Detta innebär att resultaten kan vara 

svåra att applicera på andra industrier och branscher än just textilindustrin. Vi kommer 

även att använda oss av en kvalitativ studie, vilket generellt försvårar för generalisering 

då få respondenter ingår i empirin. Detta innebär att vi inte med säkerhet kan säga att 

resultaten är applicerbara på alla företag inom textilindustrin. Vidare kommer resultaten 

att speglas utifrån våra respondentföretags perspektiv vilket således kan ge ett vinklat 

resultat. Vi kan heller inte generalisera resultaten om det gäller någon aktivitet inom 

flödeskedjan som är företagsspecifik för just Ikea eller övriga respondentföretag. I detta 

fall gäller istället att andra företag ska kunna ta lärdom av resultaten och få inspiration till 

hur företag kan arbeta hållbart i sin flödeskedja med hjälp av coopetition, och sedan 

anpassa det till den egna verksamheten. I de fall resultaten däremot behandlar aktiviteter 

som de flesta företag arbetar med kan vi med större säkerhet rekommendera arbetssätt 

som presenteras i resultatet. Vidare genomförs denna studie ur ett företagsperspektiv och 

går således in på managementområdet. I och med att vi vill undersöka på vilket sätt och i 

sådana fall hur företag kan använda coopetition för att skapa en mer hållbar logistik, är 

det nödvändigt att välja detta perspektiv för att få svar på vår frågeställning. Detta innebär 

att inget fokus kommer att läggas på kunders perspektiv då detta inte skulle vara till nytta 

för studiens syfte.  

 

I syftet nämndes att vi ämnar undersöka om företag inom textilindustrin är villiga att 

använda coopetition för att uppnå en miljövänligare flödeskedja från råvaruodling till 

produktion, i ett bredare perspektiv än det som görs idag. Innebörden av ett bredare 

perspektiv i vår studie är huruvida företag är villiga att normalisera coopetition i sina 

flödeskedjor och använda det i en större omfattning än det som görs idag. Vi är medvetna 

om att företag faktiskt är villiga att samarbeta i sina flödeskedjor idag, i och med 

existerande samarbeten som exempelvis Better Cotton Initiative (BCI) (se kapitel 5.9 för 

mer information). Däremot genomförs dessa samarbeten i en relativt småskalig 

omfattning. Vi vill understryka att vi inte försöker förminska betydelsen av samarbeten 

som BCI. Däremot anser vi att exempelvis BCI är ett litet coopetitioninitiativ i relation 

till den omfattning som företag möjligtvis skulle kunna använda coopetition i. Som nämnt 
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i syftet vill vi därför undersöka huruvida företag är villiga att utöka användningen av 

coopetition i ett bredare perspektiv än det som görs idag. 

 

Begreppet hållbarhet har skiftats från att initialt ha fokuserat på miljöaspekten, till att 

numera ta hänsyn till hållbarhet i de tre dimensionerna i TBL (ekonomiska, sociala och 

miljömässiga) (Ahi & Searcy, 2013, s. 329). Santiteerakul et al. hävdar att ett företag inte 

kan uppfylla hållbarhetsmål om någon av dessa dimensioner utesluts, eftersom dessa 

beror på varandra och således inte går att särskilja (2015, s. 223). Vi är medvetna om att 

dessa tre dimensioner tillsammans kan leda till synergieffekter. Det kan till exempel 

handla om att företag samarbetar i sin distribution, vilket innebär färre transporter som i 

sin tur ger både miljömässiga och ekonomiska vinster. Eller att bomullsodlare minskar på 

sin användning av kemikalier i produktionen, vilket ger större marginaler för 

bomullsodlaren samtidigt som det inte är lika hälso- och miljöskadligt. Vidare nämner 

Ahi & Searcy att logistik har fått en allt viktigare betydelse i att uppnå hållbarhetsmålen 

(2013, s. 329). Detta eftersom logistiken behandlar en lång rad av aktiviteter från inköp 

av råmaterial till distribution till slutkund, och således är ett område där det finns 

möjligheter till att förbättra hållbarheten i ett bredare perspektiv. För att förklara 

hållbarhet i termer av logistik finns det två centrala begrepp, sustainable supply chain 

management (SSCM) och green supply chain management (GSCM) (Ahi & Searcy, 

2013, s. 329). SSCM innebär att alla tre hållbarhetsdimensioner i TBL tas hänsyn till i ett 

företags flödeskedja (Ahi & Searcy, 2013, s. 336). GSCM däremot innebär att minimera 

miljöpåverkan så långt som möjligt genom alla aktiviteter längs flödeskedjan, och tar 

således inte hänsyn till de sociala och ekonomiska dimensionerna (Ahi & Searcy, 2013, 

s. 335). 

 

Utifrån ovanstående redogörelse är vi medvetna om att begreppet hållbarhet innefattar de 

tre dimensionerna och att de beror på varandra. Den här studien kommer däremot att 

fokusera på GSCM, alltså endast den miljömässiga dimensionen. Vi vill alltså inte 

undersöka hur företagen i sig kan bli så hållbara som möjligt, vilket skulle kräva att ta 

hänsyn till alla tre dimensioner. Vi vill undersöka hur ett företags flödeskedja inom 

textilindustrin kan bli så hållbar som möjligt. När vi pratar om hållbarhet syftar vi således 

på GSCM, och tar alltså endast hänsyn till hållbarhet i termer av miljöaspekten. Detta 

eftersom vi båda är intresserade av specifikt miljöaspekten, så var det ett område vi vill 

fördjupa oss i. Vidare har vi gjort detta val främst för att vi är medvetna om att 

textilindustrin är utsatt miljömässigt (se kap 4 för detaljerad information) och att det finns 

mycket som återstår att lösa miljömässigt. Vi vill således undersöka på vilket sätt 

flödeskedjorna kan förbättras miljömässigt med hjälp av specifikt coopetition. Vi anser 

att en studie som hade tagit hänsyn till alla tre dimensioner även hade varit för omfattande 

med tanke på den begränsade tidsramen för studien. Även det faktum till att det finns 

omfattande litteratur inom hållbarhet som tar hänsyn till de tre dimensionerna (se 

exempelvis De Giovanni, 2012 och Taticchi et al., 2015) gav oss ett ytterligare incitament 

till att endast fokusera på en dimension, för att fokusera på vad som kan göras på det 

miljömässiga planet. Mervärdet som det faktum att vi endast studerar en dimension bidrar 
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till är att vi då kan gå djupare in på vad som kan göras just för de miljömässiga problemen, 

med hjälp av coopetition. 

 

2.5 Respondentföretag 
I denna uppsats ges exempel från företaget Ikea. Däremot omfattas denna studie av olika 

företag, och har således inte bara Ikea som ett fallföretag. Övriga respondentföretag 

kommer att vara anonyma. Vi har valt att ha Ikea som ett ankare i uppsatsen för att 

genomgående ge läsarna ett konkret företag att koppla tankegångarna till. Om samtliga 

företag hade varit anonyma anser vi att innehållet i uppsatsen möjligtvis hade blivit för 

monotont för läsaren att följa.  

 

Ikea grundades år 1943 och är ett multinationellt heminredningsföretag med 328 varuhus 

i 28 länder (Ikea, 2016a; 2015a, s. 6). Ikea har 155 000 medarbetare världen över och 

hade år 2015 en omsättning på 3.5 miljarder EUR. (Ikea, 2015a, s. 6; 2015b, s. 6) Deras 

vision lyder: Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Affärsidén lyder: Att 

erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så 

låga priser att så många som möjligt kan köpa dem. (Ikea, 2015b, s. 3) Deras vision, 

affärsidé och värderingar var utgångspunkten då Ikea började arbeta med olika initiativ 

för att bidra till en miljövänligare värld (Ikea, 2014, s. 5). För Ikea innebär hållbarhet: 

“ensuring environmental, economic and social well-being for to- day and tomorrow. It 

means meeting the needs of people and society, without compromising the ability of future 

generations to meet their needs – acting in the long-term interests of the many people and 

not just the few. It is about living within the limits of the planet and protecting the 

environment. It means promoting a strong, healthy, inclusive and just society where 

people can prosper and fulfil their potential.” (Ikea 2014, s. 7)  

 

Ikea har en välarbetad hållbarhetsstrategi som heter People & Planet Positive som bland 

annat går ut på att inspirera kunder världen över att leva ett mer hållbart liv hemma, 

ambitionen att ställa om till 100 % förnyelsebar energi, samt skapa ett bättre liv för 

människor och samhällen. (Ikea, 2014, s. 7) Anledningen till att vi valde Ikea som 

fallföretag är således för att de är en stor aktör som idag arbetar aktivt med hållbarhet. 

Det gör de förutom ovanstående åtgärder även genom ambitionen till att skapa en cirkulär 

ekonomi samt har en del hållbarhetssamarbeten på gång med andra aktörer på marknaden, 

vilka vi vill veta mer om.  
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3. Teoretisk metod  
I detta kapitel introduceras läsaren till de vetenskapliga utgångspunkter som ligger till 

grund för studien.  

 

3.1 Ämnesval 
Uppsatsförfattarna Evelina Johansson och Amanda Lind, slutför i skrivande stund sista 

året på Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Under kurser på avancerad nivå fördjupade vi 

oss i supply chain management och business development, varför vi kände att detta var 

ett självklart uppsatsområde som vi ville fördjupa oss ännu mer i. Supply chain 

management kursen hade även ett stort inslag av hållbarhet, vilket vi båda har ett stort 

intresse inom, varför vi ville inkorporera detta i vårt uppsatsämne. Under kurserna inom 

business development blev vi introducerade till begreppet coopetition, vilket gjorde att 

ett intresse väcktes för detta område. Det landade således i att vårt uppsatsämne skulle 

handla om supply chain management, hållbarhet och coopetition. Eftersom intresse inom 

dessa områden finns samt att forskning där dessa områden kopplats ihop är bristfällig, 

såg vi det som en möjlighet att kunna bidra med ett nytt perspektiv och utveckla 

kunskapen inom dessa områden.  

 

Vidare valde vi fokusera på textilindustrin, på grund av att det är en stor industri som vi 

visste är utsatt både miljömässigt och socialt. Vi ville således undersöka närmare om 

textilindustrin går att förbättra med hjälp av coopetition. I och med textilindustrins 

omfattning och att hållbarhet får allt större betydelse för ekonomin, anser vi att det är ett 

intressant och relevant ämne att skriva om. Vi båda har även ett stort intresse för textilier 

vilket även det bidrog till valet att fokusera på just textilindustrin. Vidare har en av oss 

arbetslivserfarenhet som säljare av textilier på Ikea, vilket gjorde att hon introducerades 

till initiativet BCI och således ville veta om fler åtgärder kan tas för att ytterligare förbättra 

textilindustrin.  

 

3.2 Förförståelse  
Förförståelse innebär en forskares föreställning eller erfarenhet av det som ska 

undersökas (Olsson & Sörenssen, 2011, s. 101). Dessa föreställningar eller erfarenheter 

kan exempelvis grunda sig i författarnas utbildning, sociala bakgrund eller 

arbetslivserfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Det är viktigt att författare 

redogör för sin förförståelse, framför allt inom kvalitativ forskning. Vidare är det av vikt 

att de personliga erfarenheterna inte påverkar objektiviteten i både observationer och 

resultattolkningar (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). 

 

Under vår utbildning har vi läst kurser inom supply chain som även har haft fokus på 

hållbarhet, dessa kurser har gett oss kunskap inom dessa områden. Vi har fått en förståelse 

för hur företag arbetar med sina flödeskedjor. Både för att exempelvis få den så effektiv 

som möjligt men även för att få den mer hållbar. Utöver kurser på Umeå universitet har 

vi båda praktisk erfarenhet i förbättringsarbete inom ett företags interna logistik. En av 
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oss har även erfarenhet av förtroendeuppdrag från ett studentnätverk inom supply chain 

management. Detta bidrar till att vi har en förståelse för hur logistik fungerar i praktiken. 

Vidare har vi båda ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor. En av oss arbetar även på 

ett företag med ett stort hållbarhetsfokus; Ikea. Detta innebär att insikter om hur företag 

kan arbeta med hållbarhet har erhållits. Som tidigare nämnt är Ikea ett av 

respondentföretagen i studien. Det faktum att en av oss arbetar på Ikea i dagsläget anser 

vi inte har påverkat studien, eftersom vi har gjort gemensamma tolkningar och förhållit 

oss objektiv genom hela forskningsprocessen. Vi har även läst kurser inom på Umeå 

universitet inom affärsutveckling och specifikt coopetition, vilket innebär att vi har en 

grundläggande kunskap om dessa områden. Således kan våra förkunskaper, erfarenheter 

och värderingar ha påverkat tolkningen av resultatet i vår analys och slutsatser. Däremot 

har vi haft ambitionen att förhålla oss så objektivt som möjligt genom hela 

forskningsprocessen och kontinuerligt ifrågasätta det vi skriver. Detta för att våra 

tolkningar inte ska ha påverkats av våra tidigare erfarenheter och förkunskaper.  

       

3.3 Vetenskapliga utgångspunkter 
Syftet med samhällsvetenskaplig forskning är öka kunskapen om hur verkligheten ser ut 

ur ett socialt perspektiv (Johannessen & Tufte, 2003, s. 16). Däremot kan det vara svårt 

att veta i vilken mån vi faktiskt vet något om verkligheten. Därför utgår all vetenskaplig 

kunskapsproduktion från forskningsfilosofier av ontologisk och epistemologisk art 

(Åsberg, 2001, s. 1). Det handlar om att göra val kring vilken slags värld man söker vad 

för kunskap om, vilket presenteras närmare härefter.  

 

3.3.1 Ontologi 

Ontologi handlar om vilka antaganden människor har om hur världen fungerar (Saunders 

et al., 2009, s. 110). Dessa antaganden handlar om de sociala företeelsernas beroende eller 

oberoende av sociala aktörer. (Bryman, 2011, s. 35) De två aspekterna som behandlar 

detta är objektivism och subjektivism. (Saunders et al., 2009, s. 110) Objektivism innebär 

att sociala företeelsers betydelse och existens är oberoende av sociala aktörer, 

företeelserna är således något som inte går att påverka (Bryman, 2011, s. 36). 

Subjektivism som även kallas för konstruktionism innebär att det är de sociala aktörerna 

som skapar de sociala företeelserna genom deras handlingar och uppfattningar. I och med 

att aktörerna deltar i sociala interaktioner är dessa sociala företeelser i ständig 

omvandling. (Saunders et al., 2009, s. 111)  

 

I och med att vi i vår studie kommer att undersöka om företag är villiga att använda 

coopetition för att uppnå mer hållbara flödeskedjor och i sådana fall på vilket sätt dessa 

samarbeten skulle vara möjliga, ser vi samarbeten som den sociala företeelsen och 

företagen som samarbetar som de sociala aktörerna. Den verklighet vi kommer att utgå 

från i denna studie är hur respondenterna på respondentföretagen uppfattar den, således 

vet vi inte i förväg hur denna verklighet ser ut. Vi anser att samarbeten är något som kan 

förändras genom den sociala interaktionen mellan företagen som samarbetar, dessa 

samarbeten är således i en ständig förändring. Att de ständigt förändras kan exempelvis 

bero på ändrade åsikter hos företagen om hur dessa samarbeten ska utföras eller 
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utveckling av informations- och/eller kommunikationsteknologi. Detta stämmer således 

inte överens med det objektivistiska synsättet som säger att företeelserna inte går att 

påverka. Därför är det ontologiska synsättet i denna studie subjektivism.  

 

3.3.2 Epistemologi 

Epistemologi handlar om kunskapsteori, det vill säga läran om kunskap. Centrala frågor 

inom epistemologi behandlar människors uppfattning av kunskap. Det kan till exempel 

vara fråga om hur tillförlitlig kunskapen är, källan till kunskapen eller kunskapens natur. 

(Åsberg, 2001, s. 29) Enligt både Bryman (2011, s. 30-32) och Saunders et al. (2009, s. 

113-116) finns det tre väsentliga inriktningar inom epistemologi, vilka är positivism, 

realism och interpretivism.  

 

Positivism innebär att kunskap kommer från observationer där forskarens fokus är på 

fakta och inte på intryck. En viktig del av positivism är att forskaren varken påverkar eller 

påverkas av det den undersöker (Saunders et al., 2009, s. 114) Forskarnas beskrivning av 

verkligheten blir en exakt avbild av denna verklighet (Bryman, 2011, s. 31) Författarens 

avsikt med teorin är här att pröva hypoteser som har formulerats utifrån befintlig teori 

(Bryman, 2011, s. 30). Avsikten är således att testa hypoteser för att sedan bekräfta eller 

förkasta dem. Realism är lik positivism på det sättet att de båda har ståndpunkten att 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan använda likadana tillvägagångssätt för 

att få kunskap. De delar också samma uppfattning att forskarna ska lägga fokus på den 

yttre verkligheten, det finns således en skillnad mellan denna verklighet och vår 

beskrivning av verkligheten. Således är forskarnas beskrivning av verkligheten bara ett 

av flera sätt att göra det på. (Bryman, 2011, s. 31) Interpretivism är ett perspektiv inom 

vilket förståelse och tolkning är centralt (Bryman, 2011, s. 32). Det är viktigt att 

författaren förstår de sociala aktörernas olikheter, och fokus ligger på att förstå dessa 

framför fysiska objekt (Saunders et al., 2009, s. 116). Interpretivismen gör en skillnad 

mellan samhälls- och naturvetenskaplig forskning på det sätt att likadana metoder inte 

kan tillämpas på dem båda (Bryman, 2011, s. 32). Interpretivism handlar även om att 

forskaren måste sätta sig in i forskningsobjektens tankesätt för att tolka och förstå deras 

synsätt (Saunders et al., 2009, s. 116).  

 

För att kunna besvara problemformuleringen, Hur kan företag inom textilindustrin 

använda coopetition i sina flödeskedjor för att bli mer hållbara?, anser vi att 

kunskapssynen interpretivism är mest lämpad. Då vi ämnar tolka respondenternas svar 

och utifrån denna tolkning skapa en förståelse för hur konkurrenter kan samarbeta i sin 

logistik att bli mer hållbara anser vi att interpretivismen är passande. Det finns en 

uppfattning att interpretivism är högst lämplig då det handlar om forskning inom 

företagsekonomi och management (Saunders et al., 2009, s. 116). Detta anser vi ge 

ytterligare styrka till att interpretivism är den kunskapssyn som passar bäst till vår studie.  

 

3.4 Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns två olika typer av angreppssätt, induktiv och deduktiv. Ett induktivt 

angreppssätt som oftast används i kvalitativ metod innebär att teori utvecklas utifrån de 
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data som samlats in samt analys av detta. (Saunders et al., 2009, s. 124; Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 48) Det deduktiva angreppssättet däremot används oftast inom 

kvantitativ metod och innebär att teori och/eller hypoteser skapas som sedan testas 

(Saunders et al., 2009, s. 124; Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Till skillnad från det 

deduktiva angreppssättet utgår forskare med ett induktivt angreppssätt från upptäckter i 

verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48).  

 

I denna studie kommer att använda ett deduktivt angreppssätt. Anledningen till detta är 

att vi kommer att utgå från teori för att utveckla den befintliga teorin inom hållbar logistik 

och coopetition med ett nytt perspektiv. Detta innebär såldes att vi inte kommer att skapa 

en helt ny teori utifrån upptäckter i verkligheten. Vi ämnar koppla ihop den teoretiska 

referensramen med den empiri som har samlats in för att sedan analysera och diskutera 

detta. I denna studie kommer inga hypoteser att skapas. Anledningen till detta är att vi 

ämnar genomföra intervjuer med ett fåtal respondenter där fokus är på att tolka och få en 

förståelse för hur företag kan använda coopetition i sina flödeskedjor för att få dessa mer 

hållbara. Vi anser därför att hypoteser inte skulle vara tillfredsställande för denna studie.  

 

3.5 Forskningsstrategi  
Kvantitativ och kvalitativ är de två olika typerna av forskningsstrategier. Den kvantitativa 

strategin sammankopplas oftast med ett deduktivt angreppssätt, positivistisk kunskapssyn 

och en objektivistisk världssyn. (Bryman, 2011, s. 40) Forskaren har en kortvarig eller 

ingen kontakt alls med försökspersonerna, vilka är många till antalet. Resultaten grundar 

sig i ett litet antal variabler som är entydiga. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18) Kvalitativ 

strategi däremot utgår oftast från ett induktivt angreppssätt, ett tolkande synsätt och en 

konstruktionistisk världssyn. (Bryman, 2011, s. 40) I denna strategi har forskaren en 

långvarig kontakt med försökspersonen som är få till antalet. Resultaten går på djupet, 

behandlar specifika kontexter och ett stort antal variabler används. (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 18) Då en forskare använder en kvantitativ strategi är syftet med studien att 

kartlägga ett visst fenomens utbredning eller kvantitet. Kvalitativ strategi är mer lämpad 

då forskaren vill få en mer nyanserad och detaljerad empiri samt då forskaren vill 

undersöka något som det har forskats lite på. (Johanessen & Tufte, 2003, s. 21)  

 

Då ämnar använda oss av ett fåtal respondenter och gå på djupet i förståelsen kring deras 

inställningar till coopetition i sina flödeskedjor samt hur de skulle kunna jobba med det 

anser vi att en kvalitativ strategi är lämpligast att använda. Om vi skulle använda en 

kvantitativ strategi skulle det kunna innebära att vi missar insikter och perspektiv som är 

av vikt för att kunna besvara vår frågeställning. Vi ämnar tolka den information vi får 

utifrån datainsamlingen för att kunna ge en bild av nya sätt för konkurrenter att samarbeta. 

Som nämnt säger Bryman (2011, s. 40) att en kvalitativ strategi utgår från ett tolkande 

synsätt samt en konstruktionistisk världssyn. Då detta är de synsätt vi har valt stärker det 

ytterligare att det är en kvalitativ strategi som vi ska använda oss av i denna studie.  
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3.6 Studiens perspektiv 
Att känna till perspektivet en studie utgår ifrån är viktigt för att kunna bedöma studiens 

relevans. Fakta blir således mer värdefullt när perspektivet bakom studien presenteras 

(Thurén, 2005, s. 88). Denna studie utgår från ett företagsperspektiv. Detta eftersom det 

är företag som studeras och det är även företag som i slutändan har nytta av studiens 

resultat. För att få svar på frågeställningen kommer vi att genomföra intervjuer med 

nyckelpersoner på företagen för att ta reda på hur de ställer sig till samarbete med 

konkurrenter och var samarbeten i flödeskedjan i så fall är möjliga för att uppnå en mer 

hållbar flödeskedja. Genom att förstå studiens perspektiv bidrar det med insikt till oss om 

vilka frågor som är relevanta att ställa respondenterna för att få fram tillfredsställande 

empiri.  

 

3.7 Litteratursökning 
Bryman menar att en väl genomförd litteraturgenomgång i den inledande fasen bland 

annat bidrar till kunskap om relevanta teorier och begrepp, vad som redan har studerats 

inom området, vilka områden kunskapen är bristfällig om samt till att stärka argument 

kring betydelsen av den egna studiens tema. (Bryman, 2011, s. 97-98) Under 

forskningsprocessens inledning genomfördes en grundlig genomsökning av litteratur 

inom de tre huvudområdena Logistik, hållbarhet och coopeition. Detta för att skapa en 

djupare förståelse kring områdena och för att försäkra oss om att det fanns ett 

forskningsgap som var relevant att studera. Även litteratur inom textilindustrin 

genomsöktes för att skapa en stabil förståelse för vilka problem textilindustrin ställs inför 

idag. Vi kom till insikt med att omfattande forskning inom vardera område fanns men att 

det däremot fanns bristfällig kunskap kring hur dessa områden kan kopplas samman på 

ett fördelaktigt sätt för företag. Efter vidare avgränsningar kunde slutligen studiens syfte 

och frågeställningar formuleras.  

 

Den övervägande delen av litteratur som ligger till grund för studien är fackgranskade 

vetenskapliga artiklar. Vid sökning av litteratur har databaser som EBSCO och Business 

Source Premier använts, vilka ger tillgång till studier som är genomförda världen över. 

Även Google Scholar har använts som ett komplement vid behov. Vidare har litteratur 

inom samhällsvetenskaplig metodik som finns tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek 

använts under de metodologiska kapitlen. Vi har även använt oss av studentartiklar som 

har genomförts av studenter på avancerad nivå. Däremot har dessa artiklar endast fått ta 

plats under problembakgrunden, och ligger alltså inte till grund för studiens teoretiska 

referensram.  

 

Det är viktigt att författare väljer sökord med omsorg för att få fram relevant litteratur 

(Ejvegård, 2009, s. 90). Vi har använt oss av sökord som vi anser vara mest karaktäristiskt 

för vår studie, och även i kombination med varandra. Exempel på sökord vi har använt 

oss av är: coopetition, supply chain management, sustainable supply chain, sustainability, 

green supply chain, environmental focus in the business world, Triple Bottom Line + 

reporting, textile industry, cotton.  
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Slutligen har vi använt oss av uppslagsverk vid definitioner som Investopedia.se, och 

även Statista.com som är en statistisk databas med akademisk standard. Däremot har 

dessa endast fått ta plats i problembakgrunden för att bidra till en förståelse för problemet. 

Vi har således varit noga med att inte låta källor av denna typ få ta plats i den teoretiska 

referensramen.  

 

3.8 Teorival 
Det är viktigt att författare inför sin studie går igenom existerande litteratur för att få en 

god förståelse och kunna redogöra för kunskap som redan finns på område, och även för 

att förstå hur den egna studien passar in på området. Detta för att inte behöva uppfinna 

hjulet på nytt. (Saunders et al., 2009, s. 59) Vidare är det viktigt för att det ger ett 

akademiskt stöd under hela forskningsprocessen, inte minst under insamling och analys 

av empiri (Saunders et al., 2009, s. 61). I teorikapitlet presenteras de teorier som är 

centrala för studien, med tillhörande argument kring varför de är relevanta för studien. 

Denna studie har tre huvudsakliga teoriområden: Hållbar logistik, Coopetition samt 

Triple Bottom Line (TBL) och Cirkulär ekonomi.  

 

3.8.1 Hållbar logistik 

I och med att vi i denna studie vill undersöka flödeskedjor är det nödvändigt att ge läsaren 

en grundläggande förståelse för logistik samt vilka aktiviteter som ingår i en typisk 

flödeskedja. Därför kommer Porters flödeskedja att presenteras. Då det är miljöaspekten 

av flödeskedjor vi ämnar undersöka kommer fokus vara på hållbar logistik (GSCM). 

