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Sammanfattning 

Hållbarhet är ett begrepp som de senaste åren har blivit alltmer centralt. Konsumenter 
efterfrågar i allt större grad hållbara produkter och som en reaktion till detta har allt fler 
företag valt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Ett sätt för företag att arbeta med 
hållbarhet är genom sitt inköp. Inköpsfunktionen besitter idag en av de största 
möjligheterna att i praktiken öka hållbarheten i ett företag. En bransch som i allt större 
utsträckning arbetar med hållbarhetsfrågor är modebranschen. De stora klädjättarna 
erbjuder nu hållbara kollektioner och utförliga hållbarhetsrapporter. Dessa stora företag, 
med fler än 250 anställda, står dock för endast 0,1 % av alla klädföretag i Sverige. 
Istället är det mikroföretagen, med 0–9 anställda, som står för den stora massan, hela 95 
% av företagen i modebranschen utgörs av mikroföretag. Arbetet med hållbarhet är 
däremot inte lika utbrett hos mikroföretagen som hos de större företagen. Orsaker till 
detta kan vara för att mikroföretagen inte har samma maktposition som de större 
företagen, och att hållbarhetsarbete kan innebära stora investeringar. Dessutom visar 
tidigare forskning på ett gap inom ämnena hållbarhet, inköp och mikroföretag.  
 
Denna studie syftar till att bringa klarhet samt få en djupare förståelse för hur svenska 
mikroföretag inom modebranschen integrerar miljömässiga, sociala och ekonomiska 
dimensioner av hållbarhet i inköpsprocessen. Vidare syftar studien till att ge praktiska 
rekommendationer kring hur mikroföretag i modebranschen kan integrera hållbarhet i 
sitt inköp. För att kunna besvara detta har i vår teoretiska referensram tagit upp teorier 
kring hållbarhet, drivkrafter till hållbarhet samt inköpsprocessen. Vi har genom en 
kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer kommit fram till vårt 
resultat. I studien intervjuades elva mikroföretag i modebranschen.  
 
En slutsats vi har kommit fram till är att majoriteten av de tillfrågade företagen har en 
utarbetad eller påbörjad strategi för hållbarhetsarbete. En annan slutsats vi kom fram till 
var att det miljömässiga hållbarhetsarbetet ofta säkerställdes genom olika certifikat, och 
att denna typ av hållbarhetsarbete genomsyrar hela inköpsprocessen. Det sociala 
hållbarhetsarbetet uttryckte sig genom att dessa företag fokuserade sitt hållbarhetsarbete 
på att stötta lokala marknader i utsatta områden. Denna typ av arbete sträcker sig längre 
än det antagande om socialt hållbarhetsarbete som vi utgick från, nämligen att innefatta 
bra arbetsförhållanden och skäliga löner. Ytterligare en slutsats är att samtliga företag 
ville ta avstånd från dagens slit-och-släng-attityd. Samtliga företag vill erbjuda kläder 
till bra kvalitet, som i de flesta fall även skulle kunna gå att ärva eller sälja vidare.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi beskriva bakgrunden till vår studie och sedan föra 
en problemdiskussion som leder oss till det identifierade forskningsgapet. Detta 
forskningsgap ligger till grund för vår problemformulering och syfte. Vi kommer även 
att presentera tidigare forskning inom detta ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hållbarhet 
Hållbarhet har på senare tid blivit ett centralt begrepp, och studier visar på att människor 
i allt större utsträckning försöker ändra sina konsumtionsvanor (Svensk Handel, 2015, s. 
5). Exempelvis framgår det i en konsumentundersökning av Svensk Handel (2015, s. 7) 
att allt fler konsumenter köper miljömärkta varor. Samma undersökning visar att det är 
mycket eller ganska viktigt för majoriteten av svenska konsumenter att företag arbetar 
aktivt med dessa frågor (Svensk Handel, 2015, s. 10). Som en reaktion på den höga 
efterfrågan på hållbara produkter har allt fler företag valt att arbeta med 
hållbarhetsfrågor. Bara i Sverige presenterar majoriteten av landets större 
handelsföretag sitt arbete med hållbarhet på sina hemsidor (Frostenson et al, 2011, s. 
39). På EU-nivå erbjuder vart fjärde smått och mellanstort företag miljöanpassade varor 
och/eller tjänster (Tillväxtverket, 2014, s. 24).  
 
Begreppet hållbarhet är däremot brett och det finns många sätt att arbeta med hållbarhet. 
1988 publicerades en rapport om hållbarhet, sammanställd av FN:s Världskommission 
för miljö och utveckling. I denna rapport, Our Common Future, beskrivs hållbarhet på 
följande sätt (1988, s. 41):  
 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  

 
Från denna definition har flera begrepp av hållbarhet utvecklats. Ett av dessa begrepp är 
Corporate Social Responsibility (CSR). CSR har definierats på en mängd olika sätt. Vad 
som framgår i dessa definitioner är att företag inte bara har ett ekonomiskt ansvar, utan 
även ett socialt ansvar (Frederick, 1960, s. 60; McGuire, 1963, s. 144; Carroll, 1983, s. 
604). Att företag har ett ekonomiskt ansvar innebär att företaget är så lönsamt som 
möjligt (Carroll, 1991, s. 40). Det sociala ansvaret innefattar att företag, förutom sina 
ekonomiska intressen, även fokuserar på de etiska principer som reglerar förhållandet 
mellan företaget och samhället (Eels & Walton, 1961, refererad i Carroll, 1991, s. 39) 
Exempelvis kan företag förbjuda barnarbete och erbjuda skäliga levnadslöner 
(Emmelhainz & Adams, 1999, s. 56). I detta arbete har vi dessutom valt att lägga till 
företagets miljömässiga ansvar. Detta val har sin grund i att definitionen ovan menar att 
människors behov ska kunna tillgodoses även i framtiden, vilket kan tolkas som att 
jordens resurser inte ska urholkas. Som aktörer på jorden, som använder och utnyttjar 
dessa resurser, har företag därmed ett miljömässigt ansvar. 
 
Ett sätt för företag att arbeta med hållbarhet är genom sin försörjningskedja. Begreppet 
försörjningskedja (från engelskans Supply Chain) har fått allt mer uppmärksamhet 
(Svensson, 2007, s. 262). När företag vill optimera sin verksamhet har fokus skiftat från 
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att tidigare endast beröra särskilda anläggningar eller organisationer till att inkludera 
hela kedjan, från råvara till slutkund (Linton et al, 2007, s. 1078). Hållbara 
försörjningskedjor (Sustainable Supply Chain Management, SSCM) är ett utvidgat 
angreppssätt av detta - här betonas miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av 
affärsverksamheten (Svensson, 2007, s. 263). 

1.1.2 Hållbara försörjningskedjor 
I sitt arbete har Carter & Rogers (2008, s. 368) kommit fram till en definition av 
hållbara försörjningskedjor; “uppnåendet av en organisations sociala, miljömässiga och 
ekonomiska mål i samordning med dess affärsprocesser för att förbättra det enskilda 
företagets och dess försörjningskedjas långsiktiga ekonomiska resultat”.  
 
Funktioner inom försörjningskedjan, såsom lagerhållning, materialhantering och 
logistik, kan förbättra både miljön och minska kostnader (Wagner och Svensson, 2010). 
Utöver de ekonomiska och miljömässiga aspekterna måste företagen även tänka på hur 
de sociala aspekterna i verksamheten ser ut (Schneider & Wallenburg, 2012, s. 245). Ett 
företag som tar socialt ansvar i sin försörjningskedja är ett företag som arbetar aktivt 
med att få till stånd positiva sociala förändringar genom sina leverantörer (Preuss, 2001, 
s. 345-346).  
 
I en undersökning av Murphy & Poist (2002, s. 35) anser ungefär hälften av företagen 
att logistiken och inköpsfunktionen spelar en stor roll i implementeringen av CSR i 
försörjningskedjan, och det är tydligt att det finns rum för förbättring inom dessa 
områden. För ett företags övergripande hållbarhetsarbete är främst inköpsfunktionen 
viktig (Schneider & Wallenburg, 2012, s. 245). Ett vanligt sätt att arbeta med hållbarhet 
inom inköp är att upprätta uppförandekoder (Ciliberti et al., 2009, s. 118). Carter (2000, 
s. 192) menar däremot att eftersom inköpsfunktionen interagerar med andra delar av 
försörjningskedjan, och därmed utsätts för den externa miljön, har inköpsfunktionen i 
större grad skäl att avvika från företagets uppförandekoder. Exempelvis interagerar 
inköpsfunktionen med leverantörer, som ofta inte är en del av den interna 
försörjningskedjan. Att inköp är en viktig men komplex del av att arbeta med 
hållbarhetsfrågor gör att vi finner det intressant att fokusera på det hållbara arbetet inom 
inköp.  

1.1.3 Hållbara inköp 
Inköpsprocessen är en modell med de olika aktiviteterna som inköpet har övergripande 
ansvar över. Dessa är exempelvis val av leverantörer, orderläggning samt uppföljning 
och utvärdering (van Weele, 2010, s. 39-40). Vi har valt att använda oss av 
inköpsprocessen för att den tydligt visar vilka steg som finns vid inköp. Var och en av 
dessa aktiviteter inom inköp kan på något sätt göras hållbara - exempelvis kan företaget 
välja att exkludera material med giftiga avfall i specifikationen, välja att enbart arbeta 
med certifierade leverantörer i leverantörsvalet eller införa uppförandekoder i 
kontraktskrivningen. Däremot är hållbarhet någonting som kan kräva en del resurser. 
Det är därför intressant att ta reda på hur företagen själva väljer att integrera hållbarhet i 
de olika aktiviteterna. Ytterligare en intressant aspekt är att ta reda på om företagen 
väljer att fokusera sina resurser på hållbarhetsarbete inom en specifik del av 
inköpsprocessen, eller om hållbarhetsarbetet fördelas genom hela processen. För att ett 
företag ska kunna vara hållbart är det grundläggande att inköpsfunktionen använder sig 
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av hållbart inköp, detta för att inköpet är en viktig del vid starten av produktionen 
(Schneider & Wallenburg, 2012, s. 243).  
 
Inköpsfunktionen är den del av försörjningskedjan som har hand om att bestämma, ha 
kontakt med och utvärdera leverantörerna för företaget. Det är även den funktionen som 
förhandlar med leverantörerna vilka uppförandekoder och villkor de ska ha samt till 
vilket pris (Silf Competence, u.å). Det är alltså till företagens favör att inkludera sina 
leverantörer i beslut kring hur hållbarhetsaspekten implementeras i försörjningskedjan 
(Schneider & Wallenburg, 2012, s. 245). Att företagen börjar se utanför sin egen 
organisation vad gäller inköp, är anledningen till att inköp är en viktig del i 
hållbarhetsutvecklingen (Meehan & Bryde, 2010, s. 96). Inköpsfunktionen har även 
stärkt sin position inom logistikkedjan under åren eftersom företagen allt mer väljer att 
fokusera på sin kärnverksamhet (Monczka et al, 1993, s. 43). Funktioner eller processer 
som inte räknas till kärnverksamheten kan ett företag låta ett annat företag sköta, vilket 
kallas outsourcing (Schneider & Wallenburg, 2012, s. 245). När ett företag outsourcar 
några av sina processer kan det vara svårt att ha kontroll över hur leverantörerna arbetar 
med hållbarhetsfrågor. Det krävs därför starka uppförandekoder som gör att företaget 
och leverantörerna vet vad som förväntas av dem (Ciliberti, 2009, s. 118).  
 