Läsaren kommer att introduceras till några av de miljömässiga utmaningar som logistiken 

ställs inför samt exempel på åtgärder som har tagits för att lösa detta. I hållbar logistik är 

informationsflöde samt integrering centrala delar, därför kommer teori presenteras som 

visar på hur dessa två delar kopplas till logistiken.   

 

3.8.2 Coopetition  

Den här studien utgår som tidigare nämnt från ett företagsperspektiv, och specifikt 

villigheten mot användandet av coopetition i flödeskedjor. Det är således essentiellt att 

begreppet redogörs för samt de principer, utmaningar och drivkrafter som ingår. Eftersom 

syftet med studien är att undersöka hur företag inom textilindustrin kan använda 

coopetition i sin flödeskedja för att uppnå en mer hållbar sådan, är det viktigt att förstå 

vad coopetition innebär och hur det används. Utöver ovannämnda övergripande teman 

redogörs även för olika typer av coopetition, tillit inom coopetition samt faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till för att samarbetet ska fungera optimalt.  

 

3.8.3 TBL, Cirkulär ekonomi  

Det sista teoriområdet behandlar TBL samt Cirkulär ekonomi. Här kommer läsaren 

introduceras till begreppet TBL och hur TBL som verktyg har bidragit till att företag har 

uppnått en mer hållbar flödeskedja. Vidare presenteras begreppet TBL reporting som ett 

verktyg att redovisa ett företags miljöpåverkan samt sprida information till hur företag 

kan arbeta med hållbarhet i flödeskedjan. Cirkulär ekonomi är en central del inom GSCM 
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och därför kommer detta koncept att presenteras och förklaras. Läsaren kommer således 

att få en förståelse för vad det är samt på vilket sätt det används inom GSCM. Utifrån vår 

empiri såg vi ett behov av att komplettera teorikapitlet med konkurrensteori då 

respondenter även såg konkurrens som en bidragande faktor till utveckling. Coopetition 

är således inte enligt empirin alltid ett självklart val.  

 

3.9 Källkritik   
Källkritik innebär att kritiskt kontrollera den litteratur som ligger till grund för en studie. 

Det är viktigt för att författare ska kunna bedöma huruvida ursprunget till kunskap är 

trovärdigt (Thurén, 2005, s. 9). Under vår studie har vi förhållit oss kritiskt till den 

litteratur som använts. Här näst redogörs för de källkritiska principer som vi har utgått 

ifrån i vår forskningsprocess. Det finns ett äkthetskrav vilket innebär att forskare måste 

fråga sig om materialet är äkta (Thurén, 2005, s. 13 & Ejvegård, 2009, s. 71). I och med 

att övervägande delen av de teorier som används i denna studie är fackgranskade och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, så bedömer vi de som trovärdiga. De få källor som 

vi inte hämtat från en vetenskaplig databas kommer från uppslagsverk som ägs av 

NASDAQ, samt en statistisk databas med akademisk grund, varför vi även bedömer dessa 

som trovärdiga. Litteraturen vi använt oss av i metodkapitlen anser vi även vara äkta i 

och med att de är skrivna av professorer, doktorer, och docenter inom samhällsvetenskap 

och företagsekonomi som till exempel (Ejvegård, 2009), (Thurén, 2005) och (Olsson & 

Sörenssen, 2011).   

 

Färskhetskravet innebär att det är viktigt att källorna helst ska vara nya så att de innehåller 

uppdaterad och relevant information. Däremot kan även äldre litteratur användas så länge 

som informationen fortfarande är relevant. (Ejvegård, 2009, s. 72) Vi har använt oss av 

studier av varierande ålder, men strävat efter att använda så ny litteratur som möjligt. 

Även här nämner Johansson Lindfors (1993, s. 89) att äldre litteratur inte ska förkastas 

eftersom den inte alltid kan anses sämre än nutida litteratur och därmed fortfarande kan 

vara aktuell. Den äldre litteraturen som finns med i vår studie anser vi fortfarande vara 

relevant, varför vi har valt att använda dessa. Källorna ska enligt Thurén ha en 

tendensfrihet, vilket innebär att det inte får finnas någon misstanke om att informationen 

i källan ger en felaktig bild av verkligheten. Denna felaktiga bild kan skapas av någons 

personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. (Thurén, 2005, s. 13) I de artiklar 

vi har använt i vår studie har vi inte upptäckt någon tendens om att författarna har låtit 

deras personliga åsikter ha påverkat informationen i primärkällorna. Vår uppfattning är 

att de har förhållit sig objektivt till informationen i källorna, varför principen om 

tendensfrihet är uppfylld. Vidare är en risk med att använda sekundärkällor i en studie att 

förvanskningar från primärkällan kan uppstå (Ejvegård, 2009, s. 71). Det förekommer 

sekundärkällor i denna studie, i och med detta är vi medvetna om att det finns en risk att 

informationen från de primära källorna kan ha förvrängts för att passa forskares egna 

studier. På grund av den begränsade tidsramen för studien och avsaknad av krav på 

primärkällor, har vi ändå valt att använda oss av främst sekundärkällor.  
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Vi har använt oss av en figur (figur 1, kap 4) från en engelsk vetenskaplig artikel. Vi har 

även tagit fram en modifierad version av denna (figur 2, kap 4), för att den ska passa vår 

studie och ge en närmare förståelse för läsaren om vilken del av flödeskedjan vi fokuserar 

på och vilka aktiviteter som kan förekomma längs med kedjan. Vi har valt att översätta 

dessa figurer till svenska, med anledningen att dessa inte utgör en betydande del av 

studien. Syftet med figurerna är endast till för att läsaren ska kunna få en grundläggande 

förståelse för vilka aktiviteter som ingår i en flödeskedja och vilka problemområden som 

finns inom vardera aktivitet. I och med detta så valde vi att översätta figurerna till svenska 

så att läsaren på ett enkelt och bekvämt sätt kan få en överblick över flödeskedjan och 

dess problemområden. Vi är medvetna om att översättning eventuellt kan innebära att den 

primära innebörden förvrängs. Vi har däremot varit noggranna med att översättningen ska 

vara så adekvat med originalfiguren som möjligt.  
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4. Flödeskedjans fokus  
För att förklara vilken del av flödeskedjan vi vill fokusera på har vi använt oss av en 

figur av Goldbach et al. (2004, s. 67), som vi senare har modifierat för att passa vår 

studie Vi är medvetna om att figur 1 och 2 som presenteras nedan endast behandlar 

bomullens flödeskedja, och att vi har skrivit om just bomullsproduktion i 

problembakgrunden. Vidare ser alla flödeskedjor för textilråvaror olika ut och innefattar 

olika aktiviteter. Således är bomullens flödeskedja i form av aktiviteter inte överförbar 

på andra typer av textilråvaror, utan fungerar återigen som ett exempel. Det som 

däremot är överförbart är det faktum att i alla flödekedjor ingår exempelvis 

produktionsaktiviteter, vad som produceras och på vilket sätt det produceras kan 

däremot skilja sig åt mellan de olika flödeskedjorna för de olika textilråvarorna. I och 

med att bomullen som tidigare nämnt är en av de vanligaste råvarorna i världen och 

därmed den vanligaste råvaran inom textilindustrin har vi däremot svalt 

bomullsflödeskedjan som exempel i studien. Vi vill dock understryka att det inte är 

bomullens flödeskedja specifikt som vi fokuserar på i denna studie, utan alla typer av 

textilråvaror. Vi är även medvetna om att inte alla textilråvaror är nyproducerade utan 

kan härstamma från återvunnet material, vilket vi även kommer ta hänsyn till i denna 

studie. Till exempel har Ikea en kudde i sitt sortiment vars fyllning kommer från 100 % 

återvunna petflaskor (Ikea, 2016b). 
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Figur 1. Miljömässiga och sociala påverkansfaktorer i en bomullsflödeskedja. (Goldbach 

et al., 2004, s. 67, översatt av Johansson & Lind, 2016) 

 

Graden av coopetition skiljer sig beroende på vilken del av flödeskedjan det handlar om. 

Samarbete är vanligare i aktiviteter långt ifrån slutkunden medan konkurrensen hårdnar i 

aktiviteter som är närmare slutkunden. (Velu, 2015, s. 125) Således fokuserar vi endast 

på steg 1-5 i flödeskedjan (se figur 2 nedan), eftersom det i dessa steg eventuellt finns 

möjlighet att använda sig av coopetition. Vi är medvetna om att det är möjligt för företag 

att samarbeta längs med hela kedjan från råvaruproduktion fram till distribution mot 

slutkund. Vi kommer dock i denna studie endast att undersöka kedjan från 

råvaruproduktion fram till produktion, eftersom vår studie innefattar coopetition som 

tidigare nämnt. Detta på grund av att efter produktionssteget (steg 5) är där företagen 

skiljs åt och börjar konkurrera. Det är även efter detta steg företag differentierar sig genom 

att sätta sin egen prägel på produkter som ska vidare mot slutkund.  
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Figur 2. Miljömässiga påverkansfaktorer i en bomullsflödeskedja. (Goldbach et al., 2004, 

s. 67, modifierad och översatt av Johansson & Lind, 2016) 

 

Anledningen till att vi valde att modifiera figuren var att originalmodellen även 

inkluderade sociala faktorers påverkan på flödeskedjan. Då vår studie endast fokuserar 

på hållbarhet i form av miljöaspekter har de sociala aspekterna således inte inkluderats i 

den nya figuren. Även om den sociala aspekten är minst lika viktig och relevant inom 

hållbarhet som den miljömässiga aspekten, så håller vi oss till miljöaspekten, vilket har 

argumenterats för i kapitel 2.5 Avgränsningar. Eftersom vi tog bort den sociala aspekten 

var vi även tvungna att ta bort färgskalan i figuren. Detta eftersom vi inte vet hur mycket 

påverkan miljöaspekten enskilt har och hur färgskalan skulle ha ändrats därefter. Vi visar 

heller inte på påverkan av steg 5 och framåt, eftersom detta inte omfattas av vår studie.  

 

Längs med logistikröret återfinns de olika aktiviteterna som ingår i flödeskedjan för olika 

textilråvaror. I den nya figuren har vi lagt till variablerna informationsflöde, transport 

samt finansiering för att komplettera den till vår studie. Företags flödeskedjor blir mer 

och mer komplexa vilket har lett till att logistiken är beroende av ett informationsflöde 

för att kunna skapa samarbete med till exempel leverantörer. Med hjälp av 

informationsflödet och integreringen med samarbetspartners kan ett företags prestation 

förbättras genom att till exempel få en bättre kvalitet på sina produkter. (Madenas et al., 

2014, s. 335) Detta är anledningen till att vi valde att ha med variabeln informations flöde 

i figuren. Transport är även det en viktig variabel att ha i åtanke då det är en stor del av 

en flödeskedja i och med att det ofta krävs transport mellan aktiviteter. Transport 

innefattar flödet av material- och varutransporter längs med flödeskedjan, och är ett 

område där det finns rum för förbättringar (Yamada & Febri, 2015, s. 164). Slutligen har 

vi valt att lägga till variabeln finansiering längs med flödeskedjan. Med finansiering 

menar vi alla olika typer av kostnader som kan uppstå längs med kedjan, exempelvis om 
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företag beslutar sig för att ekonomiskt hjälpa bomullsproducenter att ställa om till en mer 

hållbar produktion. Finansiering innebär även till exempel inköpskostnader samt 

lagerkostnader (Van den Broeke et al., 2015, s. 5546).  
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5. Teoretisk referensram  
Detta kapitel behandlar de teorier och forskningsområden som har använts som stöd för 

denna studie. De forskningsområden som studien bygger på är hållbar logistik, 

coopetition, samt övrig teori såsom TBL och cirkulär ekonomi.  

 

5.1 Hållbar logistik 
Logistik innebär hanteringen av externa och interna aspekter av ett företags verksamhet. 

Detta innefattar de processer inom inköp, produktion och distribution för att kunna få 

produkterna och/eller tjänsterna ut till slutkund. (Prajogo et al., 2016, s. 221) Härnäst 

följer en närmare förklaring, med hjälp av Porter’s value chain, av vilka aktiviteter som 

ingår i en typisk flödeskedja.  

 

5.2 Porter’s value chain 
De aktiviteter inom ett företag som tillsammans skapar en produkt eller tjänst kallas 

tillsammans för flödeskedja (se figur 3 nedan). Värdekedjan består av primära aktiviteter, 

vilket är aktiviteter som skapar värde för produkter samt stödaktiviteter, vilket är 

aktiviteter som fungerar som ett stöd och ökar effektiviteten av de primära aktiviteterna. 

(Johnson et al., 2011 s. 97-98) Anledningen till att vi valde att presentera Porter’s value 

chain är för att det är inom de olika aktiviteterna i flödeskedjan som vi vill undersöka om 

det är möjligt för företag inom textilindustrin att samarbeta för att skapa en mer hållbar 

industri. Dels vill vi undersöka om samarbete är möjligt i de primära aktiviteterna men 

inte minst även i stödaktiviteterna. De primära aktiviteterna innefattar Inbound logistics, 

vilket innebär de aktiviteter som används för att ta emot inkommande flöde av råmaterial 

till ett företag. Operations innebär de aktiviteter som omvandlar råmaterialet till en 

produkt eller tjänst, exempel på aktiviteter är tillverkning och paketering. Outbound 

Logistics innebär exempelvis lagerhantering samt att distribuera produkten till slutkund. 

(Johnson et al., 2011 s. 97-98) De två sista aktiviteterna är Marketing and sales och 

Service. Eftersom den här studien inte omfattas av aktiviteter som kommer efter 

Outbound logistics, eftersom företag här börjar konkurrera med varandra, så kommer 

dessa inte att förklaras närmare. 

 

Stödaktiviteterna är till för att öka effektiviteten på de primära aktiviteterna. Dessa 

stödaktiviteter innefattar Procurement vilket handlar om att inköp och upphandling av 

resurser och råmaterial till de primära aktiviteterna. Technology development innebär all 

typ av teknologi som används i processer, i en speciell resurs eller produkt. Firm 

infrastructure innebär strukturen på företaget och de formella systemen för planering, 

finansiering, kvalitetskontroll samt informationshantering. (Johnson et al., 2011, s. 98) 

Stödaktiviteten Human resource development förklaras inte då detta inte omfattas av 

studien. Vilka typer av samarbeten som skulle kunna förekomma i samtliga aktiviteter 

går i detta skede endast att föreställa sig. Vi ser att det eventuellt skulle kunna handla om 

effektivisering av transporter eller att kraftsamla resurser för att hjälpa leverantörer av 

råmaterial att ställa om till en mer hållbar produktion. 
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Figur 3. Värdekedjan inom ett företag. (Johnson et al., 2011, s. 98). 

 

Vi vill understryka att vi är medvetna om att Porters flödeskedja är allmän och att vi inte 

så ingående förklarar vad som görs i de olika aktiviteterna. Anledningen till att vi ändå 

väljer att presentera denna modell är att vi i denna studie inte fokuserar på någon speciell 

typ av textilråvara, utan tar hänsyn till alla textilråvaror samt att alla flödeskedjor ser olika 

ut. Genom att använda denna modell i analysen ämnar vi att visa på var samt på vilket 

sätt i dessa aktiviteter samarbeten möjligtvis skulle kunna genomföras. Det skulle 

exempelvis som tidigare nämnt kunna visa sig i aktiviteten Procurement, att företagen 

kan samarbeta för att råmaterialen som används ska bli mer miljövänliga. Ett annat 

exempel är i aktiviteten Technology development där ett möjligt samarbete skulle kunna 

handla om att utveckla teknologi för att minska på kemikalieanvändningen vid 

bomullsodling.  

 

5.3 Green supply chain management 
Traditionellt har företag sett sig som självständiga för att överleva och konkurrera med 

andra företag. Detta tankesätt fungerar inte optimalt då företag inte kan bedriva 

verksamhet och samtidigt bedriva ett effektivt logistikarbete helt självständigt. (Lam & 

Postle, 2006, s. 266) Företag har insett att för att öka sin konkurrenskraft är det inte 

tillräckligt att effektivisera interna processer utan det krävs även att hela flödeskedjan 

effektiviseras miljömässigt (Kuo et al., 2014, s. 266). Således har detta lett till att när 

företags egen logistik har effektiviserats har de börjat samarbeta med leverantörer för att 

koordinera aktiviteter för att uppnå en så effektiv flödeskedja som möjligt (Fernie et al., 

2010, s. 896). Företag har därmed insett att det är nödvändigt att samarbeta för att utveckla 

företaget och flödeskedjan åt det mer miljömässiga hållet. Däremot ser vi möjligheter för 

företag att inte endast se leverantörer som samarbetspartners utan att företag tillsammans 

med konkurrenter även kan bidra med positiva effekter för den miljömässiga hållbarheten 

i flödeskedjor. 
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För att uppnå en så hållbar industri som möjligt är logistik en viktig del. Detta beror dels 

på att logistiken har en stor påverkan på miljön i och med att resurser används för att 

tillverka produkter och tjänster. Denna påverkan leder till att logistiken påverkar 

exploateringen av förnybara och icke förnybara resurser. (Wolf, 2011, s. 221-222) 

Således kan vi konstatera att hållbar logistik är en viktig del i företags miljöarbete. En 

definition på GSCM är: “GSCM incorporates environment-friendly initiatives into SC 

activities encompassing sourcing, product design and development, manufacturing, 

transportation, packaging, storage, retrieval, disposal and post sales services including 

end-of-product life management” (Cosimato & Troisi, 2015, s. 260). 

 

För att implementera en hållbar logistik på ett bra sätt är det viktigt att förstå vad 

företagets intressenter kräver och sedan anpassa det till en lämplig strategi. Denna strategi 

måste sedan kommuniceras genom hela flödeskedjan. (Wolf, 2011, s. 228) Inom 

logistiken är informationsutbyte en viktig faktor, detta på grund av att det påverkar 

fundamentala beslut i flödeskedjor (Han & Dong, 2015, s. 5624). Integration uppströms 

handlar om att företag har en nära relation till sina leverantörer. Genom att utbyta 

information med leverantörer leder det till bättre prestation i och med att till exempel 

produktionsplaner blir mer exakta. (Wolf, 2011, s. 229) Detta anser vi visar på att ett nära 

samarbete krävs för att uppnå en mer hållbar flödeskedja. I detta är kommunikation och 

information en viktig del för att ett samarbete mellan konkurrenter ska fungera. Således 

krävs det att företag på ett bra sätt kan dela information genom en effektiv 

kommunikation. 

 

En integrerad flödeskedja handlar om till vilken grad ett företag strategiskt samarbetar 

med de partners som ingår i kedjan i hanteringen av processer inom samt mellan företagen 

för att uppnå hållbarhet. Målet är att uppnå ekonomisk, miljömässig- samt social 

hållbarhet genom att integrera flöden av produkter, tjänster, information, kapital samt 

beslut för att kunna ge maximalt värde till ett flertal intressenter. (Wolf, 2011, s. 223) 

Integrering kan vara både intern och extern. Medan den interna handlar om integrering 

inom själva företaget handlar den externa om en integrering mellan olika företag. 

Anledningen till att integrera och för att fortsätta att göra det är att det leder till en ökad 

prestation i och med att exempelvis lagerstyrning leder till snabbare och 

kostnadseffektivare flöden (Wolf, 2011, s. 222-223; Oskarsson et al., 2009, s. 28). Detta 

visar på ytterligare fördelar med att integrera inom flödeskedjan. Därför anser vi att även 

integrera med konkurrenter genom att samarbeta med dessa möjligtvis ytterligare kan öka 

prestationen hos företagen i deras miljöarbete. Detta för att en effektivisering på ett 

kostnadsmässigt plan ofta är sammanlänkat med en effektivisering på ett miljömässigt 

plan. Exempelvis inom samlastning, som vi tidigare redogjort för, eftersom detta bidrar 

till både mindre negativ miljöpåverkan samtidigt som det är kostnadseffektivt för företag.   

 

5.4 Supply chain collaboration 
För att en flödeskedja ska bli mer miljövänlig är det nödvändigt att parterna arbetar 

integrerat och samarbetar (Ansari & Qureshi, 2015, s. 38). Supply chain collaboration 

definieras som ett partnerskap där två eller fler företag samarbetar inom planering och 
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utförande av logistikaktiviteter för att uppnå gemensamma mål och fördelar. (Ansari & 

Qureshi, 2015, s. 36). I och med att de samarbetar inom flödeskedjan blir inte fokus enbart 

på den individuella prestationen för företagen då det handlar om logistik. Att enskilt 

arbeta med sin flödeskedja utan att samarbeta med någon annan part är inte optimalt för 

att uppnå en flödeskedja som är så hållbar som möjligt. Parterna måste på ett effektivt sätt 

skapa en koordination mellan sig samt verka som ett enhetligt system för att kunna 

förbättra flödeskedjan. (Ansari & Qureshi, 2015, s. 38) Vi ser således att samarbetet ska 

ha som mål att alla företag som samarbetar ska få ut fördelar av det. De hjälps åt för att 

på ett effektivt sätt uppnå en mer hållbar samt effektiv flödeskedja.  

 

5.5 Informationsflöden 
För att ett samarbete mellan konkurrenter inom en flödeskedja ska fungera, det vill säga 

att maximera fördelarna genom tillit och informationsutbyte men även att minska 

meningsskiljaktigheter, är det viktigt att utforma pålitliga processer inom 

informationsutbyte. Att de företag som ingår i den hållbara flödeskedjan har en effektiv 

kommunikation samt deltagande leder till att fördelar med samarbete uppnås. (Cheng et 

al., 2008, s. 291) Pålitlighet är en viktig del när det kommer till informationsutbyte. 

Forskning har visat på att ju mer förtroende parterna har för varandra desto mer 

information kan de tänka sig att dela mellan sig. (Han & Dong, 2015, s. 5625-5626) Att 

dela information mellan företag inom en flödeskedja leder till att konkurrensfördelarna 

för hela kedjan ökar. För att förstärka fördelarna av samarbete och minimera de konflikter 

som kan uppstå med konkurrens då det kommer till informationsutbyte är det viktigt att 

företagen fokuserar på aktiviteter som ökar den ömsesidiga pålitligheten, till exempel 

kommunikation och deltagande. Aktiviteter som ska undvikas är sådana som skulle 

försvaga denna pålitlighet, till exempel maktutövande. (Cheng et al., 2008,  s. 292) För 

att coopetition inom flödeskedjor ska fungera ser vi således att det är nödvändigt att 

företagen inser att information kommer att delas. De måste således vara villiga att göra 

detta samt lita på varandra för att samarbetet ska fungera.  

 

5.6 Hållbar logistik i praktiken 
När det kommer till inköp involverar företag sina leverantörer för att kunna få 

flödeskedjan mer hållbar. Detta görs genom att bygga en långsiktig relation och 

samarbete. Det är viktigt att leverantörerna har inställningen, resurserna samt kunskapen 

för att kunna arbeta på det sätt som krävs för att flödeskedjan ska bli hållbar. (Wagner & 

Svensson, 2010, s. 180) En miljövänlig flödeskedja påverkas av leverantörerna i och med 

att material som köps in från dem antingen är återvinningsbara eller ej återvinningsbara. 

Långa transportsträckor, avfall, onödigt mycket användande av förpackningsmaterial 

samt fabriksanläggningar är några av de miljömässiga problem som finns inom 

flödeskedjor idag. (Ansari & Qureshi, 2015, s. 32) I och med att leverantörerna har en 

påverkan på flödeskedjans grad av miljövänlighet ser vi att det är av vikt att företag 

säkerställer att deras leverantörer arbetar på ett hållbart sätt. Detta är därför potentiellt 

något som företag som är konkurrenter kan hjälpas åt med.  
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För att uppnå en mer hållbar logistik kan företag exempelvis arbeta med miljövänlig- 

design, förpackning, transporter samt inköp. Företag återvinner samt återanvänder även 

resurser för att minska på nyproduktion. (Cosimato & Troisi, 2015, s. 260) Vidare handlar 

dessa åtgärder till exempel om produktens design samt dess livslängd. (Linton et al., 2007, 

s. 1078) Här är både Linton et al. (2007 s. 1078) och Wagner och Svensson (2010, s. 180) 

överens om att detta innebär att produktens design ska ha så låg påverkan på miljön som 

möjligt både under användning av produkten samt efter att den återvinns. I och med att 

produkters livslängd ökas sätter det inte samma press på resursanvändningen (Linton et 

al., 2007, s. 1078). Produkter ska vara tillverkat av miljövänligt råmaterial. Designen ska 

även möjliggöra för att enkelt kunna återvinna samt återanvända materialet. 

Tillverkningen är även den viktig för att göra mer hållbar, det handlar då om att minska 

på resurs- och energianvändning samt utsläpp. Förpackningarna ska exempelvis vara så 

små och lätta som möjligt, inte påverka miljön på ett negativt sätt samt vara 

återvinningsbara och nedbrytningsbara. (Mitra & Datta, 2014, s. 2088) 

 

När det kommer till förpackningsdesign har exempelvis DHL en platt design, detta så att 

de förpackade produkterna inte ska uppta så stor plats. (Cosimato & Troisi, 2015, s. 266) 

Som transportalternativ borde företag överväga att använda tåg eller båt på grund av att 

dessa två är de mer miljövänliga alternativen jämfört med flyg eller lastbil. Om företag 

ändå använder vägtransport är det viktigt att arbeta för att hela lastbilen ska vara fylld. 

(Mitra & Datta, 2014, s. 2088) På senare tid har dessa åtgärder förstärkts av teknologi 

kopplade till samarbete, datadelning samt teknologi som har som uppgift att förbättra och 

öka hållbarheten av logistikflöden (Cosimato & Troisi, 2015, s. 260). Det är viktigt att 

logistiken tar ett helkostnadsperspektiv då det kommer till tillverkning av produkter. Med 

detta menas att det inte bara är kostnaderna för själva produkten som måste tas med i 

beräknande utan de effekter som uppstår av exempelvis utsläpp i samband med 

tillverkning ska även inkluderas. (Linton et al., 2007, s. 1080)  

 

För att minska på den negativa klimatpåverkan har företag börjat samarbeta i 

distributionen, detta har bidragit till bland annat minskade utsläpp. Coopetition inom 

logistik handlar oftast om ruttplanering för lastbärare samt användning av samma 

avlastningscentraler. Målet är att minska på aktivitetskostnaderna genom att företagen 

delar på dessa. (Pérez-Bernabeu et al., 2015, s. 588-589) Företag har insett vikten av att 

även samarbeta med konkurrenter och inte bara leverantörer. I dagsläget ligger dock fokus 

till största del på distributionen, dessa välfungerande samarbeten skulle således kunna 

utökas till att även innefatta andra delar av flödeskedjan och inte enbart distributionen. 

Det finns ett behov av fler och bättre sätt att samarbeta för att kunna utveckla dagens 

logistiksystem för att kunna hantera de miljöproblem som finns (Wagner & Svensson, 

2010, s. 182).  

 

5.7 Globala flödeskedjor 
Textilindustrin är komplex då det kommer till logistik. Olika typer av flödeskedjor finns, 

exempelvis en lång kedja med flera företag där företagen har hand om en viss del av 

textilproduktionen. Det finns även flödeskedjor där ett enskilt företag har ansvaret för 
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stegen inom kedjan. (Forman & Jørgensen, 2004, s. 49) Globala flödeskedjor är mer 

komplexa och därför svårare att hantera än nationella flödeskedjor. Både flödet av kapital 

och information är svårare att koordinera i en internationell miljö. Faktorer som måste tas 

hänsyn till är till exempel skatter, växelkurser och infrastruktur i landet. (Vidal & 

Goetschalckx, 1996, s. 2) I och med att alla flödeskedjor inte ser exakt likadana ut samt 

att det finns olika typer av flödeskedjor är detta något som vi ser måste tas hänsyn till. 

Detta eftersom det är något som kan påverka hur ett möjligt samarbete utformas.  

 

5.8 Coopetition 
När företag samarbetar i sin logistik främjas innovation och hållbarhetsarbetet (Silvestre, 

2014, s. 172). Detta för att samarbete stimulerar utveckling på grund av tillgång till nya 

resurser och ny kunskap (Le Roy & Czakon, 2016, s. 3). Under det senaste årtiondet har 

coopetition fått en allt större betydelse för företag (Estrada et al., 2015, s. 57), vilket 

innebär att företag både samarbetar och konkurrerar med varandra samtidigt för att ta 

tillvara på och skapa nytt värde (Velu, 2015, s. 124). Övergången från samarbete till 

konkurrens kan förekomma i olika aktiviteter i flödeskedjan. Exempelvis kan företag 

samarbeta i forskning- och utvecklingsaktiviteter medan de börjar konkurrera i 

marknadsföringsaktiviteter. (Le Roy & Czakon, 2016, s. 4) Coopetition kan uppstå 

antingen mellan två eller fler företag (Velu, 2015, s. 125), med syftet att skapa “win-win” 

situationer för företag (Cruijssen et al., 2007, s. 23). Det som driver företag att använda 

sig av coopetition är bland annat högre kostnader för forskning och utveckling, behov av 

nya teknologier och för att uppnå en hållbar konkurrensfördel. Detta kräver att företag 

utökar sina resurser för att kontinuerligt kunna förbättra verksamheten men också för att 

främja innovation och upptäcka nya affärsmöjligheter. Genom att samarbeta med 

konkurrenter kan företag således få tillgång till teknik, resurser och ny kunskap men även 

skapa ny kunskap tillsammans med konkurrenterna. (Velu, 2015, s. 126) Det innebär även 

att företagen kan ha en delad risk i de aktiviteter de tar sig an tillsammans.  

 

Coopetition kan ses som en typ av socialt kapital i och med att konkurrenters kunskap ses 

som en resurs, och kräver även att förtroende för varandra finns. Den sociala aspekten av 

socialt kapital innebär nätverkandet med andra aktörer, medan den kapitala aspekten 

innebär värdet av framtida förbättringar. Socialt kapital kan definieras som “det 

kapitaliserade värdet av förbättringar i ekonomiska resultat som kan hänföras till sociala 

nätverk med högt förtroende.” (Casson & Della Giusta, 2007, s. 221) Som definitionen 

konstaterar och som vi har påvisat i forskningsgapet i denna uppsats, har litteraturen 

hittills fokuserat på att företag kan använda coopetition för att förbättra företags 

ekonomiska resultat i form av lönsamhet. I denna uppsats ämnar vi däremot att förändra 

och utveckla synen på detta. Vi ämnar utveckla perspektivet på coopetition i termer av att 

det kan användas som ett verktyg för att nå förbättringar inte bara ekonomiskt, utan även 

miljömässigt.  

 

Det är vanligt att företag inom samma industri samarbetar med konkurrenter för att ta 

tillvara på varandras resurser och sedan delar lika på det skapade värdet (Velu, 2015, s. 

124). Cruijssen et al. skriver att coopetition innebär en möjlighet för företag att bland 
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annat minska på kostnader, att stärka sin postition på marknaden och att öka servicenivåer 

(2007, s. 23). Detta innebär att allt fler initiativ till coopetition utvecklas. Vi ser att det är 

tydligt att forskning inom coopetition fokuserar på hur företag kan maximera 

lönsamheten och hur företag med hjälp av coopetition kan öka sina konkurrensfördelar. 

Frågan om hur företag kan använda coopetition med syftet att uppnå en mer hållbar 

flödeskedja är däremot ett område som inte har fått lika mycket uppmärksamhet av 

företag och forskare. I och med klimatförändringarna och textilindustrins utsatthet både 

miljömässigt och socialt anser vi därför att det krävs att företag även börjar se coopetition 

som en möjlighet att maximera sitt hållbarhetsarbete.  

 

5.9 Better Cotton Initiative  
Ett exempel på samarbete med konkurrenter inom textilindustrin är genom initiativ som 

Better Cotton Initiative (BCI). BCI är ett initiativ som drivs av företag sedan år 2005 med 

syftet att göra det möjligt för bomullsodlare världen över att producera bomull på ett sätt 

som gynnar samhällen och miljön samtidigt som det inte ska kosta mer för 

bomullsodlarna. Det övergripande målet är också att bomull som produceras i enlighet 

med BCI ska bli en standardlösning för hela bomullsindustrin. (Illge & Preuss, 2012, s. 

105) Dock är inte detta nog för att få bukt med problemen. Även om den globala 

försäljningen av miljövänlig bomull har ökat kraftigt med drygt 7 miljarder USD under 

perioden 2002-2012, så representerar miljövänligt bomull fortfarande knappt 1 % av den 

globala bomullsproduktionen (Illge & Preuss, 2012, s. 109). Detta är ett exempel på hur 

företag har börjat samarbeta med konkurrenter för att uppnå en mer hållbar textilindustri. 

Däremot är detta inte nog, utan vi ser potential att undersöka på vilka andra ställen i 

flödeskedjan det är möjligt för företag att samarbeta för att uppnå en mer hållbar 

textilindustri.  

 

5.10 Coopetition paradoxen 
Företag använder sig av coopetition i allt större utsträckning för att framhäva innovation. 

Ett mål med coopetition är att företag kan dra nytta av varandra genom att tillsammans 

skapa ny kunskap genom att kombinera varandras existerande kunskap. Kombination av 

olika företags kunskap innebär att existerande kunskap anpassas och integreras med andra 

kunskapskällor för att skapa nya affärskoncept och/eller kompetenser. Kombination av 

kunskap ses som en avgörande faktor för ett företags förmåga att kunna skapa nya 

produkter, affärskoncept och processer. Innovation kommer utav kunskapskällor som 

kompletterar varandra. För att innovation av nya affärskoncept ska vara möjligt att 

förverkliga krävs att företag samverkar i nära interaktion med varandra. (Estrada et al., 

2015, s. 57) Samtidigt som detta är en fördel i och med att ny kunskap kan genereras så 

innebär det också en oro eftersom företagen fortfarande konkurrerar och därmed har 

incitament att ta upp värdefull, företagsspecifik kunskap från varandra. Detta kan skapa 

en spänning mellan företag, vilket kallas för the coopetition paradox (Raza-Ullah et al., 

2014, s. 4). Vi ser att detta är en paradox som innebär en svår balansgång där företag vill 

samarbeta med konkurrenter för att utveckla affärsmöjligheter samtidigt som företag inte 
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vill lämna ut för mycket företagsspecifik kunskap i och med att konkurrenterna då kan 

dra nytta av denna kunskap till sin egen fördel.  

 

Det är viktigt att företag har tillit till varandra i det här fallet, men en risk finns alltid att 

företag använder kunskap till sin egen fördel (Cruijssen et al., 2007, s. 31). Att spänning 

kan uppstå mellan konkurrenterna kan vara ett fall i den här uppsatsens studie i och med 

att företag samarbetar och integrerar aktiviteter i sina flödeskedjor. Givetvis är detta fallet 

om företag samarbetar av själviska skäl, med syftet att öka lönsamheten. Däremot tänker 

vi att företag borde komma längre ifrån detta paradoxala synsätt, och komma till insikt 

med att det finns positiva aspekter av att utomstående företag får reda på information om 

hur man kan använda coopetition i sin flödeskedja för att den ska bli mer hållbar. I och 

med att hållbarhet är något som ett enskilt företag inte kan lösa på egen hand utan det är 

något som alla företag aktivt måste arbeta med för att uppnå en hållbar industri, borde det 

vara av intresse för företag att få med andra företag i detta hållbarhetstänk. Även om fler 

och fler företag har börjat inse fördelarna med coopetition, upplever vi att det fortfarande 

relativt tabubelagt att samarbeta med sina konkurrenter. För att coopetition och speciellt 

inom textilindustrin i detta fall ska få en större utsträckning, så krävs det att fler företag 

inser värdet med coopetition och anammar ett “coopetition mindset” (Park et al., 2014, s. 

896). Det innebär alltså att coopetition normaliseras och att företag inser att det är 

fördelaktigt att använda sig av coopetition.  

 

Litteraturen beskriver även något som kallas för knowledge spillovers, vilket innebär att 

företag inte kan förhindra att ny kunskap som skapats av kombination av existerande 

kunskap används av externa parter. Åtgärder för att minimera risken för knowledge 

spillovers är patent, varumärken, copyrights etc. (Estrada et al., 2015, s. 59). I denna 

studie ses knowledge spillovers däremot inte som något problem, utan snarare som något 

positivt. I och med att vi ämnar undersöka om och på vilket sätt det är möjligt för företag 

inom textilindustrin att använda coopetition i sina flödeskedjor för att bli mer hållbara så 

är det bara positivt att fler externa parter får reda på den nya kunskap som generats. Detta 

så att fler företag utöver de som redan ingår i ett coopetitioninitiativ kan börja arbeta på 

ett mer hållbart sätt och således uppnå en mer hållbar textilindustri.  

 

5.11 Utmaningar och underlättande faktorer 
När företag har insett att coopetition är den rätta vägen att gå så är det viktigt att ha några 

faktorer i åtanke för att få samarbetet att fungera på ett bra sätt, som till exempel att dela 

information. Information kan delas upp i två kategorier, skyddad information och delad 

information. Den skyddade informationen berör hur företag sköter sin egen verksamhet 

och bör endast nyttjas inom det egna företaget. Den delade informationen ska vara 

tillgänglig för alla parter inom coopetitioninitiativet, om detta inte uppfylls så saknar 

företagen den information som krävs om varandras planer och intentioner. Således finns 

en risk att deras gemensamma planer misslyckas. (Cruijssen et al., 2007, s. 32) Det är 

även viktigt att företagens incitament för samarbetet går i samma linje med varandra. 

Enligt Cruijssen et al. (2007, s. 33), så är det uppenbart att företag använder coopetition 

av själviska skäl och för att maximera den egna lönsamheten. Däremot hävdar vi att det 
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inte behöver vara så, om företag tar hänsyn till miljöaspekten i samarbetet. Här föreligger 

då ett incitament att maximera hållbarhetsarbetet och att tillsammans uppnå en mer 

hållbar textilindustri. Således är skälen osjälviska och ligger i linje med varandra. Den 

tredje aspekten att ta hänsyn till är att kunna hantera relationer inom coopetitioninitiativet 

och att använda sig av kontrakt (Cruijssen et al., 2007, s. 34). Det finns två typer av 

kontrakt; formella kontrakt och öppna kontrakt. Ett öppet kontrakt är att föredra om 

gemensamma mål föreligger och om det handlar om oförutsedda framtidsförhållanden 

som kan vara svåra att formulera i ett formellt kontrakt. Vidare är de starkaste samarbeten 

mellan de som har ett kortfattat kontrakt eller inget formellt kontrakt alls. (Cruijssen et 

al., 2007, s. 34) Vi ser att ett öppet kortfattat kontrakt således skulle vara att föredra i ett 

coopetitioninitiativ med syftet att förbättra hållbarheten i flödeskedjor inom 

textilindustrin. Detta eftersom det vore önskvärt att samarbeten med detta syfte ska förbli 

starka, långvariga och vara ett gemensamt mål för alla inblandade parter.  

 

Även om coopetition i textilindustrin är möjligt så är det av vikt att förstå dess utmaningar 

och faktorer att ta hänsyn till för att det ska fungera bra. Eriksson (2010, s. 905) hävdar 

att coopetition för med sig en del utmaningar. Det krävs bland annat att samarbeten 

genomförs i rätt situation och för rätt anledningar, annars riskerar samarbetet att fallera. I 

detta fall skulle det kunna vara att företagen vill uppnå en miljömässig förändring i sin 

flödeskedja, och att alla parters intresse ligger i linje med varandra. Eftersom samarbeten 

även kräver investering i både tid och resurser, krävs det att samarbetet uppnår en nivå 

där fördelarna väger över kostnaderna. (Eriksson, 2010, s. 905) Vidare menar Eriksson 

att en annan utmaning är att coopetition är svårt att implementera. Det krävs en förändring 

i företagsstrukturer, processer och attityder (Eriksson, 2010, s. 906). Det krävs således en 

förståelse för hur ett samarbete implementeras på bästa sätt, vilket följer i olika steg. Den 

första fasen råder när företaget ska välja en lämplig samarbetspartner. Här är tre 

egenskaper särskilt viktiga. Dels komplementaritet, vilket innebär att partners kan bidra 

med kunskap/resurser som inte överlappar med det egna företaget. Partners ska även vara 

engagerade i samarbetet samt vara en passande partner med tanke på arbetsstilar och 

företagskulturer. (Kale & Singh, 2009, s. 47) Nyckelfaktorer för att ett samarbete ska 

fungera är bland annat tillit, engagemang, gemensamma mål, ständig förbättring och 

kommunikation (Eriksson, 2010, s. 906).  

 

Den sista fasen innefattar perioden efter att samarbetet är i drift. Här är två faktorer 

särskilt viktiga; hantera koordination mellan partners samt att utveckla tillit till varandra. 

Koordinationsproblem mellan partners handlar om svårigheter att koordinera företagens 

aktiviteter med varandra, och kan exempelvis uppstå till följd av brist på kunskap om hur 

information ska hanteras eller hur resurser ska fördelas. Detta kan hanteras med olika 

metoder, som till exempel programmering. Programmering innebär att i förväg bestämma 

vilken partner som gör vad och vem som har ansvar för olika aktiviteter. Hierarki är en 

annan metod och innebär att företagen tilldelas formell behörighet att ta olika beslut. Den 

sista metoden är feedback, vilken är effektiv i situationer där information behöver komma 

ut snabbt för att kunna mobilisera resurser därefter. (Kale & Singh, 2009, s. 50). Att 

utveckla tillit till varandra är slutligen viktigt för ett framgångsrikt samarbete. Detta kan 
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göras genom att ta på sig åtaganden som man sedan håller, vilket successivt bidrar till en 

ökad tillit mellan partners. Tillit banar väg för en mer omfattande informationsdelning 

mellan företag, och förutom att utbyta värdefull kunskap med varandra så minskar det 

även risken för att någon partner använder information till sin egen fördel. (Kale & Singh, 

2009, s. 51)  

 

5.12 Triple Bottom Line  
Som tidigare nämnt är Triple Bottom Line (TBL) ett verktyg som företag använder sig av 

för att nå målen i sitt hållbarhetsarbete. TBL innefattar tre centrala delar: den ekonomiska 

dimensionen, den miljömässiga dimensionen och den sociala dimensionen. (Slaper & 

Hall, 2011, s. 4) TBL som verktyg visar på att alla dimensioner är lika viktiga att ta hänsyn 

till i ett företags hållbarhetsarbete. Den miljömässiga dimensionen innebär att företagen 

mäter hur de ligger till i aktiviteters påverkan på miljön. Det kan till exempel behandla 

energiåtgång, giftigt avfall, luft- och vattenkvalitet samt markanvändning. (Slaper & Hall, 

2011, s. 5) Som tidigare nämnt (se kapitel 2.5) omfattas inte den sociala samt den 

ekonomiska dimensionen av denna studie, varför vi inte kommer att förklara dessa 

dimensioner närmre.   

 

Genom att företag använder sig av TBL-konceptet har den traditionella flödeskedjan 

integrerats med hållbarhet. Detta har gjort att den traditionella logistiken har utvecklats 

till en mer hållbar logistik. (Ansari & Qureshi, 2015, s. 26) Detta anser vi visar på att TBL 

är ett verktyg som företag använder sig av för att utveckla sin flödeskedja till att bli en 

mer hållbar sådan. Detta eftersom TBL är något företag kan utgå ifrån i sitt 

hållbarhetsarbete i och med att det tar hänsyn till tre olika dimensioner som är viktiga för 

att bli mer hållbara, både miljömässigt och socialt samtidigt som företaget gynnas 

ekonomiskt. Vidare gör TBL det möjligt för företag att förutom finansiella rapporter även 

kunna rapportera om hur företagets aktiviteter påverkar miljömässiga och sociala 

faktorer, så kallad TBL reporting (Mintz, 2011, s. 26). Syftet är att dels att bibehålla men 

även förhöja ett gott rykte kring företaget (Casey, 2007, s. 15). Det tror vi kan bero på att 

företag vill visa på en transparens ut mot den idag allt mer medvetna kunden. En annan 

drivkraft för TBL reporting är att sprida kunskap och inspirera andra aktörer till att ta alla 

dimensioner i beaktning i sin dagliga verksamhet, och på så vis kunna öka utövandet av 

TBL (Mintz, 2011, s. 26). Således ser vi att TBL är ett sätt för företag att indirekt 

samarbeta med konkurrenter för att uppnå en mer hållbar industri. Detta i och med att 

företag har möjligheten att genom ett informationsflöde sprida kunskap om hur företag 

kan arbeta på ett mer hållbart sätt.  

 

5.13 Cirkulär ekonomi 
Dagens ekonomi antar ett linjärt mönster och har hittills varit grunden för den ekonomiska 

utvecklingen. Detta linjära mönster innebär att avfall i stor utsträckning inte återanvänds 

och tar inte hänsyn till att jordens resurser är begränsade. (Ghisellini et al., 2016, s. 16) 

Samtidigt ökar efterfrågan av resurser till följd av en ökad världspopulation och en ökning 

av medelklassen (Lieder & Rashid, 2016, s. 37). Detta hotar dels ekonomins stabilitet i 
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och med att efterfrågan inte kan mötas, men även naturens ekosystem som pressas till sin 

gräns (Ghisellini et al., 2016, s. 11; Lieder & Rashid, 2016, s. 37). Att uppnå en hållbar 

flödeskedja ser vi är en del på vägen att hitta en lösning på detta problem. Det innebär 

inte bara att exempelvis hitta hållbara produktionsprocesser eller hållbara transporter. Vi 

anser att det handlar också om att företag borde handla utifrån filosofin “det finns inget 

avfall, det finns bara resurser”. Detta har lett till att mer uppmärksamhet under det senaste 

årtiondet har riktats mot konceptet cirkulär ekonomi (Ghisellini et al., 2016, s. 11). 

Definitionen lyder: “a generic term for the reducing, reusing and recycling activities 

conducted in the process of production, circulation and consumption” (Ghisellini et al., 

2016, s. 15).  

 

Cirkulär ekonomi är ett koncept som leder till en mer hållbar industri och genomsyras av 

en miljövänlig användning av resurser (Ghisellini et al., 2016, s. 12). Det innebär att 

maximera värdet av resurser genom att nya affärsmodeller utvecklas för produktion, 

distribution och återvinning av produkter. Målet med cirkulär ekonomi är att harmonisera 

både ekonomisk utveckling och samtidigt skydda miljön (Lieder & Rashid 2016, s. 37). 

Både Ghisellini et al. och Lieder & Rashid är överens om att det finns tre huvudaspekter 

inom cirkulär ekonomi. Dessa är reducering, återanvändning och återvinning (Ghisellini 

et al., 2016, s. 15; Lieder & Rashid, 2016, s. 37). Reducering innebär att minimera avfall 

och användandet av råmaterial och energi i produktion och distribution. Återanvändning 

innebär att material som inte ses som ett avfall i produktionen kontinuerligt återanvänds, 

så att produktion av nytt råmaterial kan minimeras. (Ghisellini et al., 2016, s. 15) Det 

innebär även att miljöansvaret för produkten inte tar slut vid försäljning till kund, utan 

företaget har ett ansvar att även ta emot produkten så att materialet kan återanvändas efter 

att kunden har använt klart produkten. Slutligen innebär återvinning att avfall upparbetas 

till antingen nya produkter eller nytt råmaterial, till originaländamålet eller till ett nytt 

ändamål (Ghisellini et al., 2016, s. 16). Detta ger en möjlighet att minska samt få 

användning av avfallet och således minska på miljöpåverkan.  

 

Att anamma en cirkulär ekonomi anser vi således vara en del i steget att uppnå en mer 

hållbar flödeskedja inom textilindustrin. Detta för att reducera avfall och att använda 

resurser på ett effektivare sätt. Som tidigare nämnts pågår redan initiativ inom cirkulär 

ekonomi, till exempel Ikea som tillverkar kuddar gjorda på 100 % petflaskor. Däremot 

tror vi att det behövs ännu fler initiativ till cirkulär ekonomi, och kanske också integrera 

sina konkurrenter för att kraftsamla resurser till detta samt för att generera nya innovativa 

miljövänliga processer. Fokus inom cirkulär ekonomi ligger till största del på fysiska 

fördelar och inte i lika stor utsträckning på monetära flöden (Ghisellini et al., 2016, s. 15). 

En annan sida av myntet är att det således aldrig går att garantera att en ekonomi är 100 

% cirkulär. Detta eftersom fördelarna med återvinning successivt avtar och till slut når en 

punkt där det blir för dyrt både miljömässigt eller ekonomiskt att återvinna material. 

(Ghisellini et al., 2016, s. 15) Sammantaget ser vi att detta ger ytterligare ett incitament 

till att företag borde använda sig av coopetition i sina flödeskedjor för att kraftsamla och 

utnyttja varandras resurser för att tillsammans uppnå en mer hållbar textilindustri i det här 

fallet och således en mer hållbar ekonomi.   
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Vi är medvetna om att det kan verka motsägelsefullt att redogöra för cirkulär ekonomi i 

och med att det behandlar vad som händer med avfall efter produkters primära 

användningsområde, samtidigt som denna studie fokuserar på flödet innan försäljning. 

Som tidigare nämnt utgår denna studie från GSCM, inom vilket cirkulär ekonomi är en 

naturlig del i (De Giovanni, 2012, s. 268). Detta i och med att avfallet som kommer efter 

konsumtion återvinns, och slutligen omvandlas till en resurs och således blir till nytt 

råmaterial i en ny flödeskedja (Se figur 4). Eftersom cirkulär ekonomi är en central del i 

att uppnå en mer hållbar flödeskedja, ansåg vi den relevant att ha med.  

 

Figur 4. Cirkulär ekonomi. (Johansson & Lind, 2016)  
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6. Praktisk metod 
I detta kapitel redogörs för de praktiska metodologiska tillvägagångssätt som ligger till 

grund för studien.  

 

6.1 Konstruktion av intervjufrågor 
Inför intervjuerna har vi konstruerat två stycken semistrukturerade intervjuguider att följa 

under intervjutillfällena (Se bilaga 2 och 3). Anledningen till att vi har två stycken är för 

att en är intervjuguide är anpassad till Ikea och den andra är anpassad för de andra 

företagen. Den andra är således mer allmän och inte företagsspecifik. Anledningen till att 

valde att skapa två intervjuguider var för att vi har kännedom sen innan om exempelvis 

samarbeten de ingår i i dagsläget. De andra företagen vi intervjuar har vi såldes ingen 

förhandskännedom om då det kommer till samarbets-, logistik- och 

hållbarhetsperspektiven. I och med att vi har en viss förhandskännedom gällande frågorna 

2 och 5 (se bilaga 2 och 3), har dessa blivit anpassade till Ikea. Detta är således den enda 

skillnaden mellan intervjuguide 1 och 2. Att arbeta fram en intervjuguide innebär att 

förvandla studiens syfte och problemformulering till konkreta frågor (Dalen, 2015, s. 35). 

Totalt har intervjuguiderna 17 frågor var, med följdfrågor på en del av dem. Bryman 

menar att det är viktigt att samla in bakgrundsfakta om respondenten för att kunna sätta 

in informationen i ett sammanhang (Bryman, 2011, s. 419-420). I början på intervjun tar 

vi upp grundfakta om respondenten, vilka är befattning och antal år på företaget. 

Befattning och antal år på företaget valde vi att ha med för att visa på relevansen av 

respondent för studiens syfte och för att kunna sätta in svaren i ett sammanhang. Vid 

framtagandet av intervjuguiden har vi förhållit oss till centrala teman som ingår i studien, 

och konstruerat frågor som ska täcka dessa teman (se tabell 1). 

 

Teman Intervjuguide Ikea Allmän intervjuguide  

1. Nuläge Fråga 1-5 Fråga 1-5 

2. Coopetition i flödeskedjan Fråga 6-8 Fråga 6-8 

3. Utmaningar Fråga 9-12 Fråga 9-12 

4. Informationsutbyte Fråga 13-15 Fråga 13-15  

5. Framtiden  Fråga 16-17 Fråga 16-17 

 

Tabell 1. Översiktlig tematisk indelning av intervjufrågor.  
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Tema 1: Nuläge 

Som tidigare nämnt har allt fler företag börjat inse vikten av att effektivisera sina 

flödeskedjor miljömässigt för att skapa och bibehålla konkurrenskraft (Kuo et al., 2014, 

s. 266). Företag har börjat samarbeta med leverantörer i syfte att koordinera aktiviteter 

och således effektivisera logistiken (Fernie et al., 2010, s. 896). Däremot har coopetition 

enligt Estrada et al. (2015, s. 57) under det senaste årtiondet fått en större uppmärksamhet 

hos företag. Detta eftersom innovation i hållbarhetsarbetet främjas av samarbeten mellan 

företag (Silvestre, 2014, s. 172). Vi anser att ett tema som handlar om företagens 

nuvarande samarbeten och erfarenheter av coopetition är nödvändigt eftersom att vi 

därigenom kan erhålla kunskap och information om hur respondentföretagens nuvarande 

samarbeten ser ut.  