Inköpsfunktionen besitter idag en av de större möjligheterna att i praktiken öka 
hållbarheten i ett företag. Inköpschefen bestämmer till exempel vilket material som ska 
köpas in och detta har direkt påverkan på vilken typ av avfall som kommer ur 
produktionen. Inköpare påverkar också valet av utrustning vilket i sin tur påverkar hur 
mycket energianvändning och utsläpp som produktionen genererar (Zsidisin & Sifers, 
2000, s. 62). Ett problem som finns i dagens företag är att det finns olika riktlinjer för 
hållbarhet - vissa företag fokuserar på en miljömässig förbättring medan andra företag 
arbetar mer med de sociala aspekterna (Meehan & Bryde, 2010, s. 96). Det kan vara 
svårt och krävande för en organisation att jobba utefter de regler och ramar som krävs 
för att ha ett hållbart inköp. Speciellt svårt är det för små företag där det inte finns stora 
resurser eller möjligheter att kräva mer från leverantörerna (Meehan & Bryde, 2010, s. 
96). 
 
I detta arbete har vi valt att fokusera på modebranschens inköp. Detta val grundas i att 
modebranschen är intressant ur både ett inköps- och hållbarhetsperspektiv. Kraven på 
låga priser och snabb effektivitet har satt press på klädföretagen. Många klädföretag har 
därför outsourcat sin produktion, vilket tillsammans med undermåliga kontroller av 
leverantörer har lett till omtalade skandaler i media. För modebranschen är alltså 
ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor en viktig del att ta sig an.  

1.1.4 Modebranschen 
Modebranschen har vi i detta arbete definierat som allt som är gjort i tyg, kan användas 
på kroppen och är trendkänsligt. Vi har utelämnat skor och accessoarer eftersom vi 
ansåg att produktionen och förutsättningarna för dessa skiljde sig alltför mycket från 
klädproduktionen. 
 
Klädkonsumtionen har ökat markant de senaste åren - bara mellan 2000 och 2009 ökade 
klädkonsumtionen med 40 procent (Naturskyddsföreningen, u.å.). Parallellt med denna 
höga klädkonsumtion finns också en ökad etisk och miljömässig medvetenhet hos 
konsumenterna. I Svensk Handels hållbarhetsrapport (2015, s. 10) framgår det att sju av 
tio konsumenter anser att det är mycket eller ganska viktigt att företag arbetar med 
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hållbarhetsfrågor. Konsumenternas ökade medvetenhet kan höra ihop med antalet 
skandaler som tagits upp i media. Tidningar har gång på gång skrivit om de dåliga 
arbetsförhållanden som råder i klädföretagens produktion, bl a har det framkommit att 
barn arbetar 14 timmar om dagen i fabrikerna (Lapidus, 2016), att arbetare i Bangladesh 
tjänar 11 kr om dagen (Sjöhult, 2012) och att endast 24 av 700 klädfabriker i 
Bangladesh uppfyller säkerhetskraven (Folkbladet, 2016).  
 
Förutom de hårda arbetsförhållandena innebär klädproduktionen dessutom miljömässiga 
problem. Att exempelvis producera bomull innebär stora mängder starka kemikalier och 
bekämpningsmedel, vilket innebär en betydande risk för föroreningar i sötvattnets 
ekosystem (WWF, 1999, s. 14). För att möta upp konsumenternas krav på miljövänliga 
produkter har vissa klädföretag framställt “gröna” kollektioner som bl a innebär att de 
har använt sig av ekologisk bomull. Till exempel så har H&M tagit fram ”Conscious 
Exclusive-collection” (H&M, u.å) och KappAhl har hållbarhetsarbetet ”Future Friendly 
Fashion” (Kappahl, u.å).  
 
Under åren har modebranschens produktion och flödeskedja utvecklats. Innan 1980-
talet karaktäriserades modebranschen av massproduktion och standardiserade stilar 
(Bhardwaj & Fairhust, 2010, s. 166). Idag kännetecknas modebranschen som mer 
efterfrågekänslig med mindre partier och minskade ledtider (Bharwaj & Fairhust, 2010, 
s. 320). Som vi tidigare nämnt har många modeföretag, som ett svar på konsumenternas 
krav på lägre priser, outsourcat sin produktion till låglöneländer. Detta har visserligen 
gett minskade arbetskostnader, men också en minskad kontroll och ökade 
lagerhållningskostnader (Christopher et al., 2004, s. 373-374).  
 
Modebranschen kan delas in i tre olika led; produktionsledet, leverantörsledet och 
detaljistledet. Produktionsledet delas sedermera in i två delar; designer samt 
producenter. Designern skapar de produkterna som företaget ska sälja medan 
producenten tillverkar produkterna. Leverantörsledet utgörs av flera grupper av företag. 
En grupp har ansvar över hela processen från design till produktion och marknadsföring 
medan en annan grupp har ansvar över delar av processen samt har egna butiker där 
produkten säljs. Detaljistledet är företag som endast säljer den redan producerade varan 
(Sternö & Nielsén, 2016, s. 32). I vår studie riktar vi in oss mot aktörer i produktions- 
och leverantörsleden då vi anser att det är där som företag har möjlighet att integrera 
hållbarhet.  
 
Modebranschen representeras av många mycket små företag; hela 95 procent av 
företagen är enmansföretag eller mikroföretag med 1-9 anställda (Sternö & Nielsén, 
2015, s. 21). Dessa företag står tillsammans för 26 procent av den totala omsättningen 
för alla företag i den svenska modebranschen (Sternö & Nielsén, 2016, s. 34). Små 
företag, med 10-49 anställda, omfattar 4 procent av företagen och de medelstora 
företagen, med 50-249 anställda, utgör 1 procent. De stora företagen, med mer än 250 
anställda, utgör endast 0,1 procent av alla företag i modebranschen (Sternö & Nielsén, 
2015, s. 21). Att modebranschen till största del består av mindre företag är intressant för 
detta arbete då det främst är mindre företag som inte arbetar med hållbarhet. I Svensk 
Handels rapport framgår det att två tredjedelar av de tillfrågade medlemsföretagen 
arbetar aktivt med hållbarhet, den tredjedel som angav att de inte gör det är framförallt 
mindre företag (Svensk Handel, 2015, s. 8). Andelen mindre företag som arbetar med 
miljöfrågor har till och med minskat från 30 procent år 2002 till 18 procent år 2014, 
enligt ”Företagens villkor och verklighet 2014” (Tillväxtverket, 2014, s. 21). Även i 
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Företagarnas rapport om hållbara småföretag framkommer det att större företag har ett 
mer  utvecklat hållbarhetsarbete (Företagarna, 2015, s. 8). Det skulle därför kunna vara 
möjligt att anta att även om de stora klädjättarna, såsom H&M och KappAhl, anser sig 
arbeta hållbart är det fortfarande få företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Att 
undersöka hur mikroföretag arbetar med hållbarhet är dessutom intressant eftersom 
företagets storlek påverkar hur arbetet bedrivs. Parry (2012, s. 222) menar att det finns 
drivkrafter till varför företag ska arbeta hållbart, och att dessa drivkrafter skiljer sig från 
företagens storlek. Vinstmaximering verkar inte alltid vara det ultimata målet för 
entreprenören i mikroföretaget. I en studie av Rodgers & Ketola (2010, s. 131) framgår 
det att mikroföretag som fokuserar på hållbarhet hade andra mål än ekonomisk vinning. 
Detta kan exempelvis bero på att chefer inom mikroföretag inte är lika beroende av 
andra parter och kan därmed göra mer personliga val när de fördelar sina resurser i 
jämförelse med större företag (Parry, 2012, s. 223; Quinn, 1997, s. 126). 

1.2 Tidigare forskning 

När vi söker efter tidigare forskning inom ämnena hållbarhet, inköp och mikroföretag 
framgår det att området inte är väl utarbetat. Forskningsområdet hållbara inköp är 
relativt utbrett men bland de artiklar vi får fram är det tydligt att forskningen tenderar att 
fokusera på framförallt små och medelstora företag (Russo & Perrini, 2010; Vitell et al., 
2000). Endast ett fåtal studier tar upp en direkt koppling mellan mikroföretag och 
hållbarhet. Parry (2012) beskriver mikroföretags process till att bli hållbara. Dawson et 
al. (2002) kartlägger huruvida mikroföretag anser sig arbeta med hållbarhet eller inte. 
Lepoutre och Heene (2006) undersöker förhållandet mellan företagets storlek och dess 
sociala ansvar.  
 
Ingen av de mest relevanta artiklarna beskriver däremot kopplingen mellan 
mikroföretagens inköp och arbetet med hållbarhet, inte heller konkreta arbetssätt hur 
själva arbetet med hållbarhet kan se ut. Dessa studier tar inte heller upp specifika 
branscher, såsom modebranschen, utan talar rent generellt om synen på hållbarhet i 
mikroföretag. Med detta som grund har vi anledning att tro att det finns ett 
forskningsgap inom hållbarhet, inköp och mikroföretag inom modebranschen. 

1.3 Frågeställning/problemformulering 

 
• Hur integreras hållbarhet i inköpsprocessen hos mikroföretag inom 

modebranschen? 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med vårt arbete är att få en djupare förståelse och inblick för hur hållbarhet 
och inköp är sammankopplat inom modebranschen. Vi vill även med vår studie ta reda 
på varför mikroföretag arbetar med hållbarhet och därmed få en djupare förståelse för 
hur hållbarhetsarbetet drivs i ett företag. Studien genomförs för att bringa klarhet i hur 
mikroföretag i Sverige arbetar med hållbarhet inom inköpsfunktionen. Med studien vill 
vi ge praktiska råd hur hållbarhet inom inköp kan fungera för främst mikroföretag inom 
modebranschen. Vi vill även ge ett teoretiskt bidrag till forskningsområdet hållbara 
inköp, då vi anser att forskningen som täcker kombinationen inköp, hållbarhet och 
mikroföretag är bristande.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt val av ämne samt hur vår praktiska och teoretiska 
förförståelse kan ha påverkat studien. Vi kommer även diskutera de vetenskapsteoretiska 
utgångspunkterna för vårt arbete samt vilket angreppssätt som används. Därefter kommer ett avsnitt om 
vår valda forskningsmetod. Vi fortsätter sedan med en redogörelse för litteratursökning och källkritik och 
avslutar kapitlet genom att beskriva studiens tidshorisont. 

 

2.1 Ämnesval 

I vår studie ämnar vi undersöka hur mikroföretag integrerar hållbarhet i 
inköpsfunktionen. Hållbarhet är någonting som blir mer och mer viktigt för oss 
människor att tänka på. Även företag måste göra aktiva val för att bli mer hållbara. 
Inköpet har en stor del i ett företags hållbarhetsarbete (Schneider & Wallenburg, 2012, 
s. 243) och är därför intressant att undersöka djupare. Fokuset i denna studie ligger på 
mikroföretag inom modebranschen, detta för att vi författare har mode som ett 
gemensamt intresse. Vi har valt att fokusera på mikroföretag för att ca 95 % av alla 
modeföretag i Sverige hamnar inom den kategorin (Sternö & Nielsén, 2015, s. 21) samt 
för att hållbarhetsarbetet inom mikroföretag inte är särskilt utbrett (Svensk Handel, 
2015, s. 8). Anledningen till att vi valt att forska inom detta kunskapsområde är för att 
vi båda har ett stort intresse för inköp likväl som för hållbarhet. Vi skulle båda kunna 
tänka oss en karriär inom inköp efter studietiden vilket gjorde valet än mer självklart. 
Detta examensarbete ser vi som en möjlighet att kunna utveckla våra kunskaper inom 
detta ämne.  

2.2 Förförståelse 

Bryman & Bell (2015, s. 40) menar att personliga värderingar och förutfattade meningar 
kan påverka forskningsprocessen. Det är därför viktigt att reflektera över vilken 
påverkan dessa uppfattningar har på de olika valen och inriktningarna i studien (Bryman 
& Bell, 2015, s. 40). Saunders et al (2009, s. 118) menar att de slutsatser forskarna drar 
påverkas av deras egna värderingar vilket kan medföra att slutsatser blir olika beroende 
på vilken forskare som genomför studien. Detta medför att vi i vår studie måste vara 
medvetna om vilka värderingar vi själva innehar redan innan vi påbörjar studien.  
  
Det känns självklart att vårt val av forskningsområde har präglats av vår förkunskap och 
egna värderingar. Vi studerar båda två civilekonomprogrammet på Umeå Universitetet 
med inriktningen handel och logistik. I några kurser har vi kommit i kontakt med inköp 
och vi båda finner ämnet intressant. Att vi studerar samma program gör att vi båda har 
samma grundkunskaper inom området. Vi har i våra kurser på universitetet fått 
information kring användbara källor inom just logistik och inköp vilket vi nyttjat i vår 
studie. Vi har självklart även kompletterat dessa genom att själva söka litteratur. Ingen 
av oss författare har tidigare erfarenheter av att arbeta med inköp vilket även det känns 
positivt för vår förmåga att undersöka ämnet med objektiva ögon. Våra år på 
universitetet har gjort att vi utvecklat vår analytiska och kritiska förmåga vilket vi tror 
och hoppas kommer kunna hjälpa oss med detta examensarbete.  



 7 

2.3 Kunskapsteoretisk inriktning 

Den kunskapsteoretiska inriktningen kallas även för epistemologi och är läran om 
kunskap (Bryman, 2013, s. 29). Enligt Saunders et al. (2009, s. 112) behandlar 
epistemologi vad som är godtagbar kunskap inom ämnesområdet. Bryman & Bell 
(2015, s. 27-28) har identifierat två epistemologiska ståndpunkter; positivism och 
interpretativism. Enligt positivismen ska kunskap hämtas genom naturvetenskapliga 
metoder, det vill säga genom att samla in fakta och därefter förkasta eller bekräfta 
uppställda hypoteser (Bryman & Bell, 2015, s. 26-27). Med en positivistisk 
kunskapssyn är det viktigt att vetenskapen är objektiv vilket betyder att den är fri från 
värderingar (Bryman, 2013, s. 30). Enligt Saunders et al. (2009, s. 114) ska en studie 
med en positivistisk ståndpunkt genomföras på ett strukturerat neutralt värdefritt sätt. 
Vidare menar Saunders (2009, s. 114) att genomföra en studie med intervjuer kan vara 
svårt att hålla neutralt och värdefritt då det kan vara problematiskt att ställa frågan och 
tolka svaret på exakt samma sätt.  
  
Motsatsen till den positivistiska ståndpunkten är interpretativismen, som enligt Bryman 
& Bell (2015, s. 28) ibland även refereras till som hermeneutiken. Interpretativismen 
bygger på att se skillnader mellan naturvetenskapens studieobjekt och 
samhällsvetenskapens studieobjekt, som är människan. Detta angreppssätt handlar alltså 
om att förstå det mänskliga beteendet istället för att förklara det med fakta. 
Interpretativismen är således mer subjektiv än positivismen (Bryman & Bell, 2015, s. 
28). Hartman (2004, s. 187-188) menar att en hermeneutisk teori ska uttrycka hur en 
grupp människor ser världen och att denna syn på världen beskrivs av termer som 
människorna själva uppger. Den hermeneutiska teorin innehåller samband, men inte 
orsakssamband eller kausala samband som den positivistiska teorin, utan samband 
mellan människor. Den visar kopplingen mellan människors olika föreställningar som 
tillsammans utgör synen på världen och svarar på varför människor gör som de gör. 
Med grund i detta är den hermeneutiska teorin holistisk, d.v.s. det går inte att isolera 
endast en föreställning, utan det är relationen mellan dem som utgör sanningen 
(Hartman, 2004, s. 187-188). Bryman (2013, s. 32) menar att med denna kunskapssyn 
krävs en forskningsprocess som är anpassad efter människan och dess sociala handling.  
  
Eftersom vårt syfte är att få en djupare förståelse om hur företag arbetar med hållbarhet 
i relation med inköp, blir en interpretativistisk/hermeneutisk ståndpunkt mest relevant. 
Vi vill få insikt och förståelse för vilka handlingar företag gör och varför de gör på det 
sättet, vilket är något som är subjektivt och tolkningsbart. Vi vill dessutom ta reda på 
hur företag, och därmed dess grundare och anställda, agerar när de ställs inför en 
utmaning såsom hållbarhet. Deras sociala handling hamnar således i fokus. Om vi 
antagit en positivistisk ståndpunkt tror vi att studien hade blivit begränsad och många 
frågor lämnas obesvarade. Vi anser att företaget är enskilda aktörer och att det är viktigt 
att förstå i vilket sammanhang de agerar. Exempelvis kan företag vars affärsidé bygger 
på hållbarhet agera annorlunda än de företag som inte inkluderar hållbarhet i deras 
affärsidé. Det är av stor vikt att se till varje enskilt företag och dess förutsättningar att 
arbeta med hållbarhet. 

2.4 Ontologi 

Saunders et al. (2009, s. 109) menar att det finns en praktisk nytta att förstå de 
antaganden som ofta förutsätts. Hur vi ser på verkligheten är exempel på antaganden 
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som vi tenderar att anse som självklart. Läran om hur verkligheten ser ut och är 
beskaffad heter ontologi, vilket betyder “läran om varande” (Bryman, 2013, s. 36). 
Ontologi handlar om huruvida vi kan se på verkligheten på ett objektivt sätt eller om 
den skapas av sociala aktörer (Bryman, 2013, s. 35). Dessa två synsätt kallas 
objektivism och konstruktionism.  
  
Objektivism betyder att sociala företeelser inte påverkas av sociala aktörer (Bryman, 
2013, s. 36). Det ligger utanför vårt intellekt att påverka dessa företeelser. Världen 
existerar och är begriplig så som den är (Cohen et al., 2011, s. 8). Konstruktionism, å 
andra sidan, menar att sociala företeelser inte är på förhand givna - de är istället 
produkter av mänskligt handlande (Bryman, 2013, s. 36). Konstruktionister menar att 
världen existerar, men att olika människor konstruerar den på olika sätt (Cohen et al., 
2011, s. 8).  
  
Samhällsvetenskapens roll skiljer sig åt mellan de olika ontologiska synsätten. 
Objektivismen menar att samhällsvetenskapen ska upptäcka de universella lagar som 
finns i samhället (Cohen et al., 2011, s. 8). Konstruktionismen, däremot, menar att 
samhällsvetenskapen ska undersöka hur olika människor tolkar världen där de bor 
(Cohen et al., 2011, s. 8). Metodiken vid en objektivistiskt ståndpunkt är matematiska 
modeller och kvantitativa analyser, medan vid konstruktionismen används en jämförelse 
mellan olika verklighetsuppfattningar med hjälp av analyser av språk och mening 
(Cohen et al., 2011, s. 8).   
  
I vårt arbete har vi en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt. Detta val grundar sig i 
att hållbarhet kan ses som en social företeelse där människors och företags agerande är 
något som arbetats fram. Exempelvis har frågor angående koldioxidutsläpp påverkat 
både företags och människors agerande, och detta agerande har ändrats allt eftersom nya 
regler och uppfattningar om hållbarhet har utarbetats. Med vår frågeställning vill vi söka 
förståelse och jämföra företags syn och tolkning av hållbarhet och hur de arbetar med 
det, vilket betyder att det konstruktionistiska synsättet är mest lämplig. Om vi skulle ha 
ett objektivistiskt synsätt skulle hållbarhet vara något som vi inte kan påverka, och 
företag skulle således inte ha incitament att arbeta med hållbarhetsfrågor.  

2.5 Angreppssätt 

Teori kan betraktas som någonting som styr insamlingen av data, eller som något som 
framträder efter att datan är insamlad (Bryman, 2013, s. 26). Dessa två motsättningar 
kallas deduktivt respektive induktivt angreppssätt.  
  
Med ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från teorier och deducerar sedan en eller 
flera hypoteser (Bryman, 2013, s. 26). Dessa hypoteser styr sedan 
datainsamlingsprocessen. Deduktivt angreppssätt används främst vid den positivistiska 
vetenskapen (Saunders et al., 2009, s. 124). I det induktiva angreppssättet är teorin 
resultatet av forskningen (Bryman, 2013, s. 28). Forskningen styrs främst av en 
frågeställning som ska besvaras (Hartman, 2001, s. 24). Ett induktivt angreppssätt 
används vid interpretativistiska/hermeneutiska undersökningar, eftersom dessa typer av 
undersökningar bygger på människors förståelsevärld (Hartman, 2001, s. 25).  
  
De rent deduktiva och induktiva metoderna har däremot fått kritik (Hartman, 2001, s. 
35). Den deduktiva metoden ger inga instruktioner om hur hypoteser ska genereras, och 
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är i stort sett omöjliga att använda i kvalitativa undersökningar (Hartman, 2001, s. 35). 
Den induktiva metoden kan ge ett förutsägbart resultat, eftersom forskaren styrs av sina 
uppfattningar om vad som är viktigt (Hartman, 2001, s. 35). De båda teorierna 
innehåller dessutom ofta ett inslag av varandra. Bryman (2013, s. 29) menar att 
metoderna inte ska tolkas som entydiga distinktioner, utan snarare som tendenser. På 
senare år har det blivit allt mer populärt att använda en abduktiv metod (Bryman & Bell, 
2015, s. 26). Denna metod har en del egenskaper från både den deduktiva och den 
induktiva metoden (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Med en abduktiv metod utgår 
forskaren från empirisk fakta (induktiv metod), men avfärdar inte teoretiska insikter 
(deduktiv metod) (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56).  
  
Detta arbete kommer att kombinera de induktiva och deduktiva metoderna i en så kallad 
abduktiv metod. Vi kommer utgå från den data vi har samlat in och koppla den till 
befintlig teori. Med vår frågeställning vill vi inte testa hypoteser, utan vill istället få en 
djupare förståelse. Detta blir således de induktiva inslagen i vår metod. De deduktiva 
inslagen uppkommer då vi undersöker vår empiri i relation med befintlig teori som 
exempelvis hållbarhetsmodeller och inköpsprocessen. Vi kommer även basera vår 
intervjuguide på den befintliga teorin. Därför anser vi att den abduktiva ansatsen passar 
bäst för vår studie.  

2.6 Forskningsmetod 

Med forskningsmetod menas hur studiens generella genomförande ska gå till. 
Forskningsmetoder brukar delas upp i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 
(Bryman & Bell, 2015, s. 37). 
  