 

I detta tema handlar frågorna om företagens nuvarande situation då det kommer till 

coopetition, hur de arbetar idag inom flödeskedjan samt deras hållbarhetsarbete. Frågorna 

ämnar till att ta reda på om dessa företag på något sätt använder coopetition för att uppnå 

en mer hållbar flödeskedja, och i så fall på vilket sätt. Detta ger oss en djupare förståelse 

för i vilken utsträckning respondenterna är bekanta med användningen av coopetition i 

flödeskedjor i hållbarhetssyfte. Således kan vi få en bild av vart respondenterna är 

kunskapsmässigt inom detta område och hur utvecklat deras arbetssätt är inom företaget, 

vilket är värdefullt för oss att veta inför den kommande analysen. Vi anser att detta är 

värdefullt att veta eftersom det kan påverka hur de ser på den fortsatta utvecklingen inom 

användandet av coopetition. Sammantaget får vi reda på vilken deras utgångspunkt är 

inom området, samt deras tankegångar kring användandet av coopetition i flödeskedjor 

med hållbarhetssyfte. I detta tema ämnar vi att bland annat använda Porter’s value chain, 

denna modell används då vi förklarar företagens flödeskedja samt då vi redogör för hur 

deras eventuella samarbeten i dagsläget organiseras. Andra teorier som används handlar 

om fördelar med coopetition, vilket enligt Le Roy & Czakon (2016, s. 3) exempelvis kan 

vara att utveckling stimuleras i och med att tillgången till resurser och kunskap ökar. 

 

Vi kom fram till att vi ville ha med detta tema eftersom vi anar att företag som i dagsläget 

använder sig av coopetition i sin flödeskedja av miljöskäl besitter kunskap som är av 

intresse för oss att veta om deras nuvarande situation. Detta för att få kunskap om hur 

företag kan använda coopetition i sina flödeskedjor med syftet att uppnå en mer hållbar 

sådan. Temat är också viktigt att ha med för att få information om företagen som idag inte 

använder sig av coopetition med hållbarhetssyfte. Information som handlar om deras 

inställning till användandet av coopetition i flödeskedjor med hållbarhetssyfte.   

 

Tema 2: Coopetition i flödeskedjan 

I dagsläget finns det miljömässiga utmaningar inom flödeskedjor. Dessa handlar 

exempelvis om långa transportsträckor, avfall, fabriksanläggningar samt den onödiga 

användningen av förpackningsmaterial. (Ansari & Qureshi, 2015, s. 32) Som tidigare 

nämnt har företag insett att det är viktigt att samarbeta för att få bukt på dessa problem 

(Fernie et al., 2010, s. 896). Frågorna som ingår i detta tema ämnar ta reda på hur 

respondenter tänker mer specifikt kring användandet av coopetition i de olika 
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aktiviteterna i flödeskedjan, som till exempel inom distribution, inköp och produktion. 

Exempelvis inom inköp involverar företag leverantörer för att uppnå en mer hållbar 

flödeskedja, som möjliggörs genom att bygga en långsiktig relation i samarbetet (Wagner 

& Svensson, 2010, s. 180). Även transporter längs med flödeskedjan är en aktivitet där 

miljöaspekten kan förbättras med hjälp av samarbeten, vilket då handlar om att 

exempelvis optimera ruttplaneringen eller använda sig av samma avlastningscentraler 

(Pérez-Bernabeu et al., 2015, s. 588-589). 

 

Frågorna ämnar undersöka inom vilka aktiviteter det finns möjlighet till coopetition samt 

på vilket sätt detta kan utformas. Enligt Wagner & Svensson (2010, s. 182) finns det ett 

behov att utveckla fler och bättre sätt att samarbeta för att kunna utveckla 

logistiksystemen, genom detta ska de miljömässiga utmaningarna hanteras. Frågorna i 

detta tema härleder exempelvis till teorier som återfinns i Porter’s value chain som 

beskriver de olika aktiviteterna i en flödeskedja (Johnson et al., 2011, s. 98). Detta för att 

flödeskedjans olika aktiviteter i detta tema undersöks var för sig. Vidare kommer teorier 

om green supply chain mangement samt teorier av exempelvis Ghisellini et al (2016, s. 

15-16) att användas vilket handlar om cirkulär ekonomi, och hur företagen kan använda 

sig utav dessa aspekter ,där återvinning och återanvändning av material är centralt för att 

uppnå en mer hållbar flödeskedja och således en mer hållbar textilindustri. Även 

Cosimato & Troisi  (2015, s. 260) samt Mitra & Datta (2014, s. 2088) menar på att 

återvinning och återanvändning av material är av vikt för att minska på den negativa 

belastningen på miljön.  

 

Vi kom fram till att vi ville ha med detta tema eftersom vi vill ta reda på hur företagen 

tänker kring användningen av coopetition inom de olika aktiviteterna i flödeskedjan, både 

hur deras egen användning ser ut samt var de ser att möjliga samarbeten skulle kunna 

vara möjliga som inte används idag av respondentföretagen. Det är relevant att ta reda på 

för forskningsfrågan då vi vill ta reda på vilket sätt samarbeten mellan företag skulle 

kunna utformas och var i flödeskedjan de är möjliga.  

 

Tema 3: Utmaningar 

Frågorna inom temat utmaningar ämnar ta reda på vilka utmaningar det finns inom 

coopetition och vad man som företag bör tänka på vid implementeringen av ett 

coopetitionsamarbete. Exempel på utmaningar som finns vid coopetition är 

koordinationsproblem. Dessa handlar om svårigheten att koordinera företagens aktiviteter 

med varandra (Kale & Singh, 2009, s. 50). Cruijssen et al. (2007, s. 31) menar på att tillit 

är något som är viktigt, däremot finns en risk att företag använder kunskap till sin egen 

fördel. Enligt Kale & Singh 2009, s. 51) däremot kan denna tillit förhindra att något 

företag använder information till sin egen fördel. En annan utmaning som finns vid 

coopetition är att hitta rätt partner att ingå i samarbeten med. Enligt Kale & Singh (2009, 

s. 47) är det viktigt att hitta partners som kan bidra med kompletterande resurser och 

kunskap, vilka inte överlappar det egna företaget. Att även hitta partners som har liknande 

arbetssätt och företagskultur ses som en viktig aspekt att ta hänsyn till vid valet av partner 

(Kale & Singh, 2009, s. 47). En utmaning är också att hitta samarbetspartners vars 
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intressen och mål med samarbetet ligger i linje med det egna företagets intressen och mål 

(Eriksson, 2010, s. 905). Genom detta tema vill vi förstå vilka utmaningar 

respondentföretagen ser med användningen av coopetition i flödeskedjor med 

hållbarhetssyfte. Vidare vill vi ta reda på hur dessa problem kan bemötas. 

 

I och med att studien utgår från ett företagsperspektiv är det av vikt att veta vilka 

utmaningar som finns och hur dessa kan hanteras. Eriksson (2010, s. 906) menar att 

exempel på utmaningar som företag kan stöta på är bland annat vid implementeringen av 

coopetition, i och med att det krävs förändringar i attityder, företagsstrukturer och 

processer. Vidare nämner Cruijssen (2007, s. 34) att ett sätt för att hantera relationer inom 

ett coopetitionintiativ att använda sig utav olika typer av kontrakt. Vi vill således 

undersöka hur företagen ser på dessa aspekter och hur de går till väga och hur de kan 

tänka sig att gå till väga för att lösa dessa utmaningar. Vi kom fram till att detta tema är 

viktigt att ha med eftersom vi anar att det i praktiken inte är så enkelt att implementera 

coopetition i flödeskedjor med hållbarhetssyfte. Eftersom vi studerar samarbeten mellan 

företag som även konkurrerar med varandra, så finns det säkerligen aspekter som är svåra 

att hantera, varför vi vill identifiera dessa samt undersöka vad som krävs för att hantera 

dessa utmaningar. Detta tema är relevant att ha med för forskningsfrågan eftersom vi inte 

bara ämnar ta reda på hur företag rent praktiskt kan använda coopetition i de olika 

aktiviteterna i flödeskedjan, utan det finns även aspekter runt omkring som företag 

behöver ha i åtanke när de ingår i samarbeten med konkurrenter, vilka vi vill identifiera.  

 

Tema 4: Informationsutbyte 

Coopetition innebär en hel del informationsutbyte mellan parterna i ett 

coopetitioninitiativ. Informationsutbyte är en viktig faktor eftersom det påverkar 

fundamentala beslut i flödeskedjor (Han & Dong, 2015, s. 5624). Det är även en viktig 

faktor för att ett coopetitionsamarbete inom en flödeskedja ska fungera och för att 

maximera fördelarna med samarbetet. Företagen måste ha en effektiv kommunikation 

samt utforma pålitliga processer inom informationsutbyte. (Cheng et al., 2008, s. 291) 

Detta tema ämnar kartlägga svårigheter som företag kan möta ur detta perspektiv samt 

hur företag kan gå till väga för att hantera dessa svårigheter. Frågorna i detta tema härleder 

till teorier som behandlar informationsutbyte. Exempelvis nämner Han & Dong (2015, s. 

5625-5626) att pålitlighet är en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller 

informationsutbyte, eftersom det skapar en trygghet och ökar således graden av 

information som företagen kan dela med sig av. För att uppnå hållbarhet är det nödvändigt 

att parterna inom en flödeskedja samarbetar och är integrerade, denna integrering handlar 

bland annat om informationsflöden (Wolf, 2011, s. 223). Ansari & Qureshi (2015, s. 38) 

menar på att det inte går att arbeta enskilt för att uppnå en så hållbar flödeskedja som 

möjligt utan samarbete är nödvändigt. Vidare menar de på att inom ett samarbete måste 

en koordination skapas, det krävs även att parterna verkar som ett enhetligt system.  

 

Vi kom fram till att detta tema är viktigt att ha med eftersom vi anser att 

informationsutbyte är en central del av coopetition. Utan en fungerande kommunikation 

mellan parterna fungerar samarbetet i flödeskedjor förmodligen inte optimalt. Cruijssen 
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et al. (2007, s. 32) menar på att information ska vara tillgänglig för alla inom 

coopetitioninitiativet, eftersom gemensamma planer annars kan misslyckas då företagen 

exempelvis kan sakna information om varandras ageranden. Även det faktum att 

företagen samarbetar samtidigt som de konkurrerar med varandra anar vi bidrar till att 

företagen är selektiva med vilken information som delas. Detta ser vi kan ha konsekvenser 

för samarbetet och dess effektivitet. Samtidigt som informationsflöden inom coopetition 

stimulerar kunskapsgenerering så förekommer även svårigheter som oro för att 

konkurrenterna som företagen samarbetar med har incitament att ta upp värdefull, 

företagsspecifik information som kan användas till sin egen fördel (Raza-Ullah et al., 

2014, s. 4). Vi anser således att det är av vikt undersöka hur respondentföretagen ser på 

informationsutbyte, det vill säga vilka utmaningar som finns samt hur de hanterar 

svårigheter med informationsutbyte.  

 

Tema 5: Framtiden 

Detta tema ämnar undersöka hur företagen ser på coopetition i framtiden samt hur de ser 

på att bredda användningen av coopetition i sin flödeskedja för att uppnå en mer hållbar 

sådan. Vidare vill vi ta reda på vilka sätt framtida samarbeten kan organiseras samt om 

coopetition kan ses som ett verktyg för att hjälpa till i att uppnå en mer hållbar 

textilindustri. Som nämnt i kapitel 2.1 handlar litteraturen idag mestadels om hur företag 

kan använda coopetition för att exempelvis öka lönsamheten. Litteraturen har inte 

fokuserat på coopetition som ett verktyg för att maximera hållbarheten i flödeskedjor i 

lika stor utsträckning, varför vi genom dessa frågor vill fylla det gapet och undersöka 

företagens inställning till framtida samarbeten i detta syfte, samt inom vilka aktiviteter i 

flödeskedjan detta kan möjliggöras och på vilket sätt dessa samarbeten kan utformas. 

 

Vi kom fram till att detta tema är viktigt att ha med eftersom det berör huruvida 

respondentföretagen anser att företag borde satsa mer på coopetitioninitiativ med 

miljöfokus och använda det som ett verktyg för att uppnå mer hållbara flödeskedjor. Det 

krävs att fler företag inser värdet med coopetition och har ett “mindset” som genomsyras 

av coopetition för att kunna utöka användningen av coopetition inom textilindustrin (Park 

et al., 2014, s. 896). Vi anser även att detta tema är relevant att ha med eftersom vi vill 

undersöka hur företag kan utöka användningen av coopetition i framtiden, och vilka 

framtida möjligheter de ser för coopetition. Det finns vissa coopetitionsamarbeten med 

hållbarhetsssyfte inom exempelvis transporter. Dessa handlar exempelvis om att optimera 

ruttplaneringen eller att använda sig av avlsatningscentraler (Pérez-Bernabeu et al., 2015, 

s. 588-589). Även inom aktiviteten inköp visar Wagner & Svensson (2010, s. 180) att 

samarbeten finns där företag involverar sina leverantörer för att uppnå en mer hållbar 

flödeskedja. Vi ämnar undersöka hur dessa samarbeten kan utökas i ett bredare perspektiv 

samt om coopetitionsamarbeten går att organisera inom alla aktiviteter i en flödeskedja, 

och i så fall på vilket sätt respondentföretagen ser att detta skulle kunna ske.  

 

Dalen rekommenderar att använda sig av “områdesprincipen” när en intervjuguide ska 

konstrueras. Områdesprincipen innebär att frågor som ligger utanför de mest centrala 

delarna kommer först, för att sedan gå in på de mer specifika frågorna. Denna princip 
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används med syfte att få respondenten att känna sig trygg och avslappnad. På slutet av 

intervjuguiden bör frågorna återigen vara frågor som ligger i periferin. (Dalen, 2015, s. 

35) Vi hade områdesprincipen i åtanke vid framtagandet av vår intervjuguide. Vi inleder 

intervjun med frågor som är av en mer generell karaktär och inom vilken respondenten 

har stor kunskap i. Exempelvis frågor som handlar om att berätta om deras nuvarande 

samarbeten inom textilindustrin och vilka drivkrafter de har för användandet av 

coopetition. Därefter följer frågor som är av en mer specifik karaktär för studiens syfte, 

där vi exempelvis ber respondenten att beskriva inom vilka aktiviteter de ser att 

coopetition skulle kunna vara möjligt eller frågor rörande utmaningar med coopetition. 

Slutligen avslutar vi med frågor som återigen är av mer generell karaktär, som exempelvis 

fråga om respondentens åsikt om huruvida användningen av coopetition kan breddas och 

i framtiden kan ses som ett verktyg för att uppnå en mer hållbar textilindustri.  

 

Vid konstruktion av intervjuguiden är det viktigt att fråga sig om frågan är lätt att förstå 

eller om frågan är ledande (Dalen, 2015, s. 36). Vi har så långt som möjligt försökt skapa 

frågor som är enkla och otvetydiga. Skulle det fortfarande vara oklart under själva 

intervjutillfället så finns det chans för oss att på begäran av respondenten ytterligare 

förklara vad som efterfrågas. Frågorna är även mest av öppen karaktär för att kunna 

försäkra oss om att vi inte leder in respondenten på något spår, utan vi vill att 

respondenten ska kunna prata ur sina egna erfarenheter, åsikter och tankar. På de frågor 

där ett svar antingen kan bli ja eller nej har vi därför valt att ställa följdfrågor som ber 

respondenten att utveckla sitt svar. Vidare är det viktigt att fråga sig om frågan kräver 

speciella förkunskaper som respondenten eventuellt inte har (Dalen, 2015, s. 36). Även 

detta har vi haft i åtanke vid framtagandet av intervjuguiden. Till exempel är coopetition 

ett centralt begrepp som ingår i denna studie. Det är inte självklart att respondenten vet 

vad det innebär, eftersom det inte är ett allmänt etablerat begrepp. Därför var vi vid 

intervjutillfällets början noga med att specificera studiens syfte och de begrepp som 

kommer att behandlas.  

 

Vi vill tydliggöra varför vår intervjuguide har förhållandevis öppna frågor i relation till 

vårt deduktiva angreppssätt. Detta val har vi gjort eftersom vi vill att respondenterna ska 

kunna tänka fritt och tänka sig in i situationen. Även om vi har utgått från teori då vi 

skapade intervjuguiderna ville vi ändå hålla intervjufrågorna öppna för att inte begränsa 

respondenterna. Användningen av coopetition i flödeskedjor med syftet att uppnå en mer 

hållbar textilindustri är ett relativt nytt fenomen. I dagsläget, som nämnt i 

forskningsgapet, finns bristfällig teori att utgå från som handlar specifikt om användandet 

av coopetition i flödeskedjor med ett hållbarhetssyfte. Vi har som nämnt istället kopplat 

ihop tidigare forskningsområden inom coopetition, hållbar logistik och hållbarhet och 

utgått från dessa teorier i vår intervjuguide. För konstruktionen av intervjuguiden innebar 

det att vi inte kunde ställa specifika frågor, utan valde istället medvetet att ställa relativt 

öppna frågor för att få så utförliga svar som möjligt från respondenterna utan att som sagt 

begränsa dem i deras svar. 
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6.2 Urval och respondenter 
Det är fördelaktigt att sätta ihop ett urval där det aktuella syftet återspeglas så långt som 

möjligt med hjälp av en variation hos respondenterna. Det innebär att forskaren bör 

plocka ut respondenter som tillsammans bidrar med olika dimensioner till problemet. 

(Dalen, 2015, s. 55). Vår studie omfattas av coopetition, hållbarhet och logistik. I vårt fall 

innebär det att det bästa skulle vara att intervjua personer med befattningar inom alla 

dessa tre områden, just för att de skulle bidra med insikter och kunskap från varderas 

specialområde och således bidra till ett nyanserat empiriunderlag. Samtliga av våra 

respondenter har en ledande position inom företaget i fråga. Respondenterna kommer 

ifrån både stora och små företag. Anledningen till att vi ville ha med både stora och små 

företag är för att få med båda perspektiven. Företag har därmed olika förutsättningar att 

arbeta ifrån, vilket vi vill ta hänsyn till genom detta urval. Vi har ett urval som består av 

sex personer, där tre av respondenterna kommer från samma företag. Anledningen till 

detta är att företaget dessa tre personer arbetar på har höga ambitioner samt mycket 

kunskap inom såväl hållbarhet samt coopetition, varför vi anser att de kan bidra med 

värdefull information till studien.  

 

Vi intervjuade personer med olika befattningar inom logistik, hållbarhet och 

management. Detta innebär att vi fick en bred bild av vår frågeställning med värdefulla 

synpunkter. En ytterligare utgångspunkt vid framtagandet av ett urval vid en kvalitativ 

metod är att antalet respondenter inte bör vara för stort. Detta eftersom bearbetningen av 

empirimaterialet är stort och tidskrävande. (Dalen, 2015, s. 58) Som sagt har vi ett urval 

som innefattar sex personer, vilket innebär att bearbetningen av materialet inte är för stort. 

Sannolikhetsurval innebär att urvalet är slumpmässigt där det går att dra slutsatser på 

populationen utifrån detta stickprov. Det går således att generalisera resultaten till en hel 

befolkning. (Bryman, 2011, s. 190) Detta urval passar inte vår studie då vi inte väljer våra 

respondenter på ett slumpmässigt sätt utan vi har aktivt sökt upp dem. Då vårt syfte är att 

undersöka hur företag kan använda coopetition för att uppnå en miljövänligare 

flödeskedja samt då vi inte ämnar generalisera våra resultat till en hel population anser vi 

att ett sannolikhetsurval inte passar vår studie. Vi anser därför att ett icke 

sannolikhetsurval passar vår studie bättre. Icke sannolikhetsurval innebär olika typer av 

urval som inte utgår ifrån några sannolikhetsprinciper (Bryman, 2011, s. 194).  

 

Den typ av urval som vi har använt oss av är så kallad ett målstyrt urval. Ett målstyrt 

urval innebär att forskare har valt ut intressanta respondenter som kan bidra till svar på 

studiens formulerade forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 350). Anledningen till att vi 

valde denna typ av urval är för att vi anser att det är bäst lämpad för studien. Ikea är som 

tidigare nämnt ett företag som aktivt arbetar med hållbarhet och redan idag ingår i en del 

coopetitioninitiativ. Vi anser således Ikea vara en bra undersökningsenhet eftersom de 

har erfarenhet och ambitioner inom området. Detta resulterade i att vi aktivt ville ha med 

representanter inom Ikea som respondenter, och således landade det i ett målstyrt urval. 

Övriga respondenter som ingår i studien togs även fram genom ett målstyrt urval, 

eftersom vi själva aktivt sökte upp respondenterna. Trots att vi hittade ett tillfredsställande 

antal respondenter vill vi medge att vi trots ett aktivt sökande hade problem med att hitta 
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respondenter som hade tid och möjlighet att ställa upp som respondent i studien. 

Arbetsprocessen med att hitta respondenter var därför tidskrävande.  

 

I och med att en intervju kan vara tidskrävande kan detta påverka vilka personer som är 

villiga att ställa upp. Personer som intervjuaren vill ha med som respondenter kanske inte 

vill ställa upp om intervjun tar för lång tid. Detta är något som kan skapa ett urvalsfel. 

(Saunders et al., 2009, s. 327) Genom att vi i informationsbrevet som vi skickade till 

respondenterna informerade om att varje intervju skulle ta cirka 45 minuter har vi hållit 

oss i vad vi anser vara den lägre delen av tidsspannet. Vi anser därför att längden på 

intervjuerna inte är något som ska ha påverkat vilka respondenter som deltog i 

intervjuerna.  

 

6.3 Datainsamling 
Som tidigare nämnt har en kvalitativ metod valts för denna uppsats. För att besvara 

problemformuleringen: Hur kan företag inom textilindustrin använda coopetition i sina 

flödeskedjor för att bli mer hållbara? är det nödvändigt att få en djupgående kunskap av 

respondenternas syn på coopetition inom flödeskedjor. För att erhålla denna djupgående 

kunskap har vi valt att genomföra intervjuer. Det finns olika typer av intervjuer, dessa är: 

strukturerade-, semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju 

innebär att en enkät används där frågorna är standardiserade samt förkodade svar finns. 

Denna typ av intervju används för att samla in kvantitativ data. Semistrukturerade 

intervjuer däremot innebär att intervjuaren har ett antal frågor som ska besvaras. 

Ordningen på frågorna kan ändras genom intervjuns gång beroende på vilken riktning 

den tar. I denna intervjuform kan följdfrågor ställas för att ytterligare besvara syftet samt 

problemformuleringen. Ostrukturerade intervjuer är informella där det inte finns några 

förutbestämda frågor som ska ställas. Däremot måste intervjuaren ha en klar bild av vilka 

aspekter om ska diskuteras under intervjun. Respondenten får möjlighet att tala fritt om 

ämnet som intervjun berör. (Saunders et al., 2009, s. 320-32) Semistrukturerade intervjuer 

ger möjligheten för intervjuaren att få respondenterna att ytterligare förklara eller bygga 

vidare på sina svar. Detta är något som är viktigt då studien har en interpretivistisk 

kunskapssyn där fokus är på att tolka. (Saunders et al., 2009, s. 324)  

 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide då vi anser att denna 

intervjuform är bäst lämpad för denna studie. I och med att vi har en kvalitativ studie 

skulle inte en strukturerad intervju bidra på bästa sätt till att besvara 

problemformuleringen. Detta eftersom det standardiserade upplägget i denna 

intervjuform inte skulle ge oss möjligheten att anpassa frågorna utifrån hur respondenten 

svarar. Vi anser vi även att den djupgående kunskapen inte skulle gå att nå i och med att 

frågorna är standardiserade. Den ostrukturerade intervjun anser vi vara för informell och 

öppen för denna studie. I och med att det inte finns några förutbestämda frågor kan det 

vara lätt hänt att respondenten kommer med information som ligger utanför studiens 

intresse i sina svar och kommer med irrelevant information. Vi anser därför att den 

intervjuform som passar denna studie bäst är den semistrukturerade intervjun. Genom att 

vi använder oss av en semistrukturerad intervjuguide innebär det att frågorna inte behöver 
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ställas i exakt den ordning de kommer, eller att frågorna måste ställas på exakt de sätt de 

är skrivna. Det ger oss mer frihet att kunna anpassa oss efter situationen och utefter de 

svar vi får, samtidigt som den är ett bra stöd att utgå ifrån för att hålla den röda tråden. Vi 

vill skapa en diskussion utifrån frågorna, med möjlighet att bygga vidare på frågorna och 

ställa intressanta följdfrågor, allt eftersom vi får svar.  

 

6.4 Genomförande av intervjuer 
I tabellen nedan sammanfattas information kring de intervjuer som genomfördes. 

 

Företag Respondent Befattning Antal år på 

företaget 

När Hur Tid 

Företag A 1 Ställföreträdande 

hållbarhetschef 

14 år 2016-04-13 Telefon-  

intervju 

35 min  

Företag A 2 Varuhuschef 4 år 2016-04-14 Personlig 

intervju 

30 min 

Företag A 3 Logistikchef 6 år 2016-04-14 Personlig 

intervju 

30 min 

Företag B 4 VD  16 år 2016-04-15 Mail- 

intervju 

 

Företag C 5 VD  1.5 år 2016-04-18 Personlig 

intervju 

52 min 

Företag D 6 VD  2 månader 2016-04-19 Personlig 

intervju 

30 min 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över studiens intervjuer.  
 

Dalen skriver att det är av vikt att intervjuaren innan intervju bland annat preciserar vad 

denne vill med intervjun (syfte), vad materialet ska användas till och hur publicering och 

återkoppling av material ska ske (Dalen, 2015, s. 45). Detta var något vi gjorde inför varje 

intervju. Vi informerade om vad syftet med studien var, att respondenten får be oss att 

precisera frågan vid oklarheter samt att det fanns möjlighet till återkoppling av analysen 

innan publicering sker, för att kontrollera eventuella felaktigheter. Vi definierade även 

centrala begrepp i vår studie, som till exempel coopetition samt vad vi menar med 

hållbarhet.  