En kvantitativ forskningsmetod genererar eller använder numeriska data (Saunders, 
2009, s. 151). Kvantitativa forskningsmetoder betonar kvantifiering av data och kan 
oftast generaliseras till en bred massa (Bryman & Bell, 2015, s. 37). En kvantitativ 
strategi går dessutom ofta hand i hand med positivistiska och objektivistiska 
ståndpunkter (Bryman & Bell, 2015, s. 38). Vi har för denna studie uteslutit en 
kvantitativ forskningsmetod eftersom ämnet hållbarhet kan anses vara subjektivt och 
därmed göra att företag definierar och arbetar med hållbarhet på olika sätt. Detta gör att 
företags inköp kan se olika ut. Dessutom söker vi en djupare förståelse som inte går att 
svara på genom siffror, vilket den kvantitativa forskningsmetoden innebär. Med grund i 
detta så har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 
  
Den kvalitativa forskningsmetoden använder icke numeriska data såsom ord (Saunders, 
2009, s. 151) och bygger istället på att upptäcka och förstå deltagarnas erfarenheter och 
tankar (Harwell, 2011, s. 148). Den kvalitativa metoden har ett mer induktivt 
tillvägagångssätt och konstruktionism och interpretativism ligger ofta till grund för de 
kvalitativa forskningsmetoderna (Bryman & Bell, 2015, s. 38). Då studien syftar att få 
en djupare förståelse hur och även varför mikroföretag arbetar med hållbarhet så anser 
vi att den kvalitativa forskningsmetoden är mest lämplig för studien. Vårt mål med 
studien är inte heller att generalisera resultaten vilket gör att vi med ett litet urval av 
företag kan uppnå syftet med vår studie. Med ett interpretativistiskt epistemologiskt 
synsätt genererar den valda metoden ofta en kvalitativ undersökning med små urval och 
fördjupade undersökningar (Saunders et al., 2009, s. 199). Även våra ontologiska samt 
epistemologiska ståndpunkter visar även att den lämpligaste forskningsmetoden är den 
kvalitativa.  
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2.7 Litteratursökning och källkritik 

Saunders et al. (2009, s. 92-93) menar att litteraturen som används i en studie noga ska 
utvärderas på en grund av två kriterier, relevans samt värde för studien. Med relevans 
menas att det ämne som står i fokus i studien bör överensstämma med källornas 
fokusområde. Kriteriet värdet för studien är starkt kopplat till kvaliteten på källorna. 
Källorna ska inte vara vinklade av författaren eller bristfällig utförda (Saunders et al., 
2009, s. 93). Den litteratur som vi använt oss av är huvudsakligen fackgranskade 
vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Vi har sökt efter litteratur via Umeå 
universitetsbiblioteks sökmotor och i vissa fall även Google Scholar. Vidare har vi sökt 
i referenslistor på de vetenskapliga artiklar vi hittat för att få vidare idéer om ytterligare 
litteratur. De artiklar vi har använt har handlat om våra fokusområden; inköp, 
inköpsprocessen, försörjningskedjor, hållbarhet och hållbart inköp. När vi sökt efter 
relevanta artiklar och litteratur har vi främst använt oss av sökorden; sustainability, 
corporate responsibility, purchasing, procurement, buying, retail, clothing, fashion, the 
purchasing process och supply chain management. Vi har även kombinerat sökorden 
med varandra. Av de resultat som har kommit fram har vi valt de som har varit mest 
relevanta för vår studie genom att exempelvis läsa “Abstract”. Vi har dessutom varit 
uppmärksamma på antalet refereringar, eftersom ett högt antal refereringar kan tyda på 
hög trovärdighet inom ämnet.  
  
Vi har i denna studie främst utgått från vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga i 
fulltext. Vidare har vi även försökt gå tillbaka till originalkällan så ofta som möjligt. I 
vissa fall har vi varit tvungna att använda oss av andrahandskällor då originalkällan inte 
gått att hitta. Då vi endast använt oss av fackgranskade källor (peer reviewed) anser vi 
dessa vara tillräckligt tillförlitliga.  
  
I vissa delar av studien har vi använt oss av icke fackgranskade källor, detta 
förekommer främst i kapitel 4 - Modebranschen. Dessa källor, som exempelvis är tagna 
från Svensk Handel och WWF, har vi använt då vi inte hittat några vetenskapliga 
artiklar som behandlar dessa områden. Från dessa källor har vi främst använt statistik 
och fakta kring modebranschen samt dess påverkan på miljö och människa. Vi är 
medvetna om att dessa källor kan vara förvridna eller överdrivna. För att motverka detta 
har vi läst flera artiklar som behandlar samma område för att få en så nyanserad bild av 
innehållet som möjligt. Vi har senare valt att använda dessa källor då vi anser att studien 
skulle förlora sin relevans om denna fakta uteslutits.  
  
Vi har främst använt facklitteratur i metod kapitlen då vetenskapliga artiklar inte 
beskrev de olika alternativen nog utförligt. För att beskriva inköpsprocessen har vi även 
använt oss av boken Inköp och Supply chain management av Arjan van Weele (2010). 
Merparten av den deskriptiva delen är tagen ur den boken. Arjan van Weele har skrivit 
mycket om just inköp och supply chain management och är ett återkommande namn 
inom forskningen om inköp. Därför känns det relevant att använda en bok skriven av 
honom som en grundpelare då vi beskriver inköpsprocessen. Som ett komplement till 
denna bok har vi läst och granskat vetenskapliga artiklar för att få en objektiv syn på 
inköpsprocessen samt för- och nackdelar med den. 
  
För att på bästa sätt kritiskt kunna granska våra källor har vi utgått från Thurén’s (2013, 
s. 7-8) fyra kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Med äkthet 
menas att källan faktiskt är en källa och inte en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). 
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Eftersom vår litteratur till största del är vetenskapligt granskad (peer reviewed), anser vi 
att vi har gjort vad vi kan för att använda oss av trovärdiga och äkta källor. Med 
tidssamband menas att källans trovärdighet beror på hur nära i tid den är i perspektiv till 
den aktuella händelsen (Thurén, 2013, s. 7). Vi har av denna anledning försökt använda 
så aktuella källor som möjligt. Ibland har vi använt oss av äldre källor men då är de 
citerade i nyare källor. Enligt Thurén (2013, s. 8) ska en källa även vara oberoende, 
alltså inte vara ett referat eller ha gått i flera led innan informationen nått den aktuella 
källan. Vi har i största grad försökt utgå från originalkällor för att minimera att 
informationen förvrängts eller misstolkats. I de fall där vi valt att utgå från en 
andrahandskälla är det för att originalkällan inte finns tillgänglig. Det sista kriteriet är 
tendensfrihet som syftar till att källan inte ska vara partisk utan ge en sann bild av 
verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). Utifrån detta har vi försökt ställa vår litteratur mot 
varandra för att upptäcka kraftiga skillnader. Vi har även försökt använda flera 
referenser för att undvika en vinkling av informationen.  

2.8 Tidshorisont 

Enligt Saunders et al. (2009, s. 155) finns det två sätt att genomföra en studie, 
longitudinellt samt tvärsnitt. En longitudinell studie genomförs under en lång tid och 
kan liknas vid en dagbok medan en tvärsnittsstudie genomförs vid en specifik tidpunkt 
och liknas vid ett vykort. Både en longitudinell- och en tvärsnittsstudie är möjliga att 
genomföra kvalitativt och kvantitativt.  (Saunders, 2009, s. 155).  
  
Detta arbete kommer vara en tvärsnittsstudie då vi ämnar undersöka vårt ämne under en 
relativt kort tidsperiod. Vi kommer undersöka hur företag jobbar med hållbarhet inom 
inköpsfunktionen och resultatet kommer spegla situationen i dagsläget. Vi anser även 
att hållbarhet är ett samtida begrepp som ständigt utvecklas. Med grund i detta är därför 
mest relevant att undersöka hur det ser ut i dagsläget.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi presentera teorier vi anser relevanta för vår studie. 
Bakomliggande forskning gällande hållbarhet, inköpsprocessen och hållbara inköp 
kommer beskrivas ingående. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell av 
teorierna samt en koppling till vår studie. 

 

3.1 Definitioner av hållbarhet 
1987 publicerades Our Common Future, även kallad Brundtlandrapporten. Till detta 
arbete tillför rapporten inte bara en klar definition om hållbar utveckling, utan även en 
grundlig genomgång av varje lands, företags och människas individuella ansvar för att 
nå en hållbar framtid. Rapporten har dessutom brett nyttjats i de studier som vi har 
utgått från i detta arbete. I Brundtlandrapporten återfinns en av de första definitionerna 
av hållbar utveckling, nämligen att dagens behov ska tillgodoses utan att äventyra 
kommande generationers behov (Förenta Nationerna, 1987, s. 41). Denna definition av 
hållbar utveckling bygger på två koncept; dels att behov, främst de fattigas behov, ska 
tillgodoses, och dels att det finns begränsningar i jordens resurser att tillgodose dessa 
behov (Förenta Nationerna, 1987, s. 41). I rapporten betonas de kommande 
generationernas ekonomiska tillväxt som måste grundas på en politik som upprätthåller 
och utökar jordens resurser (Förenta Nationerna, 1987, s. 2).  
 
I arbetet med hållbarhetsutveckling har företag en viktig roll. Även om frågor angående 
hållbarhet har sin uppkomst från politiken så är det endast företag som har resurser och 
global räckvidd som kan nå hållbarhet (Hart, 1997 refererad i Adams et al., 2004, s. 17). 
Ett sätt att arbeta med hållbarhet är med hjälp av Corporate Social Responsibility 
(CSR). Bland de första definitionerna av CSR är av Davis: “beslut och åtgärder som 
åtminstone delvis ligger utanför företagets direkta ekonomiska eller tekniska intresse” 
(1960, refererad i Carroll, 1991, s. 39) och Eels & Walton: “de etiska principer som bör 
reglera förhållandet mellan företaget och samhället” (1961, refererad i Carroll, 1991, s. 
39). Sedan dess har CSR blivit ett av de mest accepterade begreppen inom affärsvärlden 
(Lee, 2008, s. 53). Begreppets mening har däremot förändrats över tiden, och det finns 
nu ingen tydlig definition vad CSR är. Från att ha varit en tydlig definition under 60-
talet har CSR blivit allt mer underförstått och otydligt (Lee, 2008, s. 56). En 
överenskommelse i den mängd av olika definitioner av CSR är däremot att ett företag 
inte bara har ekonomiska skyldigheter, utan även sociala (Frederick, 1960, s. 60; 
McGuire, 1963, s. 144; Carroll, 1983, s. 604). Vi har dessutom valt att lägga till 
miljömässigt ansvar inom definitionen av CSR, detta trots att det finns få definitioner 
som inkluderar detta ansvar. Ett antagande kring varför den miljömässiga dimensionen 
fattas i litteraturen kring CSR är för att de första definitionerna inte omfattade den 
aspekten (Carroll, 1999, s. 292). De senaste åren har företag intresserat sig alltmer för 
miljömässig hållbarhet och har inkluderat den definitionen i sitt CSR-arbete (Carroll & 
Shabana, 2010, s. 88). I Brundtlandrapportens definition av hållbarhet framgår det att 
kommande generationers behov ska kunna tillgodoses i framtiden. Eftersom företag inte 
bara bedrivs med ekonomiska och sociala resurser, utan även naturresurser såsom vatten 
och råmaterial, anser vi att det är rimligt att lägga till den miljömässiga dimensionen i 
begreppet hållbarhet.  
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Trots att företag har vetskap om sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar kan 
det vara svårt att konkretisera hur företaget ska agera. Carroll (1991, s. 40) har 
definierat CSR som ett företags ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska 
skyldigheter. Utifrån dessa fyra skyldigheter har Carroll (1991, s. 42) upprättat en 
pyramid med praktiska tillvägagångssätt som kan hjälpa företag att agera enligt CSR. 
Carrolls pyramid kan kopplas till vår definition av CSR då ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt ansvar har likheter med de skyldigheter som Carroll nämner.  

 
Figur 1. CSR-pyramid  (Carroll, A.B., 1991) 

 
De ekonomiska skyldigheterna är pyramidens bas eftersom utan dessa så blir de andra 
bara tvivelaktiga överväganden (Carroll, 1991, s. 41). Exempel på ekonomiska 
skyldigheter är att företaget ska vara så lönsamt som möjligt och att företaget ska 
bibehålla en stark konkurrensmässig ställning (Carroll, 1991, s. 40). Även Garriga & 
Melé (2004, s. 53) menar att ett sätt att se på CSR är att företagen når sina ekonomiska 
mål och därmed bidrar till välstånd. Sedan finanskrisen 2008 har ekonomisk hållbarhet 
blivit allt viktigare - samhället berörs av osäkerhet, förlorade jobbtillfällen och 
finansiella risker (Choi & Ng, 2011, s. 270). 
 
Vidare förväntas företag följa de lagar som utfärdats av federala, statliga och 
kommunala myndigheter (Carroll, 1991, s. 41). Här finns en tydlig koppling till de tre 
dimensionerna som vi utgår från i vårt arbete. Det finns lagar som reglerar miljömässiga 
skyldigheter till exempel lagar om utsläpp. Även lagar som reglerar sociala skyldigheter 
finns, till exempel lagar om arbetsförhållanden i fabriker som företag måste förhålla sig 
till. Det finns även lagar som reglerar de ekonomiska skyldigheterna, såsom att betala 
löner och skatt. Om företag bryter mot lagen kan det dessutom leda till ekonomiska 
påföljder.  
 
De etiska skyldigheterna täcks delvis av de juridiska skyldigheterna eftersom lagar kan 
ses som nedskrivna etiska normer, men omfattar även de aktiviteter och metoder som 
förväntas (Carroll, 1991, s. 42). Etik inom CSR kan innefatta både sociala frågor, såsom 
arbetarnas rättigheter, och miljömässiga frågor, såsom utsläpp (Heikkurinen & Ketola, 
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2012, s. 327), och även här finns det därmed koppling till de dimensionerna som vi 
definierar som CSR.  
 
Den fjärde skyldigheten är den filantropiska, vilket är företagens svar på samhällets 
förväntningar om hur en god medborgare agerar, exempelvis att vara delaktig i 
välgörenhetsprogram (Carroll, 1991, s. 42). Välgörenhetsorganisationer kan ha både 
sociala och miljömässiga mål. Begreppet “corporate citizenship” motsvarar ett liknande 
tankesätt, som menar att företaget antas ha ett socialt ansvar i det lokala samhället 
(Garriga & Melé, 2004, s. 57).  
 
Eftersom vår definition av hållbarhet innehåller tre dimensioner har vi anpassat 
Carroll’s CSR-pyramid så att den tydligare kan kopplas till vår definition. En 
sammanställning av denna anpassning återfinns i Figur 2. I vår definition av ekonomisk 
hållbarhet innefattas de ekonomiska och juridiska skyldigheterna. Varför de 
ekonomiska skyldigheterna ingår i ekonomisk hållbarhet säger sig självt - företaget har 
en skyldighet att vara lönsam så att de anställda får ut sin lön. Genom att vara lönsam 
bidrar de även till välstånd. De juridiska skyldigheterna ingår då företag exempelvis har 
en skyldighet att betala skatt. I miljömässig hållbarhet ingår de juridiska, etiska samt 
filantropiska skyldigheterna. De juridiska och etiska skyldigheterna täcks av de lagar 
och normer som klargör vad som är accepterat i samhället. Filantropiska skyldigheter 
kan exempelvis handla om att stödja organisationer som arbetar för en bättre miljö. 
Liknande argument gäller för social hållbarhet, som även den täcker de juridiska, etiska 
och filantropiska skyldigheterna. De ekonomiska skyldigheterna innefattas inte i 
miljömässig eller social hållbarhet på grund av att det inte finns någon direkt koppling 
mellan dem.  
 

 
Figur 2. Anpassning av Carroll’s CSR-pyramid. 

 
Med tanke på att Carroll’s CSR-pyramid framställdes för över 25 år sedan kan dess 
aktualitet ifrågasättas. Vi anser dock att den fortfarande är aktuell då det finns nyare 
källor som använder Carroll’s CSR-pyramid som en del av sina definitioner av CSR 
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(Carroll & Shabana, 2010, s. 89; Matten & Crane, 2005, s. 168; Matten & Moon, 2008, 
s. 405). Carroll’s pyramid är viktig för vårt arbete då den ger oss en definition av CSR. 
Att förstå och definiera arbetet med hållbarhet är en utgångspunkt i vårt arbete. Som 
tidigare nämnt har CSR många definitioner, och kan på många sätt betraktas som 
otydligt. Ändå anser vi att CSR ger vårt arbete en måttstock på hur företag arbetar med 
hållbarhet; nämligen att de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna tas i 
åtanke. Att ha en så pass bred definition av hållbarhet kan vara lämpligt med tanke på 
att vårt arbete är av en undersökande natur. En bred definition gör så att inget “faller 
utanför” och att fler synvinklar kan urskiljas än om vi använt oss av ett mer ensidigt 
begrepp av hållbarhet.  

3.1.1 Drivkrafter till att arbeta med CSR 
Murphy & Poist (2002, s. 35) menar att arbetet med etik inte längre är valbart utan 
snarare nödvändigt i ett företag. Att agera etiskt kan ha en positiv effekt på ett företags 
rykte (Carter, 2000, s. 191). Även Wu & Dunn (1995, s. 22) menar att konsumenter i 
allt större utsträckning förväntar sig att företag agerar på ett etiskt sätt, och om de inte 
gör det kan företagets popularitet minska avsevärt.  
 
Heikkurinen (2010, s. 151) har tagit fram en modell över hur företag kan använda CSR 
för att bli konkurrenskraftiga. Denna modell visar hur det positiva rykte ett företag kan 
få genom att arbeta med CSR, eventuellt kan leda till konkurrensfördelar (Heikkurinen, 
2010, s. 143).  
 

 
Figur 3. Konkurrenskraftiga mål med CSR. (Heikurrinen, P., 2010) 

 
När ett företag inte har satt upp miljömässiga, etiska och sociala mål är företaget passivt 
(Heikkurinen & Forsman-Hugg, 2011, s. 309). Med detta menas att företaget inte söker 
efter att hitta nya konkurrensfördelar genom att arbeta med CSR. Om företaget däremot 
svarar på externa påtryckningar, som kan fångas upp genom exempelvis svar från 
kundenkäter, är företaget reaktivt (Heikkurinen & Forsman-Hugg, 2011, s. 309). 
Arbetet med CSR syftar då till att upprätthålla företagets konkurrensfördelar. Om 
företaget själva kan förutse kommande utmaningar är företaget proaktivt, och vill då 
förbättra sina konkurrensfördelar (Heikkurinen & Forsman-Hugg, 2011, s. 309). Både 
reaktiva och proaktiva företag verkar inom de befintliga marknadsstrukturerna och har 
en så kallad ut och in-strategi (Heikkurinen & Bonnedahl, 2013, s. 194). Med detta 
menas att om exempelvis efterfrågan på hållbara produkter ökar, så kan företag ändra 
sin produktion så att de producerar mer hållbara produkter. Entreprenöriellt och kreativt 



 16 

arbete med CSR har istället en in och ut-strategi, och kan anses vara marknadsdrivande. 
Med marknadsdrivande företag menas att företagen använder sin makt till att driva 
förändring hos leverantörer, och på så sätt driva fram utvecklingen av produktens 
utveckling, prissättning och försäljningsstrategier (Kumar, 1997, s. 834). Dessa företag 
har makten att eliminera konkurrenter och förändra marknadens struktur (Jarowski et 
al., 2000, s. 48).  
 
Mikroföretag kan däremot ha andra drivkrafter till att arbeta etiskt - dessa drivkrafter 
kan nämligen skilja sig utifrån företagets storlek (Parry, 2012, s. 222). Exempelvis kan 
mikroföretag som fokuserar på hållbarhet ha andra mål än vinstmaximering, 
entreprenörerna kan istället sträva efter emotionellt tillfredsställande och meningsfulla 
erfarenheter (Rodgers & Ketola, 2010, s. 131). Dessa entreprenörer ser inte sitt företag 
som en inkomstkälla, utan främst som ett medel för samhällelig förändring. Parrys 
(2012, s. 233) studie visar att ett mikroföretags utveckling till ett hållbarhetsarbete är en 
kombination av personliga intressen och affärsmässiga mål. Bakomliggande drivkrafter 
är således inte endast lönsamhet, utan även entreprenörens egna etiska riktlinjer (Parry, 
2012, s. 233).  
 
Att förstå drivkrafterna bakom varför företag arbetar med CSR är viktigt i vårt arbete 
med tanke på att vårt syfte är att förstå hur hållbarhet och inköp är sammankopplat. Att 
ha kännedom om drivkrafterna bakom varför företag väljer att arbeta hållbart kan ge oss 
djupare insikter, vilket är vad vi söker efter. Denna förståelse blir ytterligare intressant 
eftersom vi endast fokuserar på mikroföretag. Dessa företag kan ha mer incitament att 
arbeta med hållbarhet eftersom de då kan skapa mer konkurrensfördelar och på så sätt 
ge dem möjlighet att konkurrera med de större företagen. Samtidigt kan det vara så att 
de mindre företagen inte utsätts av samma påtryckningar från konsumenter som de 
större företagen. Deras popularitet behöver således inte påverkas på samma sätt 
beroende på om de arbetar hållbart eller inte. Som tidigare studier visar kan 
mikroföretag dessutom drivas av personliga intressen. Det är dessa avvägningar vi vill 
förstå i vårt arbete. 

3.2 Att integrera CSR i försörjningskedjan 

Supply Chain Management (SCM) kan beskrivas som en verksamhetsfilosofi där 
råvaror, aktiviteter och aktörer integreras (Svensson, 2007, s. 263). Termen Supply 
Chain Management har växt i intresse - drivkrafter bakom denna trend kan antas vara 
utvecklingen av global sourcing samt tids- och kvalitetsbaserad konkurrens tillsammans 
med hur dessa påverkar miljön (Mentzer et al., 2001, s. 2). Ett sätt för företag att arbeta 
med dessa frågor är genom sin försörjningskedja. Sustainable Supply Chain 
Management (SSCM) har ett bredare förhållningssätt som betonar ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter inom försörjningskedjan (Svensson, 2007, s. 263). I 
inledningen nämnde vi Carter & Rogers definition av SSCM som är “uppnåendet av en 
organisations sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i samordning med dess 
affärsprocesser för att förbättra det enskilda företagets och dess försörjningskedja 
långsiktiga ekonomiska resultat” (Carter & Rogers, 2008, s. 369).  
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3.3 Att integrera CSR i inköpsprocessen 

3.3.1 Inköpsprocessen 
Företag börjar inse att logistik och inköp blir en allt viktigare del i försörjningskedjan 
och att dessa funktionerna kan skapa stora fördelar gentemot konkurrenter om man 
utnyttjar dem korrekt. Inom begreppet inköp ryms många aktiviteter; välja leverantör, 
bedöma behov, förhandla rätt pris, utarbeta villkor, utfärda kontrakt, orderläggning, 
bevakning av leverans samt uppföljning. Alla dessa aktiviteter omfattas av 
inköpsprocessen (van Weele, 2010, s. 32-39). Figur 4 visar dessa aktiviteter. Inköp ses 
idag mer som en strategisk funktion än en operativ funktion på grund av att 
inköpsfunktionen nu även hanterar relationerna med leverantörerna och inte bara har 
kontroll över anskaffningen av varor och tjänster (Kakouris et al., 2006, s. 709).  
 