 

Vilket kommunikationsmedel intervjuerna genomfördes med berodde på respondenternas 

tillgänglighet samt önskemål. Detta resulterade i att fyra av intervjuerna genomfördes vid 

personliga möten, en telefonintervju samt en mailinterjvu. Telefonintervju eftersom 

varken vi eller respondenten hade möjlighet att resa. Mailintervju eftersom denna 

respondent endast hade möjlighet att intervjuas på detta sätt. Respondent 2 och 3 
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intervjuades samtidigt eftersom det var deras önskemål. Vid alla intervjutillfällen var vi 

båda närvarande. Detta gjorde att vi båda hade möjlighet att ställa följdfrågor vilket vi 

anser vara viktigt för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Hälften av 

intervjuerna genomfördes på respondentföretagen, och resterande tre intervjuer 

genomfördes på Umeå universitet, via mail samt över telefon. Det faktum att en av 

intervjuerna genomfördes via mail försvårade däremot vår möjlighet att ställa följdfrågor. 

Detta är ett problem som vi är medvetna om, men vi anser ändå att respondentens svar 

bidrog med användbara aspekter till studien. Vi är medvetna om att även en 

telefonintervju kan påverka datainsamlingen eftersom vi inte har möjlighet att exempelvis 

läsa av kroppsspråk, men däremot anser vi inte att studiens ämne kräver avläsning av 

kroppsspråk. Längden på intervjuerna varierade, detta berodde på hur mycket tid 

respondenterna kunde avsätta för intervjun samt djupet i deras svar. Inför varje intervju 

försökte vi få respondenterna att känna sig så bekväma som möjligt, för att kunna öppna 

sig och generera utförliga svar. Detta gjorde vi genom att erbjuda dem något att dricka, 

ha avslappnade konversationer innan varje intervju samt uppträda på ett lugnt och sansat 

sätt. Vi visade även hänsyn till respondenten genom att låta denne tala till punkt.  

 

6.5 Analysmetod 
Bryman & Bell (2013, s. 574-574) hävdar att kvalitativ data som har sitt ursprung i en 

intervju kan vara svår att analysera, eftersom materialet ofta är stort och ostrukturerat. 

Vidare finns få fasta riktlinjer för hur kvalitativ data ska analyseras. Den vanligaste 

metoden är däremot en tematisk analys. (Bryman & Bell, 2013, s. 574-575) Detta innebär 

att forskare delar upp empirin i olika teman, som sedan analyseras var för sig. Vi har valt 

att använda oss av denna metod för att presentera vår analys av empirin. Detta för att 

empirin blir mer strukturerad och överskådlig, vilken underlättar för läsaren men även för 

oss som forskare. De teman vi använder oss av i empiri och analys är samma teman som 

vi utgick från i intervjuguiderna. Det vill säga Nuläget, Coopetition i flödeskedjan, 

Utmaningar, Informationsutbyte samt Framtiden, se kapitel 6.1. Vi valde att använda 

dessa teman även i empiri- samt analyskapitlet eftersom det bidrar till att hålla en röd tråd 

igenom bearbetningen av datamaterialet, eftersom kvalitativ data ofta är omfattande. 

Utifrån vår semistrukturerade intervju som vi delade in olika tematiska områden kunde 

vi sedan göra tolkningar av. Vi analyserade och tolkade empirin med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 

6.6 Inspelning och transkribering 
Forskare som använder en kvalitativ metod intresserar sig för vad respondenterna säger 

och på vilket sätt de säger det. Detta innebär att det är nödvändigt att en fullständig 

redogörelse finns av vad som sagts på intervjun. Det är viktigt att forskaren inte blir 

distraherad av att behöva föra anteckningar utan kan lägga allt fokus på vad respondenten 

säger. (Bryman, 2011, s. 428) Detta så att forskaren kan vara lyhörd för det respondenten 

har att säga och spinna vidare på intressanta synpunkter. Vid en kvalitativ intervju är det 

viktigt att få med respondentens egna ord, varför det är fördelaktigt att spela in en ljudfil 

med intervjun (Dalen, 2015, s. 37). I och med att intervjuerna spelades in, kunde vi 

fokusera enbart på intervjun och vad våra respondenter hade att säga. Vi kunde därmed 
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utesluta störande moment som att föra anteckningar, och således bara fokusera på själva 

intervjun. Det inspelningsinstrument som användes vid intervjuerna var 

inspelningsfunktionen på våra mobiler. En nackdel med att spela in intervjuer är att 

respondenten kan känna sig självmedveten eller orolig inför det (Bryman, 2011, s. 428). 

Detta var dock inte något som var ett problem för oss i och med att vi klargjorde att 

inspelningen kommer att raderas senare. Ingen av respondenterna var motvillig till att 

spelas in utan de var positiv inställda till det.  

 

När det gäller transkribering är det viktigt att det är forskaren själv som har genomfört 

transkriberingen. Detta för att forskaren ska lära känna sin empiri. (Dalen, 2015, s. 69) 

Efter att intervjun var genomförd, så transkriberades dessa så snart det var möjligt. 

Transkriberingen utfördes av oss själva, vilket gav oss möjlighet att lära känna materialet 

som skulle bearbetas för vidare analys. Vi valde att inte transkribera uttryck som till 

exempel “hmm” eller “ööh”, eftersom detta inte är relevant att skriva ned. Att transkribera 

är en process som tar lång tid (Bryman, 2011, s. 429). Transkriberingen tog cirka 4 timmar 

att genomföra per intervju, och det program som användes var Microsoft Word.  
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7. Empiri  
I detta kapitel redovisas den empiri som samlades in under intervjuerna. Samtliga 

respondenters svar på frågorna kommer att redovisas inom de tematiska indelningarna 

av intervjufrågorna.  

 

7.1 Tema 1: Nuläge 
Företag A - respondent 1 

Respondentföretaget har en global flödeskedja med leverantörer i exempelvis Pakistan. 

Företaget respondenten representerar har i dagsläget samarbeten inom textilindustrin. 

Samarbeten har bland annat genomförts tillsammans med Världsnaturfonden, vilka detta 

företag länge har arbetat med i ett flertal frågor. Detta för att lära av varandra då man har 

olika kompetenser. Detta samarbete ämnar förbättra råvaruförsörjningen miljömässigt. 

Just råvaruförsörjningen anser företaget vara en viktig del då det handlar om samarbeten 

inom textil. Detta är därför något som de har arbetat med länge. Samarbetet som företaget 

har med Världsnaturfonden kallas för Better Cotton Initiative. I detta initiativ samverkar 

även andra företag som H&M, Kappahl, Ellos och Stadium. Inom detta initiativ ligger 

fokus på att ta fram bomull från mer hållbara källor. Företaget är ett av de företag som 

har varit med från början, som en tidig part i detta initiativ.  

 

På global nivå är företaget med i ett initiativ med andra aktörer som kallas Textile for 

Recycling Initiative (T4RI). Detta initiativ handlar om att tillsammans kunna trycka på 

och påverka politik samt system runt omkring. Det kan handla om frågor som: när är 

avfall ett avfall? Företaget som respondenten arbetar på vill inte se avfall som ett avfall 

utan det ska alltid ses som ett material. Denna typ av frågor måste upp på EU-nivå enligt 

respondenten, till exempel att bestämma definitionen på avfall. Detta är således något 

företagen som ingår i T4RI kan hjälpas åt med, att genom detta nätverk driva sådana 

frågor tillsammans. De aktörer som samverkar i T4RI är exempelvis Lindex, Kappahl 

samt Svensk Handel som fungerar som spindeln i nätet.  

 

Således använder företaget sig av olika samverkansmodeller för att uppnå en mer hållbar 

råvara i dagsläget. Företaget har även pågående samt nya samarbeten på gång då det 

handlar om hållbar återvinning av textilier, vilket är en del av ett större paraply av hållbar 

återvinning generellt. Detta innebär att de har ambitionen att samtliga material företaget 

använder sig av ska kunna återvinnas på ett hållbart sätt. Frågor som är aktuella här är 

vad definitionen av ett avfall eller ett andrahandsmaterial är samt hur de kan återföra 

materialen till produktionen. För att kunna göra detta möjligt krävs det att man kollar på 

främst tre delar. Första delen handlar om att redan i designstadiet av produkter utforma 

produktens design för att den senare ska kunna användas som ett andrahandsmaterial och 

återföras i produktionen. Således skall produkterna designas för cirkuläritet. Nästa del 

handlar om att förlänga produktlivet av alla produkter i sortimentet. Till sist krävs det att 

som tidigare nämnt återvinna produkter och återföra dessa i produktion.  
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Företaget har ganska länge haft insamling i varuhusen av materialslag såsom wellpapp, 

plast och elskrot. Nyligen har de även påbörjat insamling av textilier i varuhusen. 

Respondenten menar att textilier är ganska komplext, varför det är av vikt att samverka 

med konkurrenter. Däremot anser respondenten att det är en utmaning att välja mellan 

alla olika initiativ som finns inom textilinsamling. Det pågår enligt respondenten 

“jättemånga spännande initiativ” inom textilindustrin, främst då det handlar om 

återvinning. Det är därför svårt att välja i vilka initiativ de ska vara med i. Vilka kriterier 

företaget utgår från då de ska välja vilka initiativ de ska ingå i är enligt respondenten svårt 

att säga. Däremot anser respondenten att det är viktigt att samarbeta med aktörer som 

delar samma värderingar samt vision. Respondenten anser även att det är viktigt att välja 

att samarbeta inom ett nätverk där de kan göra störst påverkan.  

 

Som tidigare nämnt anser respondenten att cirkulär ekonomi (återförandet av 

andrahandsmaterial i produktion) är något som är viktigt. Därför är företaget med i 

initiativ på internationell nivå som handlar om detta, exempelvis Ellen McArthur 

Foundation i det som kallas Circular Economy 100. Det som dessa initiativ fokuserar på 

är att få ett bättre flöde på andrahandsmaterial samt att göra det ekonomiskt möjligt att 

återföra materialen i produktion. Som det ser ut i dagsläget är det inte alltid ekonomiskt 

möjligt. De fördelar som respondenten ser med coopetition är att företag kan dela kunskap 

mellan sig. Alla företag har olika expertkunskaper, respondenten hävdar att denna 

kunskap däremot kan behöva kompletteras om företaget saknar den kompetens som 

behövs då de arbetar med någon större förändring eller inom ett nytt område. För att då 

uppnå ett så bra resultat som möjligt anser respondenten att samarbete är nödvändigt. 

Förutom att ta hjälp och använda ett annat företags kunskap ser respondenten även 

fördelar i att coopetition kan minimera risker samt att företag kan lära sig av varandra. 

Respondenten anser att det oftast är inom utvecklingsområden där stora förändringar 

avses att göras som samarbete blir nödvändigt.  

 

På frågan om företaget har ambitionen att inspirera andra företag till att bli mer hållbara 

i sina flödeskedjor svarade respondenten: “Ja, vi har absolut en ambition att inspirera 

andra också”. Sättet de gör detta på är att vara med i olika internationella organisationer, 

respondenten gav klimatmötet i Paris som ett exempel. Företaget vill vara med där och 

skriva under på initiativ som de står bakom för att på så sätt kunna trycka på, inspirera 

och få med andra företag. Respondenten hävdar att företaget har utvecklats på den fronten 

och är längre fram idag än de var för några år sedan. Idag driver de frågor i ännu större 

utsträckning som både behövs drivas samt de vill driva för att påverka samhället i en 

positiv riktning. Företaget vill vara med där de kan och bidra positivt.  

 

Företag A - respondent 2 och 3  

På den inledande frågan om företaget kan beskriva hur den nuvarande flödeskedjan ser ut 

så känner respondenterna att de inte är rätt person att svara på frågan, och hänvisar istället 

till respondent 1. Vidare finns ingen detaljerad kunskap om de samarbeten som finns inom 

flödeskedjan med syftet att uppnå en mer hållbar textilindustri. Däremot är de initiativ 

som företaget har som ämnar förbättra bomullsindustrin i flödeskedjorna inte skyddade 
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på något sätt. Således kan även andra aktörer ta del av det arbete som företaget gör. Om 

företaget exempelvis utvecklar vävstolar som leder till en mer hållbar tillverkning i Indien 

så är det inte heller något som är skyddat, utan kan komma flera leverantörer till godo. Så 

arbetar alltså företaget i stort. Om det händer att företaget växer ur en leverantör som de 

arbetar med, så kan någon annan ta tillvara på det som företaget har arbetat fram i form 

av standarder, miljövänliga initiativ och fungerande arbeten. Således kan aktörer som kan 

arbeta med mindre leverantörer än vad respondentens företag kan vid den tidpunkten 

använda deras arbete. Detta innebär även att andra aktörer kan bli inspirerade och bygga 

vidare på detta arbete. 

 

Drivkrafter som företaget har för att använda sig av coopetition är möjligheten att som 

stor aktör i hela världen kunna skapa en mer hållbar textilindustri genom att sprida 

kunskap och således få hela branschen att fungera bättre och effektivare. En stor fördel är 

således att kunna sprida vidare kunskap till andra aktörer om mer hållbara processer inom 

textilindustrin. På frågan om hur företaget ställer sig till att aktivt arbeta för att fler företag 

ska bli mer hållbara är svaret att de snarare ser det som en konkurrensfördel. Detta för att 

konkurrens driver utveckling. Om företaget i fråga är duktiga på exempelvis hållbarhet 

så kommer andra företag också att behöva bli lika duktiga. På samma sätt ser företaget 

att om de själva behöver vässa sig i konkurrensen för att de inte hänger med i 

utvecklingen, så kommer de att göra det.  

 

Företag B - respondent 4  

Företaget har i dagsläget ingen egen produktion utan köper in produkter från leverantörer. 

I och med att företaget består av endast en butik och därmed beställer mindre kvantiteter, 

så har de ingen möjlighet till exempelvis stordriftsfördelar eller möjlighet att pressa på 

leverantörer till en mer hållbar produktion. Därmed undersöker företaget möjligheten att 

starta egen produktion alternativt producera tillsammans med någon av deras 

leverantörer. Detta för att kunna producera den mindre kvantiteten som butiken har behov 

av till bättre kvalitet men även med förhoppningen att kunna producera så miljövänligt 

som möjligt. Vidare nämner respondenten att de mindre företagen som levererar 

produkter inte har råd med miljöcertifikat, men försöker så gott de kan. På frågan om 

företaget i dagsläget har några nuvarande samarbeten inom textilindustrin med syftet att 

uppnå en mer hållbar flödeskedja är svaret att de i dagsläget inte har det. Däremot skulle 

de gärna göra det men att de i dagsläget varken har tid eller resurser att verkställa den 

visionen. 

 

Angående drivkrafter för coopetition ser respondenten bara fördelar med detta, förutom 

att det förmodligen tar både tid och resurser i anspråk. Respondenten menar att det är av 

vikt att samtliga parter tjänar på ett eventuellt samarbete och att det krävs att få till ett 

effektivt och fungerande samarbete, vilket för med sig en del svårigheter. Angående 

företagets grad av ambition att inspirera andra företag till att bli mer hållbara i sina 

flödeskedjor och de åtgärder företaget tar till för att göra detta är att ifrågasätta sina 

leverantörer och efterfråga mer hållbara produkter. Däremot har respondenten ingen 

större ambition att inspirera konkurrenter utan har fokus på sin egen verksamhet. 
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Företaget undersöker som tidigare nämnt möjligheten att producera egen design 

tillsammans med mindre varumärken, för att ha råd och möjlighet att tillsammans 

förverkliga en mer hållbar produktion. 

 

Företag C - respondent 5 

Produkternas design gör respondenten själv som sedan digitalt skickas till leverantörerna 

som utvecklar en prototyp. Denna prototyp levereras sedan till respondenten som då 

avgör om den stämmer överens med hur respondenten vill att produkten ska vara, 

exempelvis i fråga om kvalité. Vid godkänd prototyp är produkten färdig för produktion, 

vid ej godkänd prototyp skickar leverantören ytterligare prototyper med de reviderade 

ändringarna utifrån respondentens önskemål. Denna process med leveranser fram och 

tillbaka fortsätter således ända tills respondenten är nöjd, detta är något som är negativt 

för miljön. Respondentens leverantörer finns i Kina samt Indien, när produkterna väl 

levererats till Sverige anlitar respondenten ett åkeri som levererar produkterna till denne. 

Därefter säljs produkterna till återförsäljare men även online. I dagsläget har 

respondenten inga samarbeten med konkurrenter däremot ser respondenten möjligheter 

med att samarbeta med konkurrenter som säljer samma produkter som denne. Fördelar 

som respondenten ser med coopetition är exempelvis att företagets eget varumärke kan 

stärkas. Detta kan ske då en konkurrent som ingår i samarbetet anger att en viss produkt 

har utvecklats i samarbete med respondentens företag. Vidare anser respondenten att det 

är svårt att säga på vilket sätt denna skulle kunna inspirera andra att bli mer hållbara i sina 

flödeskedjor. Däremot om det fanns något sätt som respondenten skulle kunna påverka 

på skulle denne absolut vilja göra det. I och med att respondentens företagskoncept 

bygger på hållbarhet ser denne det som självklart att även vilja hjälpa andra om det skulle 

vara möjligt.  

 

Företag D - respondent 6  

I sin flödeskedja använder sig respondenten av dropshipping vilket innebär att företaget 

inte har något eget lager utan det är hos leverantörerna i Asien som lagret finns. När en 

kund lägger en order vidarebefordras ordern till leverantören som sedan skickar varan 

direkt till slutkunden, detta företag fungerar därför som en mellanhand. I dagsläget har 

respondenten inga samarbeten med konkurrenter. Vidare har respondenten just nu inga 

ambitioner om att inspirera och hjälpa andra företag att bli mer hållbara, fokus ligger för 

tillfället endast på företagets egen affärsmodell. I framtiden däremot är detta något som 

respondenten absolut vill arbeta mer med. Respondenten är inte helt säkert på hur denna 

skulle gå tillväga för att inspirera andra men gav ett exempel på att föreläsningar skulle 

kunna vara ett sätt. Genom föreläsningarna skulle respondenten kunna visa på hur denne 

själv gjorde samt försöka komma på idéer på hur andra kan gå tillväga för att bli mer 

hållbara.  

 

7.2 Tema 2: Coopetition i flödeskedjan 
Företag A - respondent 1  

Då det handlar om samarbeten inom inköp berättar respondenten att företaget har en 

separat del som arbetar med inköp, därför kunde respondenten inte uttala sig om det. 
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Däremot nämns att marknaden för återvunnen textil inte är så utvecklad och därför är 

detta något som företaget avser att jobba vidare med. Det kan till exempel vara genom 

initiativ som BCI. När det kommer till distributionen berättar respondenten att de arbetar 

med leverantörer för att transportera produkterna. De använder en code of conduct för att 

säkerställa att leverantörerna följer de tydliga kriterier som företaget har då det gäller 

hållbarhet. På detta sätt samverkar företaget med många speditörer, vilka är företagets 

leverantörer. Respondenten fortsätter att berätta att de arbetar utifrån kriterier så som 

påfyllnadsgrader, alternativa drivmedel samt mål på direktleveranser. Senaste kriteriet 

innebär att optimera flödet för att det till exempel inte ska gå några onödiga transporter. 

Företaget sätter således upp interna mål som sedan utförs med hjälp av leverantörerna.  

 

Då respondenten kommer in på just coopetition i distributionen hävdar denne att det är 

möjligt att företaget använder sig av det, däremot är respondenten inte helt insatt i exakt 

alla detaljer kring transportörerna. Respondenten fortsätter att berätta att i och med att de 

köper en tjänst av en transportör som har ett intresse av att fylla den transporten kan denna 

transportör fylla lastbilarna med andra leverantörers varor om det skulle behövas. 

Däremot anser respondenten att företaget har ett ganska stort transportbehov och därför 

fylls lastbilarna oftast med deras egna produkter. Det finns således inte ett behov av att 

fylla lastbilarna med någon annan leverantörs produkter för att maximera fyllnadsgraden. 

Respondenten anser därmed att, i deras fall, ligger ansvaret för att optimera 

transportflödet på transportörerna. I och med, som nämnt, att de köper en tjänst av 

leverantörerna så kan även någon annan köpa en tjänst av samma leverantör. Detta är 

således inte något som företaget själva kan styra över.  

 

Respondenten anser att coopetition inom produktion är något som skulle kunna fungera, 

det skulle exempelvis kunna innebära cirkulär ekonomi. Företaget vill återföra sitt eget 

avfall i produktionen, däremot kommer det egna avfallet inte att räcka till för den 

efterfrågan som de har. Respondenten berättar om att företaget har satt upp vissa 

procentsatser till 2020 för återvunnen plast samt återvunnet trä, detta är något som de 

måste samarbeta med andra aktörer för att uppnå. Vidare berättar respondenten om att i 

dagsläget har de problem då det gäller återvunnen textil, problemet ligger i att hitta det 

materialet.  

 

Företag A - respondent 2 och 3 

På frågan om hur respondenterna ser på samarbeten inom inköp av råmaterial är svaret 

att en viktig princip för företaget är att deras varor bara säljs hos dem samt att de bara 

säljer sina egna varor. En princip som företaget har arbetat väldigt länge med, och 

kommer att fortsätta med att göra. Däremot behöver inte samarbeten i råvarusynpunkt 

uteslutas att man samarbetar i, så länge den färdiga produkten bara säljs hos dem. Ett 

initiativ där företaget är med och leder arbetet för bland annat en mer hållbar 

bomullsodling är BCI. Vidare nämner respondenterna att företaget ingår i flertalet 

initiativ som exempelvis arbetar för en mer hållbar produktion av palmolja, där de är med 

och stödjer arbetet men inte har den ledande rollen. Så på det sättet är de med och driver 

utvecklingen framåt.  
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Då det handlar om användandet av coopetition inom distributionen av miljömässiga 

anledningar svarar respondenterna att de har en distributionskedja som räcker till för dem 

själva, vilket innebär att de fyller sina containrar och lastbilar själva och således inte ser 

vinning i att exempelvis samlasta med andra aktörer. Däremot hade det varit angenämt 

om det exempelvis uppe i norr hade funnits någon som kunde frakta returlast i de 

containrar som blir tomma när företaget har lastat ur dom. Där har de ännu inte hittat 

någon fungerande lösning med att hitta någon aktör som är intresserad av att skicka 

lastade containrar söderut. Däremot nämner respondenterna att det är lättare när det är 

fråga om lastbilstransporter, eftersom de då upphandlar en lastbil för en sträcka vars åkeri 

de inte äger. Åkeriet i fråga har ju då lättare att hitta en returfrakt. Så miljömässigt är det 

lättare att få det att bli hållbart när man jobbar med lastbilar än om man jobbar med 

järnvägstransport, vilket kan tyckas som en paradox. Det är alltså lättare att bli 

miljövänligare med lastbilstransport än med järnväg. 

 

Huruvida det finns möjlighet att använda coopetition inom produktion för att bli mer 

hållbara har respondenterna skilda åsikter. Respondent 3 nämner att en möjlighet hade 

varit att aktörer inom produktion lär sig av varandra och utvecklar nya hållbara processer 

tillsammans, och att man även kan använda samma maskiner som är anpassningsbara till 

flera olika aktörer. Således är det produkten i sig som skiljer företagen åt. Däremot 

resonerar respondent 2 annorlunda och istället hävdar att det skulle kunna vara ett 

problem. Detta eftersom företaget är stolta över det dem gör och vill att produkterna ska 

vara präglade av deras varumärke, varför det inte skulle vara fördelaktigt att göra det 

allmänt känt att deras produkter tillverkas i samma fabrik som ett annat varumärke som 

har en helt annan prisklass. I en situation där företaget exempelvis tillverkar sina 

produkter i samma fabrik som en leverantör som har en mycket högre prisklass, blir det 

problematiskt för denna aktör att motivera till sina kunder att man tar ut ett högre pris fast 

man tillverkar i samma fabrik. Detta eftersom det i grunden är samma produkt. Således 

menar respondent 2 att det skulle vara problematiskt att använda coopetition i produktion 

med ett företag som inte står för det företaget i fråga står för. Där anser respondent 2 att 

det är väldigt svårt att hitta ett sådant samarbete där man kan säga att det kommer att 

fungera. Vidare menar respondent 2 att det kan uppstå svårigheter om företaget tecknar 

ett långsiktigt avtal med en leverantör som dessutom har ett avtal med en konkurrent. Om 

ett av företagen behöver öka sin produktion trots begränsad kapacitet hos leverantören, 

kan det bli problematiskt för leverantören att välja mellan dessa två. Där får man ett 

problem som företag om man skulle sätta sig i en sådan situation. Tecknar man däremot 

väldigt kortsiktiga avtal med leverantören är det enklare. Men vill man som företag ha ett 

långsiktigt samarbete med rätt standard och goda villkor, är det enligt respondent 2 

svårare att hitta ett hållbart arbete.  

 

Företag B - respondent 4  

På frågan om hur respondenten ser på samarbeten inom hållbart inköp av råmaterial är 

svaret att detta är svårt att resonera kring i och med att företaget inte har någon egen 

produktion än så länge, i och med att de är så småskaliga. Däremot skulle respondenten i 
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framtiden gärna medverka i dessa typer av samarbeten om någon aktör skulle samordna 

det. Respondenten nämner att en möjlighet är att samarbeta med andra aktörer för att köpa 

in vissa tyger tillsammans. Angående möjligheten att använda coopetition inom 

produktion för att uppnå en mer hållbar sådan svarar respondenten att en möjlighet är att 

frakta tillsammans.   

 

Företag C - respondent 5  

På frågan hur respondenten ser på coopetition inom hållbart inköp av råmaterial är svaret 

att det generellt saknas kunskap bland råvaruproducenter om exempelvis ekologisk 

bomull, och att det pågår internationella satsningar i Indien för att sprida kunskap om 

ekologisk produktion. Vidare kan respondenten tänka sig att samarbeta med företag som 

inte säljer likadana produkter som respondentföretaget. Detta genom att koppla ihop dessa 

med sina egna hållbara leverantörer, och på så sätt ge möjlighet till dessa att bli mer 

hållbara. Ytterligare ett förslag respondenten ger inom samarbeten inom inköp är att 

beställa tillsammans med något annat företag. Detta eftersom många leverantörer har en 

minimumorder som ibland kan vara för stor för ett litet företag. Respondenten importerar 

sina varor i containrar. I och med att respondentföretaget är litet fylls inte containrarna av 

företagets egna varor. Dessa varor transporteras således tillsammans med andra företags 

varor som enligt respondenten blir en typ av samarbete i distributionen. Angående hur 

respondenten ser på möjligheten att använda coopetition inom produktion för att uppnå 

en mer hållbar flödeskedja är svaret att det finns exempel från produktionsanläggningar 

där olika företag producerar med gemensamma maskiner för att dels minska på 

kostnaderna men även för att det är bättre för miljön. Utöver det nämner respondenten att 

det finns företag som samarbetar genom att ge sina konkurrenter möjlighet till produktion 

när efterfrågan är större än deras egen kapacitet, för att kunna möta den efterfrågan.  

  

Företag D - respondent 6  

I och med att respondenten själv inte köper in råmaterial kan denne inte uttala sig om hur 

ett coopetitioninitiativ skulle kunna organiseras i denna del av flödeskedjan. Däremot 

inom distributionen ser respondenten möjligheter i att tillverkare kan frakta råmaterial 

tillsammans för att öka fyllnadsgraden. Inom produktion skulle det möjligtvis fungera att 

dela på maskiner, kanske gå ihop och starta en maskinpark tillsammans, och försöka att 

fördela maskintid mellan företagen som delar på dessa.  

 

7.3 Tema 3: Utmaningar 
Företag A - respondent 1 

För att implementera ett coopetitioninitiativ på ett bra sätt anser respondenten att parterna 

som ingår i initiativet formulerar ett mål och syfte som de alla känner sig engagerade i 

samt bekväma med att följa. Att hitta dessa gemensamma mål och syfte är något som kan 

ta ett tag enligt respondenten. Detta eftersom aktörerna som ingår i coopetitioninitiativet 

kan ha olika intressen i frågan om vad de gemensamma målen och syftet ska vara. Vidare 

är det enligt respondenten viktigt att skapa ett förtroende för varandra. Så klart finns det 

en utmaning i att det finns vissa yrkesmässiga hemligheter som inte går att föra vidare till 

någon annan part, däremot anser respondenten att aktörerna måste ta en diskussion 
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tillsammans om vad de kan dela inom coopetitioninitiativet. En ytterligare utmaning som 

respondenten nämner är att hitta rätt samverkanspartners. För att lösa dessa utmaningar 

handlar det om, som tidigare nämnt, att skapa förtroende för varandra samt att enas. 

Respondenten trycker på att något denne anser vara väldigt värdefullt är att en oberoende 

tredje part måste finnas med som exempelvis kan samordna och driva det hela. Denna 

tredje part måste även vara någon som alla aktörerna i samarbete känner att de kan knyta 

an till. Respondenten ger Svensk Handel samt Världsnaturfonden som exempel på 

oberoende tredje parter som skulle kunna vara med i ett coopetitionsamarbete.  

 

Respondenten ser svårigheter i det faktum att både textilindustrins flödeskedjor samt 

globala flödeskedjor är komplexa. Däremot anser respondenten att samverkan är den enda 

möjligheten för att kunna hantera och lösa denna komplexitet samt nå ett långsiktigt bättre 

resultat. De svårigheter som respondenten ser handlar om mer hållbar produktion, hur de 

ska nå ut till bönderna som odlar för att de ska få stöd i detta. Vidare är en annan utmaning 

att få en kartläggning på alla underleverantörer. Att få ett fungerande andrahandsvärde på 

återvunnen textil är även det en utmaning enligt respondenten. Som nämnt vill företaget 

i så stor utsträckning som möjligt återföra material till produktionen och få en cirkulär 

ekonomi. En utmaning som finns är däremot att göra dessa andrahandsmaterial mer 

lönsamma att använda än råmaterial.  

 

Företag A - respondent 2 och 3 

På frågan om vad respondenterna anser krävas för att ett coopetitioninitiativ ska kunna 

implementeras på ett bra sätt är svaret att i slutändan måste båda parter vinna mycket på 

samarbetet. Det utmaningar som respondenterna ser med coopetition är frågan om hur 

företag ska göra för att skydda sina produkter. Om råvaran inte är skyddad så kanske det 

inte är ett problem. Men om sluttillverkningen av en produkt sker hos en leverantör som 

också levererar till ett annat företag ligger det en utmaning i att skydda exempelvis en 

design så att det inte går vidare till någon annan. Vidare ser respondenterna utmaningar 

med att avgöra om man har ungefär lagom stora marknadsandelar i ett samarbete, vilket 

är en förutsättning för att ett samarbete ska fungera. Förhandlingen om vem som ska ta 

största kostnaden för samarbetet och vem som tjänar mest på det blir väldigt komplex. 

Det viktiga är också att man ser att samarbetet innebär konkurrensfördelar för alla parter.   

 

Företag B - respondent 4  

De främsta utmaningar som respondenten ser med coopetition är att det är dyrt och 

tidskrävande. För att lösa dessa utmaningar krävs det enligt respondenten att förtroende 

för den man samarbetar med finns. Respondenten anser att det är möjligt att verka som 

ett enhetligt system med en konkurrent, men att det däremot kräver avtal mellan parterna 

och att en tydlighet råder. 

 

Företag C - respondent 5  

Respondenten anser att det enskilda företag inte kan göra så mycket då det handlar om att 

hitta möjligheter för coopetition, utan de är upp till dem som sitter i ledning och har makt 

att påverka. Coopetition är således en fråga som hamnar på regering- eller kommunnivå 
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enligt respondenten. Om respondenten tänker på sitt eget företag skulle denne vara villig 

att använda coopetition med ett företag som säljer samma produkter så länge 

konkurrenten inte finns i samma marknad, detta för att man inte ska skada varandra. Att 

ha ett gemensamt mål är enligt respondenten även något som är nödvändigt för att ett 

coopetitioninitiativ ska kunna implementeras på ett bra sätt samt för att det ska gå lätt att 

samarbeta.  

 

Det finns enligt respondenten en utmaning i att samarbeta med någon som finns i samma 

industri eller säljer likadana produkter i och med att det finns risk för att det ska påverka 

varumärket på ett negativt sätt, minska respondentföretagets egen försäljning eller 

fördelar. Vidare anser respondenten att det inte fullt ut går att verka som ett enhetligt 

system med en konkurrent eftersom man inte vill dela all information med dem. På frågan 

hur del dubbla komplexiteten kan försvåra att använda coopetition känner sig 

respondenten osäker och kan inte ge något svar.  

 

Företag D - respondent 6  

Kommunikation samt transparens anser respondenten vara nyckeln till att ett 

coopetitioninitiativ ska kunna implementeras på ett bra sätt. Däremot kan det vara en 

utmaning att uppnå en bra kommunikation. Att även ha ett gemensamt mål så att alla 

parter vet vart de strävar inom samarbetet är nödvändigt. Det gäller således att hitta rätt 

partners som vill åt samma håll. Detta samt pålitlighet är faktorer som är viktiga för att 

kunna skapa en koordination och verka som ett enhetligt system med en konkurrent anser 

respondenten. Respondenten känner sig osäker på vilka svårigheter den dubbla 

komplexiteten med textil- samt globala flödeskedjor skapar. En sak respondenten kom att 

tänka på är att det kan finnas svårigheter i och med all frakt som sker inom dessa typer av 

flödeskedjor, själva logistiken blir en utmaning.  

 

7. 4 Tema 4: Informationsutbyte 
Företag A - respondent 1 

Respondenten anser inte att informationsutbyte mellan konkurrenter är något som skulle 

vara ett problem. Däremot är det viktigt att tänka sig för eftersom all information inte går 

att dela med sig av till konkurrenter, exempelvis yrkeshemligheter. Respondenten anser 

att det även är viktigt att ha en så öppen kommunikation som möjligt för att kunna nå 

framåt. För att kunna nå förändring är det nödvändigt att öppna upp sig för 

informationsutbyte samt vara ärlig. Enligt respondenten har företag generellt blivit 

väldigt mer transparanta och öppna då de samarbetar och definierar gemensamma mål. 

Respondenten berättar även att en hel del av deras produktutveckling sker på 

fabriksgolvet tillsammans med deras leverantörer. I och med detta och att de troligtvis 

inte är det enda företaget som finns i produktionsfabrikerna kan respondenten tänka sig 

att det på så sätt finns ett utbyte åt båda håll i teknikutveckling.  

 

Företag A - Respondent 2 och 3 

På frågan om synen på informationsutbyte mellan konkurrenter och huruvida det skulle 

kunna stoppa företag från att använda sig av coopetition är svaret att det absolut kan 
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stoppa samarbete. Om företag exempelvis håller på att utveckla en ny produkt som man 

vill vara först och ensam om på marknaden, så måste man ha sekretess på det. Å andra 

sidan är det lättare i ett fall där man kan säga att det är en konkurrensfördel att släppa 

informationen fri, som att exempelvis inte patentera en ny vävstol som gör livet lättare 

för arbetare i Indien. Här har företaget tillverkat den för att de tror att den gör en skillnad 

och gör livet lättare för väldigt många, och således bara ser fördelar med att denna 

innovation kopieras och sprids. Att kunna säga att företaget har skapat den är en starkare 

konkurrensfördel än att ha den patentskyddad.  

 

På frågan om vad respondenterna anser kan hjälpa till för att komma över hindret med att 

dela känslig information med konkurrenter är svaret att det inte är självklart att man ska 

komma över det hindret. Detta för att konkurrens är viktigt för att man ska lyckas och 

driva utvecklingen framåt. Således finns det en del information som faktiskt måste stanna 

inom företaget. Således får man som företag vara selektiv med vilken information man 

delar med sig av. Angående villigheten att ingå i samarbeten med konkurrenter för att 

uppnå nya hållbara teknologier och synen på att dela med sig av denna teknologi till 

konkurrenter är svaret att det är fördelaktigt om det stödjer företagets vision samt om det 

är en konkurrensfördel att göra det. Detta genom att som tidigare nämnt exempelvis att 

dela med sig av innovationer som förbättrar både miljömässiga och sociala aspekter.  

 

Företag B - respondent 4  

Respondenten ser inget negativt med informationsutbytet mellan konkurrenter som 

uppstår vid coopetition, och ser det således som inget som skulle kunna stoppa 

användningen av coopetition. Således ser respondenten bara positivt med 

informationsutbyte mellan konkurrenter. 

 

Företag C - respondent 5  

Respondenten ser inte informationsutbyte mellan konkurrenter som något som kan stoppa 

företag från att använda coopetition. Däremot är det av vikt att företaget är selektiv med 

vilken typ av information som går att dela med sig av, så att känslig företagsspecifik 

information inte kommer ut. Respondenten är villig att samarbeta med konkurrenter för 

att utveckla ny hållbar teknologi. Vidare menar respondenten att denne inte skulle ha 

något problem att dela med sig av ny teknologi som är miljömässigt och socialt hållbar 

till så många som möjligt, och således även till konkurrenter. 

 

Företag D - respondent 6 

I de fall informationsutbyte skulle hindra ett coopetitioninitiativ anser respondenten beror 

på vilken typ av information det handlar om. Känslig information och sådant som inte 

ännu blivit offentligt är information som man troligtvis inte vill dela. Inom textilindustrin 

är informationsutbytet kanske inte av den mest innovativa typen enligt respondenten, 

därför finns det stort utrymme för att dela information. Respondenten hävdar att 

informationsutbyte är något som skulle kunna sätta käppar i hjulet för samarbeten och att 

det är mindre företag som kan ha större problem med detta. Respondenten tänker sig att 

om ett okänt företag vill ingå i ett samarbete kanske de andra aktörerna exempelvis vill 
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veta hur stor omsättning det okända företaget har. Detta företag måste då ställa sig frågan 

om de är beredda att dela denna information eller om de ska hålla det hemligt. Det faktum 

att vissa företag kan känna ett hinder i att dela information ger respondenten som förslag 

att få tillgång till ett nätverk med likasinnade företag eller personer kan hjälpa till i att 

överkomma detta hinder. Denna typ av nätverk finns i dagsläget, respondenten använder 

själv sig av en sådan tjänst.  

 

I det fall respondenten skulle komma på en ny typ av teknologi och denna teknologi har 

utvecklats med hjälp av andra är det självklart att även de ska få ta del av den. Om det 

istället hade varit respondenten som ensam hade kommit på någon ny typ av teknologi så 

är det inte lika självklart om denna skulle dela med sig av detta till andra eller inte. Om 

det skulle vara en liten innovation som ökar effektiviteten så skulle respondenten kanske 

kunna tänka sig att dela med sig av den. Att licensiera innovationen anser respondenten 

kunna vara den mest effektiva metoden. Om det istället skulle vara en revolutionerande 

idé ställer sig respondenten tveksam till om denne skulle dela med sig av idén. Om man 

däremot skulle se på saken ur ett samhällsnyttigt perspektiv är skulle det vara bättre att 

dela med sig av teknologiska innovationer till så många som möjligt. En tanke 

respondenten har är att man då kan ta en mindre avgift för detta, däremot är det inte något 

som är nödvändigt. Det handlar om hur man själv är som person anser respondenten.  

 

7.5 Tema 5: Framtiden 
Företag A - Respondent 1 

Coopetition är något de enligt respondenten gärna skulle använda sig mer av. Att specifikt 

säga inom vilka delar av flödeskedjan de kan tänka sig att utöka användningen av 

coopetition anser respondenten vara svårt att säga. Eftersom hållbarhet är något som är 

väldigt viktigt för företaget ska det därför genomsyra alla funktioner. Detta innebär att 

alla arbetar för en ständig förbättring och om det skulle hända att de gagnas mer av att 

samarbeta kommer de att välja det alternativet. Respondenten hävdar att det säkert finns 

flertalet områden där de behöver samarbeta samt kommer att göra detta i framtiden. 

Däremot som tidigare nämnt kan respondenten i dagsläget inte säga exakt hur dessa 

samarbeten kommer att organiseras. Respondenten anser även att det generellt behövs 

mer och mer samverkan över gränser och då inte bara mellan företag utan det kan även 

handla om samhället, politik och forskning. Respondenten menar på att det finns stora 

utmaningar då det handlar om miljöproblem och klimatfrågor så det är nödvändigt att 

samverka både bättre samt i större utsträckning i stora frågor för att kunna påverka på det 

positiva sätt som de vill.  

 

Huruvida företag ska satsa mer på coopetition i framtiden anser respondenten beror på 

om det är relevant och nödvändigt för företaget eller inte. Om ett företag ska använda 

coopetition måste det ge något tillbaka till företaget, det måste leda till ett resultat. Företag 

måste även tänka på att det handlar mycket om timing samt om att ha rätt partner. Om allt 

detta stämmer anser respondenten att företag ska satsa på coopetition. Respondenten 

nämner även att det oftast är i nya marknader, då någon större förändring sker samt då 

något system ska förändras som det är nödvändigt att jobba krossfunktionellt.  
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Företag A - respondent 2 och 3 

På frågan om hur respondenterna ser på att bredda användningen av coopetition i 

framtiden är svaret positivt - i vissa frågor. I andra frågor så kanske företag inte har så 

mycket att vinna på. Om företag ska ingå i ett coopetitioninitiativ är det av vikt att 

samtliga aktörer tjänar på det, eftersom det innebär ett extraarbete och således måste 

innebära någon form av vinst. Det är viktigt att se långsiktiga fördelar i ett samarbete och 

det ska leda till att antingen minska på kostnader eller öka vinsten på det som görs för att 

kunna fortsätta utvecklas. Det är grunden även när det är fråga om huruvida företag skall 

ingå i coopetitioninitiativ. Respondent 2 uttrycker: “Innebär det lägre kostnader eller 

högre omsättning- så ja då är det intressant, innebär det inte det så då är det mycket 

svårare att motivera.” Huruvida det finns någon specifik del i flödeskedjan 

respondenterna kan tänka sig att coopetition kan utökas i är varulogistikflödet enligt 

respondent 2 ett område som skulle tjäna på det, sett ur Sveriges perspektiv. Men då 

uppstår ju som sagt svårigheter med returflöden från norr, att få det att fungera. Vidare 

understryker respondent 3 vikten av att ta hjälp av en oberoende tredjepart för att kunna 

koordinera det hela.  

 

Angående i vilken grad respondenterna anser att coopetition är en del av lösningen för att 

uppnå en mer hållbar textilindustri är svaret att det inte är någon som tjänar på en ohållbar 

textilindustri. Det finns exempelvis delar av textilindustrin som klädbranschen, där 

tidscyklerna är så pass korta att man gör snabba förtjänster på produkter som ingen annan 

har, men som samtidigt har en kort livslängd. Företaget respondenterna representerar 

verkar på en nisch av textilindustrin där produktionscyklerna är avsevärt längre än så, 

exempelvis har de en katalog som gäller i 12 månader. I den kortsiktiga delen av 

textilindustrin skulle det troligtvis kunna gå att göra mycket för hållbarheten. 

Förutsättningarna handlar således om tidshorisonten. Jobbar man långsiktigt och satsar 

på långsiktiga vinster och har längre cykler av produktion så är det alltid lättare att 

förbättra hållbarheten..  

 

Företag B - respondent 4 

Angående i vilken grad respondenten anser att coopetition är en del av lösningen för att 

uppnå en mer hållbar textilindustri är svaret att det absolut kan vara en väg att gå. För en 

liten aktör som de själva anser respondenten att coopetition är lite långsökt, men att de 

större aktörerna har alla möjligheter att arbeta mer hållbart med hjälp av coopetition. Idag 

ser respondenten däremot att leverantörer i dagsläget tänker alldeles för kortsiktigt och 

vinstdrivet varför utbudet av miljövänligt producerade produkter är begränsat för 

återförsäljare, trots en ökad efterfrågan på dessa typer av produkter.  

 

Företag C - respondent 5  

Respondenten anser att det självklart behövs fler samarbeten där företag kan hjälpas åt, 

exempelvis coopetitioninitiativ. För att citera respondenten: “Coopetition är ju en cool 

men lite ny grej, det är inte så vanligt men det behövs.” 
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Företag D - respondent 6 

Eftersom respondenten är en småföretagare anser denne att coopetition är ett självklart 

alternativ för framtiden då coopetition som en väldigt bra metod för just småföretagare. 

Respondenten ser inte många negativa aspekter av att använda coopetition. Däremot om 

man har ett företag som växer till den grad att det inte längre är effektivt att samarbeta 

anser respondenten att man då ska fundera på om man verkligen ska fortsätta med det. 

Det beror däremot på vad för mål som finns med samarbetet. De områden där 

respondenten anser att coopetition främst kan utvecklas är inom distribution samt då det 

handlar om innovationer. Med innovationer menar respondenten att företag behöver lära 

sig av varandra för att på så sätt snabba på innovationsprocessen. Respondenten påstår att 

coopetition absolut kan ses som en del av lösningen för att uppnå en mer hållbar 

textilindustri. Det finns många sätt där företag kan hjälpas åt, och speciellt inom 

hållbarhet. För att utöka coopetition anser respondenten att det ska ske genom nätverk där 

målet ska vara att bli mer innovativa. Detta tror respondenten kan vara ett steg i rätt 

riktning för att hitta sätt för att exempelvis uppnå mer innovativa och bättre fraktsätt. Det 

krävs att det är någon som tar tag i det hela och leder, bara detta händer så tror 

respondenten att det finns möjligheter att bli mycket bättre.  

 

Respondenten tror att det idag försiggår fler coopetitionsamarbeten än vad man tror, 

företag är bara tystlåtna om det. Anledningen till att respondenten tror att det hemlighålls 

är på grund av image. Ett stort företag har sin egen image och om de ska vara transparanta 

med exempelvis att de samarbetar med ett företag som ingen känner till kan det väcka 

tankar hos folk om vad som försiggår egentligen.  
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8. Analys och diskussion 
 

8.1 Tema 1: Nuläget 
Utifrån vår empiri ser vi att de mindre företagen har bristande kunskap om hur de kan 

använda sig av coopetition i sin flödeskedja. Mindre företag upplever att de saknar 

resurser att avsätta för att ingå i ett sådant samarbete, eftersom det också kräver tid och 

engagemang. Eriksson (2010, s. 905-906) nämner att en investering i både tid och resurser 

krävs, samt att det krävs en förändring i företagsstrukturer, processer och attityder. Tid 

kan för ett mindre företag vara svårt att avsätta ifrån den dagliga verksamheten. En 

ytterligare tolkning från vår sida kan vara att de helt enkelt inte känner att det är något 

som ett företag av mindre storlek skulle ha något att vinna på. Just det faktum att alla 

parter behöver vinna på samarbetet var ett starkt kriterium till användningen av 

coopetition bland övervägande delen av våra respondenter. Vad vi kunde se var att de 

mindre företagen enskilt gör vad de kan för att vara så hållbara som möjligt vertikalt i 

sina flödeskedjor. Vidare är mindre företag också villiga att använda sig av coopetition i 

sina flödeskedjor, men på vilket sätt har respondenterna svårt att sätta sig in i. Således 

tolkar vi empirin att de mindre företagen är positivt inställda till användning av 

coopetition, men att de saknar kunskap om hur de ska gå tillväga för att göra detta.  

 

Vi kunde se att det större företaget i dagsläget deltar i flertalet olika coopetitioninitiativ 

både på internationell och global nivå. Cruijssen et al. (2007, s. 33) hävdar att det är av 

själviska skäl samt för att maximera den egna lönsamheten som företag väljer att använda 

sig av coopetition, vilket vi inte anser stämmer överens med vår empiri. Empirin visar på 

att, speciellt det större företaget, inte enbart använder sig av coopetition av själviska skäl. 

Vi tolkar det som att det till största del handlar om att de vill göra en skillnad miljömässigt 

och hjälpa till där de kan. De arbetar löpande med att hitta nya initiativ som är intressanta 

för dem att delta i samt ger intrycket av att ha mycket kunskap inom coopetition. I och 

med att de är ett stort företag har de mycket resurser, kunskap och kan avsätta tid till att 

arbeta med detta. Något som vi anser är en påverkande faktor till företagets aktiva 

sökande av nya initiativ är att detta företag tar hållbarhet på stort allvar och arbetar med 

det genomgående i företaget. I och med att denna aspekt är en så viktig del är det självklart 

att de har som mål att även flödeskedjorna ska bli så hållbara som möjligt. I och med att 

de deltar i många coopetitioninitiativ tolkar vi det som att de har insett att samarbete är 

nödvändigt för att uppnå hållbarhet. Kuo et al. (2014, s. 266) hävdar att företag har insett 

att för att öka sin konkurrenskraft är det nödvändigt att hela flödeskedjan och inte enbart 

de interna processerna effektiviseras miljömässigt. Som nämnt är hållbarhet ett stort fokus 

inom företaget, de arbetar med exempelvis leverantörer men även med konkurrenter för 

att uppnå så miljövänliga flödeskedjor som möjligt. Det kan tolkas som att de har insett 

att det är en konkurrensfördel att hela flödeskedjan är hållbar och stämmer således 

överens med Kuo et al (2014, s. 266). Vi kunde se ett mönster att konkurrensfördelar finns 

i att arbeta för att andra företag ska bli mer hållbara, detta för att konkurrens driver 

utveckling. Detta kan tolkas på två sätt. Dels kan det mena på att konkurrenten ingår i ett 

företags egen flödeskedja och bidrar med konkurrensfördelar till företaget om denna 
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konkurrent också är miljövänlig. Det kan även menas att konkurrenten inte ingår i 

företagets flödeskedja, men om företaget hjälper denna konkurrent att bli mer hållbar kan 

det ge fördelar till företaget själv. Som nämnt upplevs konkurrens driva utveckling, 

däremot kan vi inte i denna studie exakt gå in på vad dessa konkurrensfördelar handlar 

om eftersom detta inte omfattas av studien.  

 

Vi kan se att det större företaget har ambitionen att inspirera andra företag till att bli mer 

hållbara. Detta gör de genom att som stor aktör kunna sprida kunskap till andra företag 

och kunna vara med och påverka till mer hållbara processer, exempelvis genom 

medverkandet i olika internationella organisationer tillsammans med andra företag. Detta 

kan hänföras till TBL reporting, där en drivkraft för detta är att sprida kunskap och 

inspirera andra företag till att bli mer hållbara (Mintz, 2011, s. 26). En tolkning kan vara 

att större företag har mer tid och resurser till att påverka ur ett större perspektiv än den 

egna verksamheten, och därmed har en större ambition att förändra industrin de befinner 

sig i till det bättre. Samarbete främjar utveckling på grund av ny kunskap och resurser (Le 

Roy & Czakon, 2016, s. 3). En ytterligare tolkning kan således vara att större företag 

väljer att inspirera och samarbeta med andra företag för att ett utbyte av kunskap kan ske 

mellan aktörerna samtidigt som ny kunskap kan skapas tillsammans. Vidare kan vi se att 

de mindre företagen inte har någon större ambition att i dagsläget inspirera andra företag 

till att bli mer hållbara i sina flödeskedjor. En tolkning är att de som mindre aktörer 

behöver hålla sitt fokus på den egna verksamheten. Även om de givetvis vill att fler 

företag ska ta ett miljömässigt ansvar så arbetar de inte aktivt för att förverkliga detta. Det 

kan även vara så att de inte ser hur de skulle kunna göra någon skillnad. I och med att de 

är mindre företag kanske de känner att de inte kan ha så stor påverkan på andra företag. 

Vidare ser de återigen ingen vinst i att aktivt arbeta för att inspirerar andra företag samt 

saknar kunskap om hur de kan gå tillväga.  

 

8.2 Tema 2: Coopetition i flödeskedjan 
Då det handlar om att använda coopetition i inköp var det svårt för företagen att uttala sig 

om det. Däremot var inställningen till det genomgående positiv och de ser att det finns 

möjligheter till denna typ av initiativ. Vi kunde inte urskilja några konkreta förslag på hur 

coopetition skulle kunna användas i inköp, eller på vilket sätt dessa initiativ skulle kunna 

organiseras. Däremot gavs ett exempel på ett initiativ som finns idag (BCI) och att 

framtida initiativ skulle kunna utformas på ett liknande sätt. Förslag gavs på att 

möjligheter finns i att beställa tillsammans med en konkurrent för att på så sätt uppfylla 

en leverantörs minimumorder. Ansari och Quershi (2015, s. 32) hävdar att leverantörerna 

påverkar hur miljövänlig en flödeskedja är i och med att det material som företag köper 

in av dem antingen är återvinningsbara eller ej återvinningsbara. Majoriteten av 

respondentföretagen köper in av leverantörer som arbetar på ett hållbart sätt i så stor 

utsträckning som möjligt, men de specificerar däremot inte återvinningsgraden av de 

material som köps in. Mitra och Datta (2014, s. 2088) menar på att en produkts design 

ska möjliggöra för återvinning samt återanvändning av materialet. Detta tänk har det stora 

företaget i studien eftersom de menar på att en produkt redan i designstadiet ska designas 

för att kunna användas som andrahandsmaterial. Detta stämmer således exakt överens 
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med Mitra och Datta. Förklaringen till detta tänk hos företaget anser vi beror på deras 

stora fokus på hållbarhet. Å andra sidan skulle det även kunna bero på tillgängliga resurser 

samt kunskap om hållbara processer. 