Inköpsprocessen används för att se hur de olika aktiviteterna hänger ihop samt för att se 
i vilken ordning de utförs (van Weele, 2010, s. 68). Modellen är en viktig utgångspunkt 
i denna studie för att vi på ett praktiskt plan ska kunna utvärdera i vilket stadie företagen 
involverar hållbarhet. Vår problemformulering innefattar inköpsprocessen och det är 
därför viktigt att både vi och läsaren förstår denna i detalj.  
 

 
Figur 4. Inköpsprocessen. (van Weele, A., 2010) 

 
Inköpsprocessen delas in i olika aktiviteter som är nära sammankopplade med 
materialplaneringen, vilket krävs för att arbetet ska ske så effektivt som möjligt. 
Inköpsprocessen kan delas in i två delar, sourcing och leverans, där sourcingen syftar 
till själva utformningen samt köpet av varorna och leveransen till hur varorna levereras. 
De tre inledande aktiviteterna, specifikation, leverantörsval och kontraktsskrivning, 
kallas med ett övergripande ord för taktiskt inköp (van Weele, 2010, s. 41) och det är 
inom dessa tre aktiviteter som vi anser att företagen kan påverka sitt hållbarhetsarbete 
mest. Vad gäller dessa tre delar så kan företaget i stor grad aktivt bestämma själva i hur 
stor utsträckning de vill arbeta med hållbarhet medan i de avslutande delarna finns det 
lite för företaget att aktivt kontrollera.  
 
I Specificerings-fasen fastställer företaget vilka produkter som ska tillverkas och 
utvärderar om det är bättre att tillverka själva eller att outsourca produktionen (van 
Weele, 2010, s. 73). Det är vanligt att företaget väljer att outsourca produktionen för att 
minska kostnaderna (Cavinato, 1989, s. 14). Det blir då ännu viktigare med en 
inköpsorderspecifikation för att funktioner och produktion ska bli som företaget önskar. 
I en inköpsorderspecifikation skrivs vanligen specifikationer som behövs för att välja 
rätt leverantör. Detta kan exempelvis innehålla kvalitetsspecifikationer, 



 18 

logistikspecifikationer, juridiska och miljömässiga krav samt en målbudget (van Weele, 
2010, s. 75). I denna del anser vi att företagen kan påverka hållbarhetsarbetet genom att 
själva sätta upp specifikationer vad gäller exempelvis tygets kvalitet och ursprung. Här 
kan företaget enkelt välja att uteslutande arbeta med exempelvis ekologiskt eller 
återvunnet råmaterial.  
 
Efter att inköpsspecifikationen och de tekniska kraven har specificerats börjar sökandet 
av leverantörer. Vanligtvis innehåller valet av leverantörer 4 steg; 

1. Bestämma metod för kontraktering. Här bestämmer företaget tillsammans med 
leverantören vilken typ av kontraktering uppdraget ska ha. Antingen har 
leverantören ansvar över hela uppdraget ofta även inklusive design, vilket kallas 
turnkey-kontraktering. Alternativt väljs partiell kontraktering som innebär att 
delar av uppdraget kontrakteras ut separat, detta görs ofta till olika leverantörer. 
När ett företag väljer att använda sig av partiell kontraktering är det lättare för 
företaget att ha kontroll över det material som används. Dock kan det kan även 
uppstå komplikationer eftersom företaget använder sig av olika leverantörer, och 
det kan bli kostsamt. En turnkey-kontraktering är enklare att använda sig av då 
företaget outsourcar hela processen till ett företag, men det är även svårare att ha 
inflytande och kontroll på materialval, kostnader samt miljöpåverkan (van 
Weele, 2010, s. 76-77).  

2. Preliminär kvalificering för leverantörerna och sammanställning av 
anbudsgivarförteckning. I detta steg sammanställer företaget vilka kriterier som 
leverantörerna måste uppfylla för att kunna utföra arbetet. Därefter sammanställs 
en långlista med leverantörer som kvalificerat sig. Leverantörer som företaget 
har jobbat med förut och har goda lovord sätts först på listan. Företaget ber 
sedan leverantörerna skicka in tidigare jobb och erfarenheter för att kunna 
reducera långlistan. Ibland görs även besök hos leverantörerna (van Weele, 
2010, s. 79-80). 

3. Förberedande av anbudsbegäran och analys av inkomna bud. De mest 
intressanta leverantörerna väljs sedan ut och hamnar på en kortlista med 3-5 
potentiella leverantörer. Till dessa skickas sedan en anbudsbegäran och 
företagen skickar då in ett anbud som stämmer överens med kraven. 
Inköpsavdelningen gör sedan en grundlig utvärdering med hänsyn till logistiska, 
juridiska, kvalitetsmässiga, ekonomiska samt tekniska aspekter (van Weele, 
2010, s. 80). 

4. Val av leverantör.  
 
Vid valet av leverantören kan företaget på ett tydligt sätt arbeta med hållbarhet genom 
att endast välja en leverantör som uppfyller företagets krav. Dessa krav kan exempelvis 
innehålla att leverantörerna ska inneha vissa kvalifikationer som till exempel ett antal 
certifieringar vad gäller utsläpp eller ekologiska tyger.  
 
När en leverantör har valts är det dags att skriva kontrakt. I kontraktet ingår vanligtvis 
pris och leveransvillkor samt betalningsvillkor. Här definieras vilket prisavtal som 
tillämpas, när betalning sker samt vem som har ansvar över riskerna. Ytterligare villkor 
som preciseras i kontraktet är vitesklausuler och garantivillkor. I dessa villkor fastställs 
att leverantören måste leverera varorna av god kvalitet och att de uppfyller kraven. 
Dessutom måste leverantören redogöra för att varorna är felfria, tillverkade av material 
med god och lämplig kvalitet samt ange hur länge garantin gäller. Utöver dessa 
allmänna inköpsvillkoren kan företaget även lägga till specifika villkor så som 
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säkerhetsregler, specifika leveransbestämmelser samt etiska krav på leverantören (van 
Weele, 2010, s. 82-85). Även i denna avslutande del kan företaget arbeta med 
hållbarhet. Här anser vi att hållbarhet definieras i form utav huruvida företaget kan ställa 
krav på leverantören. Ett exempel är om företaget och leverantören har haft ett 
samarbete förut men företaget vill börja använda ekologiskt material och det är således 
hållbarhet om leverantören går med på detta krav.  
 
Den operativa delen av inköp består av orderläggning, leveransbevakning samt 
uppföljning och utvärdering av leverantör. Dessa delar handlar om administrativt arbete 
med att skapa rutiner kring orderläggning, listor över leveransdatum, fakturor samt 
avvikelser. Det sista som händer i inköpsprocessen är en utvärdering av leverantören för 
att se om företaget ska fortsätta beställa från denna eller leta vidare. Inköpsfunktionens 
främsta uppgift är att hålla en god relation med företagets leverantörer (van Weele, 
2010, s. 68-71). 
 
Inköpsprocessen är ett nyckelbegrepp i denna studie då den finns med i vår 
problemformulering. Modellen är ett användbart verktyg som används för att få struktur 
i inköpsarbetet. Den används frekvent i samband med inköp av fysiska varor där den 
beskriver ett självklart tillvägagångssätt (van der Valk & Rosemeijer, 2009, s. 3). Den 
kan även användas vid inköp av tjänster, då i en utökad form (van der Valk & 
Rosemeijer, 2009, s. 7).  Även Kakouris et al. (2006, s. 709) menar att inköpets primära 
funktioner är att identifiera ett behov, olika kriterium, utvärdera möjliga leverantörer, 
välja en leverantör samt att följa upp och utvärdera leverantörerna. Detta stärker vårt 
argument att van Weeles version av inköpsprocessen innefattar alla viktiga aktiviteter 
inom inköpet och är en allmänt använd modell. Vi anser att inköpsprocessen är så pass 
utbredd och accepterad att vi valt att använda denna i vår studie för att ta reda på i vilket 
stadie företagen integrerar hållbarhet.  

3.3.2 Hållbara inköp 
Även om ett företags arbete med hållbarhet bör fördelas mellan företagets avdelningar, 
är inköpsavdelningen den som kan bidra mest till företagets övergripande 
hållbarhetsarbete (Min & Galle, 1997, s.12; Carter & Easton, 2011, s. 47). Detta beror 
på att inköp är i början av försörjningskedjan, och därmed kan bestämma flödet av 
material in i företaget (Carter & Carter, 1998, s. 29).  
 
Vi har valt att dela upp denna del av kapitlet i tre delar; miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbara inköp. Det är dessa tre delar av hållbarhet som vi har utgått från 
hittills, och även litteraturen delar upp och behandlar dessa tre delar separat. Med denna 
uppdelning hoppas vi få en djupare förståelse hur miljö, socialt ansvar och ekonomi kan 
integreras i inköpet. Vi kan enklare kartlägga separata strategier för varje del av 
hållbarhet, och därmed få en lättare överblick under det fortsatta arbetet.  

3.3.2.1 Miljömässigt hållbara inköp	
Min & Galle (1997, s. 10) menar att företagens arbete med att förbättra sitt 
miljömässiga arbete bör handla om minskning av avfall samt avfallshantering, och har 
upprättat en modell där olika strategier av miljömässigt inköp klassificeras. Se Figur 5.  
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Figur 5. Miljömässigt hållbara inköp (Min, H. & Galle, W. P., 1997) 

 
Att minska avfallets ursprung betyder att företagen redan i början av försörjningskedjan 
återvinner, återanvänder och minskar resurser (Min & Galle, 1997, s. 13), detta kan 
även kallas omvänd logistik. Inköparen kan exempelvis minska volymen av produkter 
som är svåra att avyttra eller som är skadliga för ekosystemet (Min & Galle, 1997, s. 
13). Med återvinning menas att material som annars ska slängas bort istället samlas in 
och återanvänds till nya produkter. Återanvändning av produkter syftar till att företaget 
återanvänder samma produkt igen utan att ändra den (Kopicki et al., 1993, citerad i 
Zsidisin & Sifers, 2000, s. 62). Resursförändringar innebär att ändra produktens 
råmaterial så att en minimering av avfall sker. Detta resulterar i en mer effektiv 
produktion samt en bättre omvänd logistik (Carter & Ellram, 1998, s. 86). Walton et al. 
(1998, s. 7) menar att inköparen och produktutvecklaren kan arbeta tillsammans för att 
kunna göra produkten mer hållbar, exempelvis genom att exkludera farligt material från 
materialspecifikationen. Att arbeta med omvänd logistik kan resultera i stora 
besparingar för företaget samt en minskad miljöpåverkan, det påverkar även företagets 
image positivt (Carter & Ellram, 1998, s. 85). Avfallshantering inkluderar strategier 
såsom skrotning, giftfri förbränning samt biologiskt nedbrytbara förpackningar (Min & 
Galle, 1997, s. 13). Att hantera avfall behöver nödvändigtvis inte förhindra 
föroreningar, däremot underlättas arbetet på deponerings- och förbränningsanläggningar 
(Min & Galle, 1997, s. 13).   
 
Enligt Carter & Carter (1998, s. 660) har inköpet idag en viktig roll i företagets 
miljöarbete samt att de tar en betydande roll långt över återvinning och återanvändning. 
De menar att inköpet även har inflytande över granskning av livscykelkostnader samt att 
designa produkter för lättare återvinning och återanvändningsmöjligheter (Carter & 
Carter, 1998, s. 660). Även Kopicki et al. (1993, citerad i Carter & Carter, 1998, s. 660) 
menar att inköpsfunktionen idag har ett stort inflytande på vilka material och processer 
som används vid produktion. Genom att tänka på produktens hela livscykel så 
minimerar företaget miljöpåverkan samt avfall (Carter & Carter, 1998, s. 660).  
 