 

Vi fann att coopetition i distributionen är något som generellt inte används i stor 

utsträckning. Det större företaget klarar av att fylla sina lastbärare själva och ser ingen 

vinning i att samlasta med andra aktörer. Vidare anlitas generellt åkerier som i sin tur 

själva optimerar sina transporter med exempelvis samlastning och ökad fyllnadsgrad. 

Således är distributionen något som ligger utanför företagens kontroll. Däremot kan det 

finnas företag som faktiskt distribuerar själva, men i och med att vi i denna studie inte har 

respondentföretag som tar hand om sin egen distribution kan vi inte uttala oss om hur 

coopetition skulle kunna implementeras och organiseras i distributionen. Mitra & Datta 

(2014, s. 2088) hävdar att företag borde överväga att använda tåg eller båt som 

transportmedel eftersom dessa är ett miljömässigt bättre alternativ än flyg eller lastbil, 

och om företag ändå använder sig av lastbil är det av vikt att hela lastbilen är fylld. Vår 

empiri både säger emot och stödjer detta. Det uttrycks att det miljömässigt är lättare att 

få transporten mer hållbar om man väljer lastbilstransport framför järnvägstransport. 

Detta kan vara för att det är lättare att optimera ruttplaneringen för en lastbil jämfört med 

järnvägen som har en fast sträcka att förhålla sig till. Även Pérez-Bernabeu et al. (2015, 

s. 588-589) menar att ruttplanering är en central del för coopetition inom logistik. Det är 

således enklare att samarbeta med konkurrenter i lastbilstransport då det går att utnyttja 

lastbilarna fullt ut vid exempelvis returfrakt. Vi anser att det kanske även skulle fungera 

att använda tågtransporter inom coopetition. Då det handlar om returfrakt är det då 

nödvändigt att tåget har en optimal ruttplanering. I och med att tågtransporter inte 

fungerar optimalt i Sverige anser vi att lastbilstransporter i dagsläget är det mest optimala 

då coopetition ska användas i distributionen.  

 

När det gäller användandet av coopetition inom produktion är ett tema bland de större 

företaget cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett steg i att uppnå en mer hållbar industri 

och syftar till att reducera avfall och använda resurser på ett effektivare och 

miljövänligare sätt (Ghisellini et al., 2016, s. 12). Där skulle ett möjligt samarbete kunna 

vara att förutom återföra det egna avfallet även återföra konkurrenters avfall i produktion, 

för att kunna möta den efterfrågan som företaget har. I och med att det största av studiens 

respondentföretag har en stor ambition inom hållbarhet så letar de ständigt nya 

möjligheter för att uppnå en mer hållbar flödeskedja. Förutom denna ambition har de även 

tiden och resurserna till att söka dessa möjligheter. Detta skulle kunna vara orsaken till 

att detta företag går ett steg längre än de mindre företagen då de exempelvis ser cirkulär 

ekonomi som en möjlighet samtidigt som inget av de mindre respondentföretagen nämner 

detta. Bland de mindre företagen låg fokus istället på samarbeten inom distributionen och 

att dela på maskinparker. En anledning kan vara att detta är en aktivitet som ligger närmre 

deras egen verksamhet och kan därmed relatera till detta mer. Detta visar sig även då de 

mindre företagen inte har kontroll över hela flödeskedjan på samma sätt som det större 

företaget har.  
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I detta tema kunde vi generellt utifrån empirin inte utläsa specifika detaljer inom vilka 

aktiviteter i flödeskedjan coopetition skulle kunna användas och utökas i. Detta kan som 

nämnt bero på att den fulla kontrollen inom flödeskedjan inte alltid finns; exempelvis då 

det handlar om distributionen. Däremot kan det även bero på att kunskap saknas om hur 

coopetition kan användas och hur ett sådant initiativ skulle kunna organiseras.  

 

8.3 Tema 3: Utmaningar 
De aspekter som enligt respondenterna är nödvändiga för att ett coopetitioninitiativ ska 

kunna implementeras på ett bra sätt är: att ha ett gemensamt mål eller syfte, förtroende, 

bra kommunikation, transparens, win-win situation samt pålitlighet. Eriksson (2010, s. 

906) säger att de faktorer som främst påverkar om ett samarbete blir framgångsrikt eller 

inte beror på tillit, engagemang, gemensamma mål, ständig förbättring samt 

kommunikation. Detta stämmer således bra överens med de faktorer våra 

respondentföretag nämner. Att uppnå en bra  kommunikation är däremot något som en av 

respondenterna ansåg vara något som kan bli en utmaning. Vidare ansåg en majoritet av 

respondenterna att ha ett gemensamt mål var en aspekt som är viktigt. Således är det 

viktigt i ett coopetitioninitiativ att ha något gemensamt att sträva mot. Det värde som 

skapas i ett coopetitionsamarbete ska enligt Velu (2015, s. 124) delas lika mellan de 

företag som deltar i samarbetet. Detta är något som vi anser ska vara självklart, att de som 

deltar i samarbetet ska vinna lika mycket på det. Under intervjuerna nämns även att 

komma överens inom initiativet om exempelvis marknadsandelar, att alla ska få ungefär 

lika stora, som en förutsättning för att samarbete ska fungera.   

 

Utifrån vår empiri kunde vi se att en oberoende tredjepart anses vara en viktig del för att 

ett coopetitioninitiativ ska kunna fungera, någon som kan samordna och driva initiativet. 

Anledningen till att en oberoende tredjepart enligt respondenterna är en viktig faktor i ett 

coopetitioninitiativ kan vara för att företag på så sätt kan säkerställa att de andra företagen 

är med i initiativet för rätt anledningar och inte exempelvis för att utnyttja informationen 

för egen vinning. Detta stöds av det som Eriksson (2010, s. 905) skriver, att samarbeten 

riskerar att fallera om de inte genomförs i rätt situation och för rätt anledningar. Det kan 

också handla om att förtroendet för motparten inte finns där fullt ut, och att en tredjepart 

fungerar som en viss trygghet i detta. Just förtroende är viktigt i ett coopetitionsamarbete 

enligt Casson och Della Giusta (2007, s. 221) och detta kan då förenklas genom att en 

tredjepart finns med i samarbetet.  

 

Att hitta rätt samverkanspartner är en viktig del i att implementera ett coopetitioninitiativ 

men det kan även vara en utmaning att hitta en partner som vill åt samma håll i samarbetet. 

Cruijssen et al. (2007, s. 32) menar på att då företag samarbetar är det viktigt att deras 

incitament går i samma linje. Som tidigare nämnt ansåg respondenterna att ett gemensamt 

mål är viktigt men att det även kan vara svårt att hitta en partner som har samma 

incitament för samarbetet samt att komma överens om gemensamma mål. Att detta är 

viktigt stämmer således överens med Cruijssen et al (2007, s. 32). Det finns utmaningar 

med att dela information med konkurrenter enligt majoriteten av respondenterna. De 

aspekter som togs upp var yrkesmässiga hemligheter samt problem i att exempelvis 
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skydda designen på sina produkter. Vidare i empirin kunde vi se att det finns risker med 

att ett samarbete med en konkurrent kan påverka varumärket på ett negativt sätt 

exempelvis att försäljning eller att de konkurrensfördelar företaget har minskar. Cruijssen 

et al. (2007, s. 23) hävdar att genom att använda coopetition har företag en möjlighet att 

stärka sin position på marknaden, vilket därmed säger emot vår empiri. Vi anser att det 

kan hända att ett samarbete kan påverka ett företag på ett negativt sätt, exempelvis om 

företaget som de samarbetar med inte delar samma värderingar. Därför anser vi, och som 

även kommit fram vid intervjuerna att det är viktigt att lägga ned tid på att hitta rätt 

samarbetspartner. Detta eftersom om inte samma värderingar och mål finns, är risken att 

de motarbetar varandra i och med att de vill åt olika håll. Genom att hitta rätt 

samarbetspartner som det går att arbeta mot samma mål med kan möjligtvis de uppsatta 

målen med samarbetet nås på ett effektivare sätt. Som nämnt säger Cruijssen et al. (2007, 

s. 23) att ett samarbete kan stärka ett företags position på marknaden, för att detta ska vara 

möjligt anser vi att rätt samarbetsparter är en viktig del. Detta eftersom företag har ett 

intresse av att förknippas med rätt företag som bidrar med positiva effekter. Dessa effekter 

kan exempelvis handla om att hitta en partner som har samma ambitioner när det gäller 

kvalitet eller har samma värderingar. Att samarbeta med ett företag som exempelvis inte 

har samma höga kvalitet skulle kunna försämra bilden av företaget ut mot kund.  

 

Forman & Jørgensen (2004, s. 49) nämner att textilindustrin är komplex samt Vidal & 

Goetschalckx (1996, s. 2) hävdar att globala flödeskedjor är komplexa. Alla respondenter 

utom en har globala flödeskedjor, det fanns däremot en osäkerhet hos de flesta 

respondenter om denna dubbla komplexitet kan försvåra användningen av coopetition. 

Däremot en svårighet som nämns är att frakt kan bli en stor utmaning i och med vidden 

på globala flödeskedjor. En av respondenterna anser att trots att svårigheter kan uppstå är 

samverkan den enda möjligheten för att kunna hantera denna komplexitet. Att skapa 

koordination mellan parterna som ingår i flödeskedjan samt att verka som ett enhetligt 

system är enligt Ansari och Quershi (2015, s. 38) något som är viktigt för att kunna 

förbättra en flödeskedja miljömässigt. De hävdar även att parterna måste arbeta integrerat. 

Att arbeta integrerat leder enligt Wolf (2011, s. 229) till en ökad prestation inom 

exempelvis miljöaspekterna av flödeskedjorna. Respondentföretagen anser till största del 

att det skulle gå att vara integrerad och verka som ett enhetligt system med en konkurrent. 

Däremot anses att faktorer som pålitlighet samt en tydlighet behövs, exempelvis med 

hjälp av avtal. Enligt Cruijssen et al. (2007, s. 34) är kontrakt ett sätt för att kunna hantera 

relationer inom coopetitionsamarbeten. Att skapa avtal mellan parterna inom ett 

coopetitioninitiativ skulle således kunna hjälpa till i att öka förtroendet för varandra, 

vilket som framgick under intervjuerna är viktigt för att kunna lösa de utmaningar som 

coopetition kan föra med sig.  

 

8.4 Tema 4: Informationsutbyte 
I empirin fann vi blandade åsikter kring huruvida upplevelsen av att informationsutbyte 

kan komma att stoppa användningen av coopetition. Däremot såg vi ett mönster om att 

det krävs att företag är selektiva med vilken typ av information som delas med 

konkurrenter. Våra resultat visar på att känslig information som exempelvis 
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yrkeshemligheter ska företag vara försiktiga med att dela med sig av. Detta kan hänföras 

till “coopetition paradoxen” som innebär att samtidigt som det finns många fördelar med 

coopetition som till exempel kunskapsgenering, så kvarstår en oro att konkurrenter kan 

ha incitament att använda värdefull information till sin egen fördel (Raza-Ullah et al., 

2014, s. 4). Således krävs det att den skyddade informationen stannar inom företaget, och 

att den delade informationen ska vara tillgänglig för alla parter för att undvika 

misslyckanden av gemensamma mål (Cruijssen et al., 2007, s. 32). I och med att resultaten 

visar övervägande på att viss information kan delas med konkurrenter tolkar vi det som 

att en villighet finns för att dela med sig av den information som är nödvändig för att ett 

coopetitionsamarbete ska fungera, medan känslig information ska stanna internt. Känslig 

information kan vara olika för olika företag, i denna studie kan vi inte säga exakt vad för 

typ av information företagen kan dela med sig av och vad som är för känsligt för dem.  

 

För att underlätta för informationsutbyte fann vi att ärlighet, gemensamma mål samt att 

ha en öppen kommunikation mellan parterna är viktigt. Dessa är nyckelfaktorer som krävs 

för att ett samarbete ska fungera, som nämns av bland annat Eriksson (2010, s. 906). Även 

Han & Dong (2015, s. 5625-5626) har visat på att ju större förtroendet är mellan parterna, 

desto mer information kan de tänka sig att dela mellan sig. Däremot fanns ett avvikande 

svar, som handlar om att företag kanske inte ens ska komma över hindret med 

informationsutbyte alla gånger. Detta eftersom de anser att konkurrens är viktigt för att 

driva utvecklingen framåt. Således kan vi se att det finns två perspektiv där en sida menar 

att coopetition är ett bra verktyg att använda sig av i flödeskedjan för att uppnå en mer 

hållbar textilindustri, och den andra menar att konkurrens driver utveckling. Däremot 

kanske företag inte alltid har de resurser själva att utveckla nya hållbara metoder och 

processer, varför coopetition kan vara ett bra alternativ. För både stora och mindre företag 

kan coopetition därmed vara ett bra alternativ för att de kan dela på risker, lära sig av 

varandra, och för att tillsammans sprida och utveckla kunskap (Velu, 2015, s. 126).   

 

Vi såg ett mönster i att teknikutveckling är ett område där företag är villiga att tillsammans 

samarbeta med andra aktörer för att utveckla nya hållbara teknologier i flödeskedjan, om 

det exempelvis är en konkurrensfördel att göra det. Ett exempel från vår empiri är att en 

hel del av företagets produktutveckling sker på fabriksgolvet tillsammans med deras 

leverantörer. Detta innebär att informationen inte är skyddad, i och med att det finns andra 

företag som arbetar tillsammans med den leverantören. Således finns det ett utbyte av 

information åt båda håll i teknikutveckling. Detta kan liknas med knowledge spillovers, 

som tidigare nämnt innebär att företag inte kan förhindra att ny kunskap som skapats av 

kombination av existerande kunskap används av externa parter (Estrada et al., 2015, s. 

59). Detta ses som något positivt, eftersom aktörer på så sätt kan få information om nya 

hållbara teknologier och således leder till en mer hållbar textilindustri.  

 

8.5 Tema 5: Framtiden  
Vi såg en övergripande positiv inställning till att använda coopetition, däremot såg vi 

vissa skilda åsikter i empirin. Dessa skilda åsikter handlar om användandet av coopetition 

som småföretagare. Å ena sidan såg vi att där coopetition i dagsläget inte används, är 
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upplevelsen att det är ett självklart alternativ för framtiden samt att det är en bra metod 

för småföretagare. Å andra sidan anses coopetition däremot för en liten aktör vara 

långsökt och att det istället är de största aktörerna som har möjligheterna att använda 

coopetition för att bli mer hållbara. Det är svårt att säga vad orsaken till denna skillnad 

mellan respondenterna är. En möjlig orsak kan vara att det saknas kunskap bland mindre 

aktörer kring hur de kan använda coopetition i sina flödeskedjor för att uppnå en mer 

hållbar sådan. Exempelvis kunde vi se att coopetition upplevs vara resurs- och 

tidskrävande. Detta ligger i linje med det Eriksson (2010, s. 905) skriver, att samarbeten 

kräver en investering i både tid och resurser. Däremot säger litteraturen att en möjlighet 

med coopetition är att exempelvis minska på kostnader (Cruijssen et al., 2007, s. 23). Det 

krävs således att samarbetet uppnår en punkt där fördelarna väger över kostnaderna. 

Sammantaget ser vi ett gap kring synen på coopetition mellan litteraturen och empirin, 

vilket indikerar på att kunskapen kan behöva ökas bland främst mindre företag kring 

möjligheter och användandet av coopetition.  

 

Vi såg i empirin att det i dagsläget var svårt att specifikt ange vart i flödeskedjan 

coopetition skulle vara möjligt för respondentföretagen. Förslag som däremot togs upp 

var inom distributionen, snabba på innovationsprocessen samt inom varulogistikflödet. 

Som Porter (Johnson et al., 2011, s. 98) nämner är technology development en del i 

flödeskedjan, denna del innefattar all form av teknologi som används i processer. Detta 

kan således ses som en form av innovationsprocess. Vidare nämner även Le Roy & 

Czakon (2016, s. 4) att företag kan använda sig av coopetition i forsknings- och 

utvecklingsaktiviteter. Innovationsprocessen innebär att företag kan lära sig av varandra 

för att på så sätt snabba på innovationsprocessen, vilket skulle kunna ske genom nätverk. 

Detta stämmer således överens med Le Roy & Czakon (2016, s. 4), att coopetition kan användas 

i utveckling av exempelvis olika processer. Det faktum att företag kan lära sig av varandra 

stämmer överens med Velu (2015, s. 126) som menar på att drivkrafter för coopetition 

även är behovet av nya teknologier och ökade kostnader för att utveckla dessa.  Inom ett 

coopetitionsamarbete kan således kunskap delas om nya teknologier. Som nämnt var det 

i vår empiri överlag svårt att säga vart i flödeskedjan coopetition skulle kunna användas. 

Ytterligare en sak som var svårt för respondenterna var att sätta sig in i hur möjliga 

coopetitionsamarbeten i framtiden skulle kunna utformas. Som nämnt gavs förslag på att 

kunskap kan spridas genom nätverk, däremot gavs inga förslag på vilken typ av nätverk 

det skulle kunna vara och hur de skulle kunna utformas. 

 

Överlag kunde vi se att företag borde satsa mer på coopetition och se coopetition som ett 

verktyg för att uppnå en mer hållbar flödeskedja. Coopetition ska användas där det är 

relevant för företaget, och där företag har något att vinna på. För att ingå i ett 

coopetitioninitiativ krävs det således att samarbetet innebär någon form av vinst och ger 

fördelar till företaget. Dessa tankegångar ligger i linje med det Cruijssen et al. skriver, att 

ett syfte med coopetition är att skapa “win-win” situationer mellan aktörer (2007, s. 23). 

Vi fann att dessa fördelar kan handla om att antingen öka vinsten eller minska 

kostnaderna. En annan aspekt vi fann är att företag behöver tänka på att det handlar 

mycket om timing och att hitta rätt partner. Om allt detta stämmer så är coopetition något 
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att satsa på. Även Kale & Singh (2009, s. 47) visar på vikten av att hitta rätt 

samarbetspartner och presenterar olika metoder att utgå ifrån vid valet av 

samarbetspartner, däremot vilken metod som är mest lämpad kan vi inte säga i denna 

studie.  
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9. Slutsats  
Vår problemformulering i denna studie lyder: Hur kan företag inom textilindustrin 

använda coopetition i sina flödeskedjor för att bli mer hållbara? 

 

Vidare är syftet i studien: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företag inom 

textilindustrin är villiga att använda coopetition för att uppnå en miljövänligare 

flödeskedja från råvaruproduktion till och med produktion, i ett bredare perspektiv än det 

som görs idag. Vidare är syftet att undersöka inom vilken/vilka aktiviteter i flödeskedjan 

där coopetition är möjligt och på vilket sätt dessa samarbeten kan genomföras. 

 

9.1 Delsyfte 1 - Villighet bland företag inom textilindustrin att använda 

coopetition i ett bredare perspektiv  
I och med att vi såg att det stora företaget i studien i stor utsträckning deltar i olika typer 

av coopetitioninitiativ samt fortsätter att söka möjligheter inom nya initiativ där de kan 

göra skillnad visar på en stor villighet hos dem för att använda coopetition. Även om de 

mindre företagen i dagsläget inte deltar i något coopetitionsamarbete visar de alla på en 

positiv inställning till detta och skulle vara villiga att använda coopetition om det skulle 

bidra med fördelar till företaget. Att samarbetet ska leda till fördelar för företaget är något 

som visade sig vara viktigt. Anledningen till att coopetition inte används i dagsläget är 

för att det upplevs vara tids- och resurskrävande vilket inte kan avsättas från den löpande 

verksamheten. Då coopetition exempelvis kan minska kostnader kan det var så att det 

saknas kunskap hos företagen om vad coopetition kan bidra med till deras verksamhet, 

denna kunskap skulle således behöva ökas. De mindre företagen har ingen större ambition 

att inspirera andra företag och aktivt söka initiativ de kan delta i. De har viljan att fler 

företag ska bli mer hållbara, däremot arbetar de inte aktivt för att förverkliga det. Det 

större företaget hade en helt annan syn på detta och arbetar aktivt med att delta i 

coopetitioninitativ samt söker ständigt nya att delta i.  

 

Det visade sig att ett gemensamt mål är nödvändigt för att ett coopetitionsamarbete ska 

kunna fungera. Det är därför viktigt att lägga ner tid på att hitta samarbetspartners som 

vill åt samma håll och vars incitament ligger i linje med företaget. Förutom detta är även 

förtroende samt att företagen som deltar i samarbetet ska vinna lika mycket på detta två 

aspekter som är nödvändiga för att det ska kunna fungera. En hjälp i att skapa ett 

förtroende och pålitlighet mellan företagen i coopetitionsamarbetet är att utforma något 

slags avtal. I och med att en pålitlighet skapas med hjälp av avtalet kan det även leda till 

att det blir lättare att verka mer integrerat med en konkurrent. En oberoende tredjepart 

som företagen i initiativet kan anförtro sig till samt som fungerar som en samordnare för 

initiativet är något som är positivt. Utmaningar då det handlar om informationsutbyte 

hanteras på det sätt att företag får vara selektiva med vilken information de vill dela med 

sig av, detta är således upp till varje enskilt företag att avgöra. Däremot krävs det att 

företagen kan dela med sig av så mycket information så att samarbetet fungerar. När det 

handlar om att dela med sig av teknikutveckling kan de tänka sig att göra detta, en 

förutsättning är däremot att det ska finnas någon typ av konkurrensfördel. Coopetition 
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kan vara till hjälp för att bli mer hållbara i flödeskedjorna och ska ses som ett verktyg 

företag kan använda, däremot kan även konkurrens driva denna utveckling. Coopetition 

ska användas där det är relevant för företaget och där de vinner något på det, coopetition 

ska således inte användas bara av rutinmässiga skäl.  

 

9.2 Delsyfte 2 - Aktiviteter i flödeskedjan där coopetition är möjligt  
Utifrån vår empiri kan vi konstatera att det överlag var svårt att diskutera konkreta förslag 

på inom vilka aktiviteter i flödeskedjan där användningen av coopetition är möjligt för att 

uppnå en mer hållbar flödeskedja. På vilket sätt detta skulle kunna utformas var således 

även det svårt att diskutera. Möjligheter till coopetitionsamarbeten sågs inom inköp, men 

exakta förslag på hur dessa initiativ kan se ut kan inte ges. Däremot skulle andra initiativ 

kunna utformas på liknande sätt som BCI. Det finns en positiv inställning samt 

möjligheter till samarbeten inom produktion. Däremot kan vi inte i detalj beskriva på 

vilket sätt dessa möjligheter skulle kunna utökas. Vidare fann vi att det större företaget 

hade ett större tänk än de mindre företagen med tanke på samarbeten inom cirkulär 

ekonomi i produktion, i och med att de ser möjligheter att använda konkurrenters avfall i 

sin egen produktion för att kunna möta den efterfrågan de har. Eftersom vi såg i vår empiri 

att den fulla kontrollen över distributionen inte finns är det därför svårt att ge konkreta 

förslag på hur samarbeten skulle kunna se ut. Angående vilka aktiviteter i flödeskedjan 

som skulle kunna gynnas av samarbeten, finns det möjligheter inom samarbeten för att 

snabba på innovationsprocessen. Detta för att företag kan lära sig av varandra samt 

utveckla nya teknologier tillsammans. Även distribution är en aktivitet med möjligheter, 

exempelvis att optimera ruttplaneringen och att samlasta tillsammans med andra aktörer 

för att öka fyllnadsgraden.  

 

9.3 Teoretiskt bidrag 
Som tidigare nämnt finns omfattande forskning inom coopetition och hållbar logistik. 

Inom coopetition fokuserar litteraturen på hur företag kan bli mer lönsamma och effektiva 

med hjälp av coopetition. Vidare finns forskning om på vilket sätt företag kan arbeta mer 

hållbart med sin logistik. Således är forskningen bristfällig där coopetition och hållbar 

logistik kopplas ihop och hur företag kan arbeta med dessa områden på ett integrerat sätt. 

Vi ämnar därmed utveckla befintlig teori genom att koppla ihop dessa områden och på så 

sätt bidra med ett nytt perspektiv samt fördjupa kunskapen inom coopetition och hållbar 

logistik. I kapitel 2.1 diskuterar vi det gap vi identifierade i litteraturen i den inledande 

delen av forskningsprocessen. Vi visar på det faktum att litteraturen inom coopetition 

överlag fokuserar på nyttjandet av coopetition i lönsamhetssyfte. Denna studie har 

bidragit med att ge en insikt i att coopetition även kan användas med syftet att uppnå en 

mer hållbar flödeskedja och således en mer hållbar textilindustri. Således har vi fördjupat 

synen på coopetition och dess användningsområden.  

 

9.4 Rekommendationer till intressenter  
Utifrån vårt resultat kunde vi som sagt inte urskilja några konkreta förslag på hur ett 

företag kan använda sig av coopetition inom flödeskedjans aktiviteter med syftet att 
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uppnå en mer hållbar sådan. Däremot kan vi ge rekommendationer på vad företag ska 

tänka på vid implementering av ett coopetitioninitiativ. Det mest centrala utifrån våra 

resultat är att skapa tillit till varandra som partners, exempelvis genom ett avtal eller 

genom att integrera en oberoende tredjepart som samordnar samarbetet. Vidare är det av 

vikt att parterna utarbetar gemensamma mål som ligger i linje med varandra, så att syftet 

med samarbetet uppfylls.  

 

9.5 Råd till framtida forskning 
Givetvis går det att vidareutveckla vår studie i den aspekten att kunna konkretisera mer 

inom vilka aktiviteter där coopetition är möjligt och på vilket sätt dessa samarbeten kan 

genomföras. Detta skulle kunna möjliggöras genom ett mer omfattande urval av 

respondentföretag än denna studie har, samt företag som exempelvis använder sig av egen 

produktion eller distribution alternativt har en större kontroll över dessa aktiviteter. 