Eftersom vi i vår studie har utgått från tre dimensioner av hållbarhet - ekonomisk, 
miljömässig och social - är det av vikt att klargöra hur företag kan använda dessa 
dimensioner i sitt inköp. Det är därför intressant att ta reda på hur ett miljömässigt 
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hållbart arbete kan uttrycka sig i inköpet. De ovan nämnda strategierna agerar som stöd 
i vår intervjumall när vi utformar frågor angående miljömässigt hållbara inköp. 

3.3.2.2 Socialt hållbara inköp	
Att ha en arbetares levnadslön och rättigheter i åtanke har blivit allt viktigare för 
inköparen då det finns en ökad medvetenhet hos konsumenterna samt ett ökat antal 
granskningar av myndigheter (Carter & Jennings, 2004, s. 151). Att allt fler företag har 
valt att placera sin produktion i andra länder har visserligen lett till vissa fördelar, men 
det har även inneburit fler utmaningar (Emmelhainz & Adams, 1999, s. 51). Företag står 
nu inför utmaningen att balansera behovet av billig utländsk arbetskraft för att kunna 
vara konkurrenskraftiga, samtidigt som arbetsförhållandena för denna arbetskraft ska 
vara laglig och accepterad hos konsumenten (Emmelhainz & Adams, 1999, s. 51).  
 
Det är i denna utmaning som inköparens roll kommer in. För att kunna arbeta med 
socialt hållbara inköp måste inköparen införa uppförandekoder hos sina leverantörer 
(Emmelhainz & Adams, 1999, s. 56). Även om de flesta företag har upprättat 
uppförandekoder, har studier visat att dessa ofta saknar väsentliga detaljer (Emmelhainz 
& Adams, 1999, s. 56). 
 
År 1997 uppfördes en modell över uppförandekoder inom arbetsplatser (Emmelhainz & 
Adams, 1999, s. 56). De huvudsakliga punkterna är:  

• Förbud av barnarbetskraft. 
• Eliminering av misshandel, trakasserier och diskriminering. 
• Godkännande av arbetarnas rätt till fackförbund och kollektiva förhandlingar.  
• Krav på att arbetarna ska betalas antingen laglig minimilön eller rådande 

branschlön. 
• Maximalt 60-timmars arbetsvecka. 
• En säker och hälsosam arbetsmiljö. 

 
Inköparen måste dessutom upprätta ett system om hur de ska övervaka och kontrollera 
att leverantörerna lever upp till uppförandekoderna, och därutöver fastställa vad som ska 
göras om leverantörerna bryter mot uppförandekoderna (Emmelhainz & Adams, 1999, 
s. 56). 
 
Maignan et al. (2002, s. 647) beskriver hur företag kan integrera kriterier för socialt 
ansvar i sin inköpsprocess. För det första bör företaget bedöma sin relation till sina 
intressenter och vilka frågor de värdesätter. Därefter bör företaget upprätta en 
inköpspolicy som bygger på företagets värderingar och uppskattar de potentiella 
fördelarna. Till sist bör företaget välja och implementera rätt inköpsstrategi - ju mer 
proaktiv strategi desto bättre (Maignan et al., 2002, s. 647). Exempel på proaktiva 
strategier är att definiera sociala mål samt utbilda och övervaka leverantörer.  
 
Eftersom social hållbarhet är en del av vårt arbete är det intressant att undersöka hur 
denna dimension praktiskt kan användas i inköpsprocessen. Genom konkreta exempel 
på hur företag kan arbeta med socialt hållbara inköp, får vi den förståelse och inblick 
som vi eftersträvar. Teorierna ligger dessutom till grund för intervjumallen.  
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3.3.2.3 Ekonomiskt hållbara inköp	
Inköparen kan påverka ett företags nettoresultat och försäljning, och av den orsaken är 
det av stor vikt på både kort och lång sikt att ha effektiva och givande relationer med 
sina leverantörer (van Weele, 2010, s. 32).  
 
Inköpet står för ca 50 % av företagets spenderingar (van Weele, 2010, s. 46). 
Besparingar på inköpet kan därmed ge stora effekter. Inköpet kan förbättra ett företags 
avkastning på tre sätt: 

• Minskning av direkta materialkostnader. Företaget kan exempelvis minska 
antalet leverantörer eller standardisera produkter (van Weele, 2010, s. 46). 

• Minskning av rörelsekapital. Företaget kan exempelvis ha betalningsvillkor på 
längre tid och minska lager, vilket i sin tur kommer ge en positiv effekt på 
företagets kapitalomsättningshastighet (van Weele, 2010, s. 46). 

• Förbättring av företagets omsättningskapital. Exempelvis kan företaget ta fram 
nya produkter som leder till nya kunder, vilket i sin tur leder till större 
marginaler på nya produkter (van Weele, 2010, s. 47).  

 
Ett sätt att minska sina inköpskostnader är genom outsourcing. Cavinato (1989, s. 13) 
definierar outsourcing som en generell term för att hyra in ett företag som utför 
aktiviteter som tidigare utförts inom företaget. Cavinato (1989, s. 14) menar att genom 
outsourcing kan företag minska sina kostnader för arbetskraft och råmaterial och 
samtidigt öka sina inkomster. Vidare beskriver Bailey et al. (2002, s. 84) att outsourcing 
kan påverka kundnöjdheten positivt samt öka flexibiliteten och dela på riskerna. Ett 
företag kan även förbättra sitt fokus samt få tillgång till den senaste tekniken och de 
mest kompetenta personerna utan att betala dyra pengar eller ta stora risker (Sharp, 
1997, s. 541-542). Dessa fördelar ligger till grund för det övergripande målet att 
förbättra det outsourcade företagets resultat (van Weele, 2010, s. 267). 
 
Att outsourca delar av sina processer är inte bara positivt, det finns även risker och 
nackdelar. Exempelvis kan företaget tappa kontrollen över sina outsourcade aktiviteter 
eller bli utnyttjade av leverantören (Bailey et al., 2002, s. 84). Inom den bransch vi ska 
undersöka, modebranschen, finns det dock andra problem med outsourcing. Eftersom 
modebranschens försörjningskedja har förändrats och kraven på snabbhet ökat, har 
många klädföretag valt att outsourca sin produktion till länder med billig arbetskraft 
(Christopher et al., 2004, s. 373-374). Detta är ofta gynnande för företagets utgifter men 
kan bli lidande för dem om företaget inte kontrollerar sina leverantörer noga. Som 
tidigare nämnt har media bland annat uppdagat att det är dåliga arbetsförhållanden i 
flera företags produktionsanläggningar. Detta är ett typiskt exempel på när inköp och 
försörjningskedjan inte är socialt hållbar. 
 
Anledningen till att vi valt att ta med outsourcing i arbetet är för att det är starkt kopplat 
till de tre dimensionerna av hållbarhet. Företaget måste aktivt kontrollera och jobba med 
leverantörerna för att kunna outsourca på ett lyckat sätt. Många modeföretag outsourcar 
sin produktion till låglöneländer och flera av dem har kommit i blåsväder i media på 
grund av dåliga arbetsförhållanden i deras produktionsanläggningar. Outsourcing är 
därför någonting som modeföretagen måste ha bättre kontroll över och aktivt förbättra. 
Då detta problem är framträdande för just modebranschen anser vi att outsourcing är ett 
centralt begrepp i denna studie. 
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3.4 Sammanfattning 

För att förtydliga de relevanta teorierna för vår studie har vi sammanställt dem i Figur 6. 
Först definierar vi hållbarhet genom de tre dimensionerna som är ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet. Hållbarhet är en grundpelare i vår studie och utgör 
grunden för vår forskning. De olika drivkrafterna som finns för ett företag att arbeta 
med hållbarhet kommer att svara på vårt syfte att förstå varför mikroföretag väljer att 
arbeta med hållbarhet.  Inköpsprocessen som beskriver rent praktiskt hur företags inköp 
ser ut och kommer användas för att på ett tydligare sätt förklara inköpsfunktionen samt 
hur inköp går till. Vi kommer även utgå från denna när vi undersöker hur mikroföretag 
arbetar med hållbarhet. I den teoretiska referensramen har vi dessutom gett exempel på 
hur företag kan arbeta med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i inköpet, 
detta för att på ett så praktiskt plan som möjligt kunna ge rekommendationer till företag 
som vill arbeta med hållbarhet. Dessa teorier är alla kopplade till arbetets syfte. För att 
kunna uppfylla syftet kommer teorierna stå som grund för vår intervjuguide, 
datainsamling samt analys. 
 

 
 

Figur 6. Sammanställning av utvalda teorier. 
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4. Modebranschen 
I detta kapitel kommer modebranschens utveckling att beskrivas samt varför den är 
relevant för vår studie. Vi kommer även behandla begreppet fast-fashion och hur vi 
författare anser att vi konsumerar idag. Därefter presenteras hur modebranschen har 
påverkat miljö och människa. Slutligen tar vi upp relevanta certifieringar som beskriver 
hur hållbarhet kan integreras i modebranschen.  

 
  
Att förstå hur modebranschens utveckling har sett ut de senaste decennierna är av stor 
vikt för denna studie då vi valt att undersöka just denna bransch. Att förstå detta är 
viktigt för den vidare läsningen då studien hädanefter kommer behandla vissa begrepp 
och certifieringar som följer nedan.  

4.1 Modebranschens utveckling 
Modebranschen har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar, både när 
det gäller konsumtion och produktion. Innan 1980-talet karaktäriserades modebranschen 
av massproduktion och standardiserade stilar (Bhardwaj & Fairhust, 2010, s. 166). 
Inspiration för modesäsonger hämtades från modeshower och mässor, och i huvudsak 
fanns det endast två modesäsonger per år (Bhardwaj & Fairhust, 2010, s. 167).  
  
Vid början av 1990-talet skiftade modebranschens fokus från kostnadseffektiv 
tillverkning till att drivas mer av konsumenternas önskemål (Bhardwaj & Fairhust, 
2010, s. 167). För att kunna vara mer lyhörda för modetrender införde allt fler 
modeföretag tre till fem “mid-seasons”, alltså mindre modesäsonger som infaller mellan 
de två stora säsongerna. Dessa “mid-seasons” satte press på företagen att minska sina 
ledtider och leverera modekläder i mindre partier (Tyler et al., 2006, s. 320). 
Modebranschens infrastruktur omvandlades till att bli mer trendkänslig, och för att få 
kostnadsfördelar outsourcade många företag sin produktion till låglöneländer (Bhardwaj 
& Fairhust, 2010, s. 168). Outsourcingen gav blandade resultat - visserligen minskade 
arbetskostnaderna, men kostnaden för svinn och lagerhållning ökade (Christopher et al., 
2004, s. 373-374).  
  
Från 1999 och fram till idag är modeshower inte längre begränsade till endast designers, 
inköpare och andra modechefer, vilket gör att de trender som visas där snabbt kan 
återfinnas i diverse modetidningar (Bhardwaj & Fairhust, 2010, s. 168). Istället för att 
försöka förutspå kommande trender kan nu företag använda de aktuella trenderna från 
modeshowerna och införa dessa i sina egna designer. På så sätt sprids trender snabbt i 
dagsläget, vilket gör att kunderna handlar oftare och kan välja mellan fler alternativ. 
  