Vidare har vi i denna studie som bekant fokuserat på den miljömässiga dimensionen av 

hållbarhet. Ser man till TBL finns det således även två andra aspekter av hållbarhet, vilka 

är den sociala och den ekonomiska dimensionen. En ytterligare möjlighet att utveckla 

studien i framtida forskning kan vara att fokusera på någon av de återstående delarna, av 

vilka den mest intressanta enligt oss är den sociala dimensionen. Detta eftersom det i 

dagsläget finns omfattande forskning inom coopetition i relation till lönsamhetsaspekter.  

 

Som tidigare nämnt är användandet av coopetition i lönsamhetssyfte ett område som är 

välutforskat. Vidare är detta något som företag oavsett storlek kan dra nytta av. Däremot 

skulle en intressant forskningsfråga vara att undersöka om coopetition är något för alla i 

miljömässigt syfte, oavsett storlek. Om alla typer av företag har något att vinna på det 

eller om det krävs att ett företag har några specifika förutsättningar för att kunna ingå i 

ett coopetitionsamarbete. Detta eftersom vi i vår empiri fann att upplevelser och attityder 

kring användandet av coopetition i flödeskedjan för att uppnå en mer hållbar sådan 

varierade bland de mindre företagen, där en del tyckte att det är en självklarhet att 

coopetition är en bra metod, medan andra upplevde att de inte ser någon vinning i det. 

Slutligen följer ett råd till framtida forskning att undersöka huruvida coopetition eller 

konkurrens är den mest effektiva metoden att använda sig av i hållbarhetsyfte. Även om 

vår empiri visade att företagen överlag var positiva till användandet av coopetition, fanns 

en spännande synvinkel på det att det inte alltid är självklart att coopetition är ett självklart 

val. Detta eftersom även konkurrens kan driva utveckling, i och med att företag försöker 

överträffa varandra i olika aktiviteter.  
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10. Sanningskriterier 
 

10.1 Validitet 
Validitet innebär att forskaren mäter det som avses att mätas (Ejvegård, 2009, s. 80). 

Extern validitet innebär i vilken grad det går att generalisera resultaten till andra 

situationer. Den externa validiteten kan innebära problem för kvalitativa forskare 

eftersom dessa ofta har ett begränsat urval. (Bryman, 2011, s. 352) Det finns dock 

tveksamheter kring att direkt överföra både reliabilitets- och validitetskriterierna på 

kvalitativ forskning. Detta eftersom dessa kriterier har som förutsättning att det finns en 

enda absolut bild av verkligheten. Ett grundläggande kriterie för kvalitativ forskning är 

tillförlitlighet. Detta har fyra stycken delkriterier som är: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Överförbarhet handlar om att 

kvalitativa forskare ska skapa fylliga beskrivningar av detaljerna som ingår i en kontext 

för att andra på så sätt kan bedöma hur bra resultaten kan överföras till en annan miljö 

(Bryman, 2011, s. 355). I och med att vi i vår intervjuguide går djupt in på coopetition, 

logistik och hållbarhet kan vi på så sätt få fylliga svar av respondenterna. Pålitlighet kan 

jämföras med reliabilitet inom kvantitativ forskning. Det krävs att fullständiga 

redogörelser finns för alla steg i forskningsprocessen. (Bryman, 2011, s. 355) Vi har i 

våra metodkapitel utförligt beskrivet hur vi har gått tillväga i denna studie. I och med att 

vi har en kvalitativ studie med intervjuer kan det vara svårt att helt och hållet återskapa 

studien. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att trots att det inte går att vara 

helt objektiv har forskaren agerat i god tro genom att inte låta personliga värderingar 

påverka studien (Bryman, 2011, s. 355). I vår studie har vi i alla steg i 

forskningsprocessen tänkt på att hålla oss så objektiva som möjligt för att inte påverka 

studien. Saunders et al. menar att vid kvalitativa intervjuer är validiteten något som inte 

anses vara ett problem utan det går att uppnå en hög validitet. Detta på grund av att det är 

möjligt för intervjuaren att tydliggöra och förklara vad som menas med frågorna om det 

skulle behövas. Följdfrågor kan ställas vilket kan vara en hjälp om det skulle finnas några 

oklarheter i respondentens svar. En hög validitet kan även uppnås genom att ämnet kan 

diskuteras från olika synvinklar. (Saunders et al., 2009, s. 327)  

 

Eftersom det finns flera olika beskrivningar av en social verklighet är det viktigt att 

forskaren i sin beskrivning av den ser till att vara trovärdig för att andra människor ska 

acceptera beskrivningen. En del i att skapa trovärdighet i resultaten är att låta de personer 

som studerats att bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt. Ett sätt att 

göra detta genom är respondentvalidering. (Bryman, 2011, s. 354-355) 

Respondentvalidering innebär att forskaren låter deltagarna i studien bekräfta att den 

beskrivning forskaren har överensstämmer med de erfarenheter och uppfattningar som 

dessa deltagare har. (Bryman, 2011, s. 353). För att se till att vi har tolkat våra 

respondenters svar på rätt sätt under intervjuerna skickade vi vår färdiga uppsats till dem. 

Detta för att de skulle kunna läsa igenom det och se till att inget är felaktigt.  
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Vi kan påtala ett antal brister i denna studie. Det faktum att en intervju genomfördes via 

mail var inte optimalt eftersom vi inte fick chansen att ställa följdfrågor på samma sätt 

som vid en fysisk intervju. Vidare är vi medvetna om att antalet respondenter i denna 

studie ligger i det lägre spannet varför vi hade helst velat ha fler respondenter. Trots ett 

omfattande sökande av respondenter var det däremot som nämnt svårt att uppnå ett större 

antal respondenter på grund av tidsbrist hos förfrågade potentiella respondenter. Vi utgick 

således från tillgängliga respondenter, och eftersom vi inte ämnar generalisera eller 

komma med en absolut sanning, utan ämnar bidra med inspiration och utveckla 

tankegångarna av användandet av coopetition, så anser vi att detta inte är något större 

problem. Efter genomförandet av datainsamling kunde vi konstatera att merparten av 

respondentföretagen inte har egen produktion alternativ kontroll över produktion. Till 

följd av detta var det svårare för dem att visa på potentiella möjligheter att använda 

coopetition i denna del av flödeskedjan. Detta hanterade vi genom att istället be dem att 

tänka sig in i situationen och svara utifrån hur de hade agerat om de hade haft egen 

produktion. Ett annat sätt att hantera detta hade kunnat vara att utesluta denna del av 

flödeskedjan från studien. Däremot anser vi att produktion är en central del i en 

flödeskedja, varför vi ändå valde ta med denna del i studien.  

 

10.2 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär huruvida resultaten från en studie blir densamma eller inte om 

undersökningen skulle genomföras fler gånger. Det innebär även huruvida det är 

transparens i hur rådata tolkades. (Saunders et al., 2009, s. 156) Som tidigare nämnt har 

vi har vi valt en semistrukturerad intervjuguide. Detta innebär en del negativa aspekter 

när det kommer till reliabilitet. I och med att semistrukturerade intervjuer inte är 

standardiserade kan detta leda till problem med reliabiliteten på det sätt att andra forskare 

kanske inte får ut liknande information från intervjuerna. I denna typ av intervju finns det 

även problem med reliabiliteten angående störande moment i studien. Det första störande 

momentet handlar om intervjuaren. Vid en intervju kan det hända att intervjuaren 

påverkar hur respondenten svarar på frågorna genom till exempel tonläge, kommentarer 

eller kroppsspråk. Intervjuarens tolkning av respondentens svar är även det något där 

störande moment kan uppkomma. (Saunders et al., 2009, s. 326) Även om vår 

intervjuguide är semistrukturerad vilket innebär en viss frihet i att ställa följdfrågor som 

går utanför ramarna, så har vi i våra intervjuer hela tiden hållit oss kring frågans kärna. 

Om respondenten sedan har svävat iväg på sidospår så har vi försökt leda in denne på rätt 

spår igen genom att ställa relevanta följdfrågor. För att undvika att påverka hur 

respondenten svarar genom hur vi framställer oss själva som intervjuare, så har vi försökt 

uppträda lugnt och sansat i vårt kroppsspråk, använt oss av ett tydligt tonläge och kontrat 

med relevanta kommentarer på det som respondenten säger. Bryman menar att 

intervjuaren kan göra informationen mer klar för sig genom att utveckla tankegångarna 

som respondenten kommer med (Bryman, 2011, s. 420). För att säkerställa att vi har 

förstått det som respondenten säger så har vi vid behov upprepat det som sades vilket gav 

möjlighet för respondenten att bekräfta informationen.  
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En annan typ av störande moment som kan uppstå är faktorer från respondentens sida. 

Detta innebär att respondenten kan få en uppfattning av intervjuaren på ett sätt som gör 

att det påverkar dennes svar. Detta är relaterat till det som är tidigare nämnt om hur en 

intervjuare kan påverka respondenten. Däremot behöver detta störande moment inte 

nödvändigtvis vara kopplat till uppfattningen om intervjuaren. En intervju kan ses som 

inkräktande, speciellt semistrukturerade intervjuer. I och med detta kan respondenten 

välja att utlämna information de inte vill eller kan dela med intervjuaren. Respondenten 

kan även ge svar som får denne eller organisationen i fråga att uppfattas på ett socialt 

önskvärt sätt. Det kan även hända att respondenten svarar på ett sätt som gör att 

organisationen i fråga uppfattas på ett negativt sätt. (Saunders et al., 2009, s. 326-327) 

Vår intervjuguide handlar inte om känslig information som exempelvis 

företagshemligheter, varför vi inte ser detta som ett problem som skulle kunna stoppa 

respondenterna från att svara utförligt på frågorna. Sedan kan det ju vara att företaget i 

fråga har pågående samarbeten som de inte vill gå ut med i dagsläget för att det kanske 

håller på att startas upp, det kan vi inte veta. En annan aspekt är att vi har frågor som 

exempelvis rör ambitionsnivån att inspirera andra företag till att bli mer hållbara. Detta 

är en fråga som respondenten kan svara ja på för att det upplevs som en förväntning av 

omgivningen. Det är omöjligt att veta. Det är något vi får ha i åtanke i analysen sedan, att 

det finns en risk att dom har svarat så som det önskas av omgivningen.  

 

Om respondenten inte litar fullt ut på intervjuaren eller om respondenten tvivlar på 

intervjuarens trovärdighet kan detta leda till att värdet på informationen som fås av 

intervjun kan vara begränsad. Detta leder till att validiteten samt reliabiliteten kan 

ifrågasättas. (Saunders et al., 2009, s. 326) För att undvika detta har vi varit tydliga med 

vilka vi är samt till vilket ändamål informationen från intervjun kommer att användas. 

Genom att vi skickade ett informationsbrev till dem där de även fick signera att de har 

tagit del av informationen anser vi skapar en trovärdighet. Detta genom att vi informerar 

dem om vilka rättigheter de har vid intervjutillfället samt information om själva 

uppsatsen. En av oss tog den första kontakten med Ikea ansikte mot ansikte. Vid detta 

tillfälle berättade hon om vad uppsatsen handlar om samt att vi gärna skulle vilja ha Ikea 

som respondenter. Att den första kontakten togs på detta sätt istället för via mail eller 

telefon anser vi även det stärka trovärdigheten samt tillförlitligheten genom att 

kontaktpersonen på Ikea fick bilda sig en mer personlig uppfattning om vår studie samt 

den av oss som tog den första kontakten.  

 

Interbedömmarreliabilitet innebär hur tolkningarna forskare emellan stämmer överens. 

(Bryman, 2011, s. 160) I och med att vi är två uppsatsförfattare är vi medvetna om att vi 

kan ha gjort olika tolkningar. För att kunna garantera en hög nivå på  

interbedömmarreliabiliteten, har åtgärder vidtagits. Under analysen har vi tolkat data på 

egen hand, med efterföljande kontinuerlig avstämning och diskussion med varandra. 

Detta för att kunna säkerställa att våra tolkningar ligger i linje med varandras 

uppfattningar. Således ser vi inte att den interbedömmarreliabiliteten ska ha påverkats 

negativt av antalet uppsatsförfattare.  
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10.3 Replikerbarhet 
Som tidigare nämnt kan det uppstå problem med reliabiliteten i och med att vi använder 

oss av semistrukturerade intervjuer. På grund av att denna typ av intervju inte är 

standardiserad kan det försvåra för datainsamlingen för andra forskare som vill replikera 

studien. 

 

Däremot är ostandardiserade metoder inte nödvändigtvis tänkt att kunna replikeras. Detta 

på grund av att datainsamlingen reflekterar hur verkligheten var då samt att detta är något 

som kan ändras under tidens gång. Anledningen till att välja en ostandardiserad metod är 

för att det som undersöks är komplext och dynamiskt. Genom att använda en 

ostandardiserad intervjumetod finns det flexibilitet som intervjuaren kan använda sig av 

för att undersöka det komplexa ämnet. Styrkan hos denna intervjumetod ligger i 

flexibiliteten. I och med detta skulle ett försök till att se till att en sådan intervju går att 

replikera av andra forskare vara orealistisk samt inte möjligt utan att förminska styrkan 

av denna intervjumetod. (Saunders et al., 2009, s. 327-328) I och med att vi kommer att 

undersöka ett komplext ämne som coopetition anser vi att det är svårt att replikera denna 

studie, även med tanke på att vi har en ostandardiserad intervjumetod. Då en 

ostandardiserad intervjumetod inte är avsedd för att kunna replikeras anser vi att om vi 

skulle försöka att göra vår studie möjlig att replikera skulle vi vid intervjutillfället förlora 

möjligheten att vara flexibla och anpassningsbara utifrån respondentens svar. Denna 

flexibilitet anser vi vara viktig för att på bästa sätt kunna besvara vårt syfte. Däremot är 

denna studie inte helt ostandardiserad. Vi har en intervjumall där frågorna är formulerade 

utifrån befintlig teori. Intervjumallen är således baserad på litteratur från relevanta 

forskningsområden.  

 

10.4 Etiska och samhälleliga aspekter  
Vi har utgått ifrån grundläggande etiska principer under hela forskningsprocessen. Detta 

innebär att vi har använt oss av de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet 

rekommenderar, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

respondenten om vilka villkor som gäller för deltagandet, vilka är: frivilligt deltagande 

och rätt till att när som helst avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) Inför 

intervjun skickades ett informationsbrev ut till respondenter på samtliga företag. (Se 

bilaga 1). Där informerades respondenten bland annat om studiens syfte men även om att 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange 

en anledning till detta. Samtyckeskravet innebär att forskare i förhand ska hämta in 

respondentens samtycke till deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I slutet på 

informationsbrevet fanns möjlighet till att skriva under och således samtycka till 

informationen som respondenten tagit del av inför intervjun. Detta gav både oss som 

forskare men även respondenten en trygghet i och med att respondenten var medveten om 

på vilka villkor deltagandet grundades i.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskare har tystnadsplikt gällande uppgifter som kan 

hänföras till den enskilda respondenten. Således ska respondenten ges konfidentialitet i 
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så stor utsträckning som möjligt genom att personuppgifter ska vara omöjliga för 

utomstående att kunna ta del av. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) I informationsbrevet 

informerades om att alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, vilket 

innebär att inga personliga uppgifter kommer att skrivas ut. För att ytterligare skydda 

respondenternas identitet har följande åtgärd vidtagits. Som tidigare nämnt är samtliga 

respondentföretag utom Ikea anonyma. Detta för att studien omfattar respondenter som 

exempelvis driver enmansföretag, varför det skulle vara enkelt för utomstående att kolla 

upp respondentens identitet. Vidare är Ikea ett så pass stort företag vilket gör det svårare 

att hänföra uppsatsens innehåll till en specifik individ på Ikea. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att uppgifter från datainsamlingen inte får användas i något annat syfte 

än för själva forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Andra syften kan 

exempelvis vara att uppgifterna används i kommersiellt bruk. Även detta informerades 

om i informationsbrevet som vi skickade ut inför intervjun, att uppgifter från intervjun 

endast kommer att användas inom ramen för denna uppsats.  

 

Studiens resultat kan diskuteras i form av samhälleliga aspekter. De samhälleliga aspekter 

vi ser i samband med studien är positiva. Detta eftersom studien bidrar med insikt i att se 

coopetition som ett alternativ i företags hållbarhetsarbete och därmed möjlighet att 

förbättra miljön. Vidare kan företag genom coopetitioninitiativ lära sig av varandra och 

öka sin kunskap inom exempelvis hållbarhetsarbete. Den ökade kunskapen kan även 

innebära att företag tillsammans skapar ny kunskap.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

handel och logistik vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Under vår sista termin 

ska vi skriva ett examensarbete där vi ska fördjupa oss i ett ämne som vi själva finner 

intressant. Detta resulterade i ett uppsatsämne inom logistik, hållbarhet och coopetition 

(samarbete med konkurrenter).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företag inom textilindustrin kan 

använda coopetition för att uppnå en mer hållbar flödeskedja. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter 

och inspelningen från intervjun kommer att raderas så fort den har blivit transkriberad. 

 

Det är frivilligt att delta i intervjun. Respondenten kan när som helst välja att avbryta 

intervjun utan att ange en anledning. Informationen från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att inga personliga uppgifter kommer att skrivas ut. Vidare 

kommer informationen endast att användas inom ramen för vårt examensarbete och 

således inte användas i utomstående syften. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Amanda Lind 

Tel: 070-265 15 87 

Mail: amanda.lind2@gmail.com 

 

Evelina Johansson 

Tel: 070-235 60 93 

Mail: evelinajohansson1@outlook.com 

 

Handledare: Anna-Carin Nordvall, Docent vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 

Tel: 090-786 50 59 

Mail: anna-carin.nordvall@umu.se 

 

 

 

Härmed godkänns att jag har tagit del av ovanstående information 
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Signatur och datum 

 

………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Intervjuguide Ikea 
Respondentens bakgrund: 

Vilken är din nuvarande befattning inom Ikea? 

Hur många år har du arbetat inom Ikea? 

 

1. Kan du berätta hur er flödeskedja fungerar idag?  

 

2. Berätta om era nuvarande hållbarhetssamarbeten inom textilindustrin.  

Följdfråga: I vilken/vilka aktiviteter använder ni coopetition i dagsläget?  

 

3. Vilka drivkrafter har ni för att använda er av coopetition? Vilka fördelar ser ni? 

 

4. I vilken grad har ni som ambition att även inspirera andra företag till att bli mer hållbara 

i sina flödeskedjor? På vilket sätt gör ni i så fall detta?  

 

5. Vi är medvetna om att ni är ett väldigt ambitiöst företag när det kommer till hållbarhet. 

Samtidigt krävs det att fler företag ansluter och tar ansvar för att textilindustrin ska bli 

mer hållbar. Hur ställer ni er till att arbeta för att fler företag ska kunna uppnå en mer 

miljömässigt hållbar flödeskedja? Är det något ni arbetar aktivt med? På vilket sätt? 

 

6. Hur ser ni på samarbeten inom hållbart inköp av råmaterial? Är det något som skulle 

kunna utökas och på vilket sätt? 

 

7. Hur fungerar er distribution idag? Använder ni någon form av coopetition idag av 

miljömässiga anledningar? Om ja, hur? Om nej, hur ser ni på coopetition i distributionen? 

På vilket sätt skulle ni kunna samarbeta i er distribution? 

 

8. Finns det möjlighet till att använda coopetition inom produktion för att bli mer 

hållbara? På vilket sätt skulle framtida samarbeten inom produktion kunna se ut? 

 

9. Vad anser ni är nödvändigt för att ett coopetitioninitiativ ska kunna implementeras på 

ett bra sätt? 

Följdfråga: Vad anser ni krävs för att ett företag ska kunna ingå i ett effektivt 

coopetitionsamarbete? 

 

10. Vilka utmaningar ser ni med coopetition? 

Följdfråga: Hur går ni till väga för att lösa dessa utmaningar? 

 

11. För att använda coopetition inom någon del av flödeskedjan krävs att alla parter skapar 

en koordination mellan sig samt verkar som ett enhetligt system. Anser ni att det är 

möjligt att verka som ett enhetligt system med en konkurrent? Vad krävs för att det ska 

fungera? 
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12. Både textilindustrins flödeskedjor specifikt och även globala flödskedjor är komplexa 

med många aktiviteter. Ser ni några svårigheter med att använda coopetition i och med 

denna dubbla komplexitet? Vilka svårigheter/Varför inte? 

Följdfråga: Om det är så att coopetition används, är det något speciellt man måste tänka 

på för att få det att fungera? 

 

13. Coopetition innebär en hel del informationsutbyte. Hur ser ni på informationsutbyte 

mellan konkurrenter? Upplevs det som ett problem och något som skulle kunna stoppa er 

från att använda coopetition? I och med att det kan upplevas som känsligt att dela 

information med konkurrenter. 

 

14. Företag i allmänhet kan tycka att det är känsligt och inte gärna vill dela information 

med konkurrenter. Vad anser ni kan hjälpa att komma över det hindret? 

 

15. Ny teknologi är en viktig del i att skynda på hållbarhetsutvecklingen inom 

textilindustrin. I vilken grad är ni villiga att ingå i samarbeten med konkurrenter för att 

utveckla nya hållbara teknologier när det gäller exempelvis produktionsprocesser eller 

nytt råmaterial? Hur ser ni på att dela med er av nya teknologier till konkurrenter i ett 

coopetitionsamarbete?  

 

16. Hur ser ni på att bredda användningen av coopetition? Är det något ni skulle vilja 

använda er mer av i framtiden? På vilket sätt vill ni att framtida samarbeten ska gå till? 

Följdfråga: Inom vilka aktiviteter i flödeskedjan ser ni att det är möjligt att använda 

coopetition för att bli mer hållbara, som ni inte gör idag? 

 

17. I vilken grad anser ni att coopetition är en del av lösningen för att uppnå en mer hållbar 

textilindustri? Är det något som företag borde satsa mer på, för att kanske normalisera 

coopetition som ett verktyg att bli mer hållbar? I så fall på vilket sätt? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Allmän intervjuguide 
Respondentens bakgrund: 

Vilken är din nuvarande befattning inom företaget? 

Hur många år har du arbetat inom företaget? 

 

1. Kan du berätta hur er flödeskedja fungerar idag?  

 

2. Har ni några nuvarande samarbeten inom textilindustrin för att uppnå en mer hållbar 

flödeskedja? Om ja, vad? Om nej, finns det någon anledning till det? Är det något ni 

skulle kunna tänka er? På vilket sätt i så fall? 

 

3. Vilka drivkrafter har ni för att använda er av coopetition? Vilka fördelar ser ni? 

 

4. I vilken grad har ni som ambition att även inspirera andra företag till att bli mer hållbara 

i sina flödeskedjor? På vilket sätt gör ni i så fall detta? 

 

5. Det krävs att fler företag ansluter och tar ansvar för att textilindustrin ska bli mer 

hållbar. Hur ställer ni er till att arbeta för att fler företag ska kunna uppnå en mer 

miljömässigt hållbar flödeskedja? Är det något ni arbetar aktivt med? På vilket sätt? 

 

6. Hur ser ni på samarbeten inom hållbart inköp av råmaterial? Skulle det kunna vara en 

möjlighet och på vilket sätt i så fall? 

 

7. Hur fungerar er distribution idag? Använder ni någon form av coopetition av 

miljömässiga anledningar? Om ja, hur? Om nej, hur ser ni på coopetition i distributionen? 

På vilket sätt skulle ni kunna samarbeta i er distribution? 

 

8. Finns det möjlighet till att använda coopetition inom produktion för att bli mer 

hållbara? På vilket sätt skulle framtida samarbeten inom produktion kunna se ut? 

 

9. Vad anser ni är nödvändigt för att ett coopetitioninitiativ ska kunna implementeras på 

ett bra sätt? 

Följdfråga: Vad anser ni krävs för att detta initiativ ska fungera på ett så bra sätt som 

möjligt? 

 

10. Vilka utmaningar ser ni med coopetition? 

Följdfråga: Hur går ni till väga för att lösa dessa utmaningar? 

 

11. För att använda coopetition inom någon del av flödeskedjan krävs att alla parter skapar 

en koordination mellan sig samt verkar som ett enhetligt system. Anser ni att det är 

möjligt att verka som ett enhetligt system med en konkurrent? Vad krävs för att det ska 

fungera? 
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12. Både textilindustrins flödeskedjor specifikt och även globala flödeskedjor är 

komplexa med många aktiviteter. Ser ni några svårigheter med att använda coopetition i 

och med denna dubbla komplexitet? Vilka svårigheter/Varför inte? 

Följdfråga: Om det är så att coopetition används, är det något speciellt man måste tänka 

på för att få det att fungera? 

 

13. Coopetition innebär en hel del informationsutbyte. Hur ser ni på informationsutbyte 

mellan konkurrenter? Upplevs det som ett problem och något som skulle kunna stoppa er 

från att använda coopetition? I och med att det kan upplevas som känsligt att dela 

information med konkurrenter. 

 

14. Företag i allmänhet kan tycka att det är känsligt och inte gärna vill dela information 

med konkurrenter. Vad anser ni kan hjälpa att komma över det hindret? 

 

15. Ny teknologi är en viktig del i att skynda på hållbarhetsutvecklingen inom 

textilindustrin. I vilken grad är ni villiga att ingå i samarbeten med konkurrenter för att 

utveckla nya hållbara teknologier när det gäller exempelvis produktionsprocesser eller 

nytt råmaterial? Hur ser ni på att dela med er av nya teknologier till konkurrenter i ett 

coopetitionsamarbete? 

 

16. Hur ser ni på att bredda användningen av coopetition? Är det något ni skulle vilja 

använda er mer av i framtiden? På vilket sätt vill ni att framtida samarbeten ska gå till? 

Följdfråga: Inom vilka aktiviteter i flödeskedjan ser ni att det är möjligt att använda 

coopetition för att bli mer hållbara, som ni inte gör idag? 

 

17. I vilken grad anser ni att coopetition är en del av lösningen för att uppnå en mer hållbar 

textilindustri? Är det något som företag borde satsa mer på, för att kanske normalisera 

coopetition som ett verktyg att bli mer hållbar? I så fall på vilket sätt? 

 

Tack för din medverkan! 
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