Att förstå modebranschens utveckling är av stor vikt för detta arbete då utvecklingen 
hjälper oss att förstå vilka följder utvecklingen har gett. Dessa följder är bland annat ett 
slit-och-släng-koncept där plaggets pris, snarare än plaggets kvalitet och livslängd, är 
viktigast. Det är intressant att veta hur företag väljer att möta denna utveckling. För 
denna studie är det i synnerhet intressant att veta hur mikroföretag bemöter 
utvecklingen, eftersom dessa företag är av mindre storlek och kan därmed mindre 
möjlighet att påverka. I denna studie vill vi få klarhet kring vilka möjligheter 
mikroföretag ser i modebranschens utveckling, och hur de utnyttjar dessa möjligheter. 
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4.1.1 Fast fashion 
Köpbeteendet varierar mellan olika generationer - personer födda mellan tidigt 80-tal 
till tidigt 00-tal föredrar att köpa ett flertal billigare plagg med sämre kvalitet. Detta i 
jämförelse med äldre generationer som föredrar att köpa enstaka, dyrare plagg med 
bättre kvalitet (Bhardwaj & Fairhust, 2010, s.170). Detta nya sätt att handla kallas fast 
fashion. Det är ett relativt nytt begrepp som beskriver modebranschens strategi att 
anpassa sig efter nya trender så snabbt och effektivt som möjligt (Sull & Turconi, 2008, 
s. 5). För konsumenterna erbjuder fast fashion prisvärda kläder vilket gör att köpet av 
kläder känns enkelt och kläderna slängs utan större samvetskval (Claudio, 2007, s. 449). 
Motsatsen till fast fashion kallas slow fashion och det är att konsumenter köper kläder 
som har bra kvalitet, lång hållbarhet och som överlever snabba trendväxlingar 
(Olofsson, 2017). Vi anser att dagens samhälle är präglat av både ett tydligt 
hållbarhetsfokus vad gäller konsumtion, men samtidigt lever många kvar i den relativt 
gamla slit-och-släng mentaliteten. Många konsumenter förespråkar att handla ekologiskt 
vad gäller matvaror men detta har inte riktigt kommit till modebranschen än. Även om 
många konsumenter vill köpa bra produkter så blir det inte alltid så i praktiken, enligt 
oss. 

4.2 Modebranschens påverkan på miljö och människa 
Modebranschen, och framförallt utvecklingen mot fast fashion, innebär stora 
påfrestningar på miljön. Ett av de vanligaste materialen som finns i kläder är bomull. 
Att producera bomull innebär stora mängder starka kemikalier och bekämpningsmedel, 
vilket innebär en betydande risk för föroreningar i sötvattnets ekosystem (WWF, 1999, 
s. 14). Relationen mellan mängd bekämpningsmedel och odlad yta bomull är 
oproportionerlig - bekämpningsmedel för bomull står för 20% av alla 
bekämpningsmedel. Detta medan odlingen av bomull endast upptar 2,5% av världens 
totala odlingsbara yta (Sveriges Konsumenter, u.å. b). Genom sitt dräneringsvatten 
påverkar bomullsproduktionen strömmar och sjöar, och dess gifter har en direkt 
påverkan på den biologiska mångfalden (WWF, 2014, s. 14).  
  
Ett annat vanligt material i kläder är polyester. Polyester är ett konstgjort material av 
petroleum, med andra ord råolja (Claudio, 2007, s. 449). Tillverkningen av polyester är 
väldigt energikrävande och innebär utsläpp av farliga ämnen (Claudio, 2007, s. 450). 
Farliga biprodukter från produktionen av polyestern släpps ofta ut i vattendrag från 
fabrikernas avloppsvatten (Claudio, 2007, s. 450).  
  
Förutom miljön påverkar klädkonsumtionen även människor. I fabrikerna råder ofta 
dåliga arbetsförhållanden och arbetarna lever på minimilöner som väldigt sällan kan 
bekosta livsnödvändiga utgifter såsom mat och husrum. I exempelvis Bangladesh, som 
är världens näst största klädexportör, uppfylls endast 19% av arbetarnas 
levnadskostnader av deras löner (Clean Clothes Campaign, 2014, s. 7). För både 
bomulls- och polyesterproduktion krävs stora mängder kemikalier som är skadliga för 
de som arbetar vid produktionen. På bomullsodlingarna används en stor mängd 
bekämpningsmedel. Dessa bekämpningsmedel är väldigt giftiga - studier visar att 
bekämpningsmedlen dödar 22 000 och förgiftar 3 miljoner människor varje år (WWF, 
2005, s. 18).  Vid produktion av polyester sprids farliga ämnen som kan orsaka 
andningssjukdomar (Claudio, 2007, s. 450). De kemikalier som krävs vid 
framställningen av polyester kan dessutom vara cancerframkallande (Sveriges 
konsumenter, u.å.).  
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4.2.1 Ekologisk bomull 
Mindre än 1% av dagens bomullsproduktion är ekologisk (WWF, 2005, s. 8). Med 
ekologisk bomull menas att bomullen odlas med biologisk insektsbekämpning samt 
organisk gödsel (WWF, 2005, s. 8). För att bomullen ska klassas som ekologisk krävs 
vissa saker. Förutom att inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgjort gödsel får 
användas ska marken ha varit fritt från kemikalier i tre år (Djerf, u.å.). Dessutom ska 
markens bördighet bevaras genom varierad växtföljd (WWF, 2005, s. 24). Med varierad 
växtföljd menas att bonden odlar bomull ena året och exempelvis majs nästa år. 
Slutligen ska bomullen certifieras för att få bli kallad ekologiskt (Djerf, u.å.).  
  
Än så länge finns inga regler angående vattenanvändning för den ekologiska odlingen 
(WWF, 2005, s. 24). Däremot finns vissa rekommendationer, exempelvis att 
bevattningssystem inte överutnyttjar vattnet (WWF, 2005, s. 25).  

4.2.2 “Greenwashing” 
Många företag har börjat inse fördelarna med att uttrycka deras miljömedvetenhet. 
Under 1980-talet myntades begreppet “greenwashing”, vilket beskriver hur företag 
påstår sig vara miljövänliga eller hållbara i ett försök att få marknadsandelar (Dahl, 
2010, s. 247). 2009 identifierades 2 219 produkter som hävdades vara miljövänliga - så 
mycket som 98% visade sig vara tvivelaktiga och därmed skyldiga till “greenwashing” 
(Dahl, 2010, s. 247).  
  
TerraChoice är en del av UL Environment, som syftar till att gynna global hållbarhet 
genom att stödja miljövänliga produkter och företag (TerraChoice, u.å.). TerraChoice 
har undersökt de olika sätt som företag oberättigat påstår sig vara miljövänliga. Ett sätt 
är att påstå att produkten är miljövänlig baserat på ett väldigt snävt attribut utan att ta 
hänsyn till andra, mer miljöfarliga, attribut (TerraChoice, 2007, s. 2). Exempelvis kan 
bomull påstås vara ekologiskt odlat, men ha framställts på ett energikrävande och 
kemikalierikt sätt. Ett annat sätt är att företaget påstår sig vara miljövänligt, men kan 
inte stödja det i lättillgänglig information eller genom tredjepartscertifieringar 
(TerraChoice, 2007, s. 3). Vissa företag utnyttjar konsumenternas krav på 
tredjepartscertifieringar och använder sig av falska etiketter, exempelvis 
certifieringsliknande bilder (TerraChoice, 2009, s. 5). 
  
Att företag börjar arbeta med hållbarhet kan betraktas som en bra sak - så länge det inte 
är “greenwashing”. Att företag använder sig av “greenwashing” kan göra så att 
konsumenter uppmuntras att köpa produkter som marknadsförs som hållbara, men som i 
verkligheten inte är det. Detta är precis tvärtemot vad som är bra för miljön (Greenwash 
Index, u.å.). “Greenwashing” innebär att konsumenterna utnyttjas så att de spenderar 
pengar på felaktiga grunder. För företag som faktiskt arbetar med hållbarhet kan 
“greenwashing” innebära en växande misstro från konsumenternas sida (Greenwash 
Index, u.å.). 

4.3 Att integrera CSR i modebranschen 
Ett sätt för både företag och konsumenter att bli försäkrade att produkten de framställer 
eller köper är hållbart tillverkad, både socialt och miljömässigt, är genom olika 
certifieringar. Dessa certifieringar kostar pengar, och speciellt för mindre leverantörer 
kan certifikaten innebära alltför stora kostnader. Exempelvis kostar GOTS-certifikatet 
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årligen 1 200-3 000 euro för fabriken (Global Standard, 2016a). Detta kan även 
innebära att inköpskostnaden för klädföretaget kan öka.  
  
Nedan har vi sammanställt olika certifieringar och vad de innebär. Eftersom det finns en 
mängd certifieringar har vi valt att benämna de som vi anser är mest använda. 

4.3.1 OEKO-TEX 
OEKO-TEX grundades 1992 och ämnar upptäcka och eliminera eventuella källor där 
farliga ämnen kommer in i textilens tillverkning (Oeko-tex, u.å.). OEKO-TEX har tagit 
fram en åtgärdskatalog som innefattar hundratals substanser. Bland dessa substanser 
finns lagstadgade förbjudna ämnen, hälsovådliga kemikalier som inte nödvändigtvis 
omfattas av lag, substanser som inte är i linje med EU’s kemikalieförordning samt andra 
substansklasser som är relevanta ur miljösynpunkt (Oeko-tex, u.å.). Katalogen 
underlättar för företag inom textilbranschen att bedöma och utvärdera potentiella 
skadliga ämnen. För konsumenten är märkningen en garanti för hudvänliga produkter.  

4.3.2 Global Organic Textile Standard 
Syftet med Global Organic Textile Standard (GOTS) är dels att ge slutkonsumenten en 
trovärdig försäkring att de har gjort ett ekologiskt val, men även att ge textiltillverkare 
och textilleverantörer en möjlighet att exportera sina ekologiska tyger med en märkning 
som är accepterad på alla marknader (Global Standard, 2016b).  
  
GOTS-certifieringen täcker hela kedjan, från odling till distribution, och inkluderar både 
sociala och miljömässiga kriterier (Global Standard, 2016b). Miljömässiga kriterier är 
bland annat att textilen måste innehålla minst 70 % ekologiskt material, aktören måste 
ha en miljöpolicy som innefattar mål och rutiner kring att minska utsläpp och avfall 
samt att aktören måste dokumentera användandet av kemikalier, energi, 
vattenkonsumtion och rening av avloppsvatten (Global Standard, 2016b). Sociala 
kriterier innefattar bland annat att arbetsplatsen är ren och hygienisk, att barnarbete inte 
används och att arbetstiderna inte är för långa (Global Standard, 2016b). För att 
säkerställa att aktörerna agerar enligt kriterierna genomförs regelbundna kontroller, 
både annonserade och oannonserade (Global Standard, 2016b). 

4.3.3 Fairtrade Cotton 
Fairtrade är en certifiering som säkerställer att produkten tillverkats under goda arbets- 
och levnadsvillkor (Sveriges konsumenter, u.å. b). 90 % av världens bomullsproduktion 
kommer från utvecklingsländer, och det är där Fairtrade lägger större delen av sitt fokus 
på (Fairtrade, u.å. a). Det är endast kooperativ som kan certifieras enligt Fairtrade-
villkoren, därför krävs det att enskilda bomullsodlare organiserar sig. Inom dessa 
producentorganisationer finns vissa krav. Exempelvis ska bomullsodlarna bli 
garanterade ett minimipris som ska fungera som ett skyddsnät mot plötsliga fall i 
bomullens marknadspriser (Fairtrade, u.å. b). Odlarna ska dessutom få en gemensam 
premie som de gemensamt och demokratiskt ska bestämma vad den ska användas till i 
lokalsamhället (Fairtrade, u.å. b). Det finns dessutom regler kring kemikaliehantering 
och hälsofrämjande åtgärder (Fairtrade, u.å. b) 
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Det är inget krav på att odlarnas bomull ska vara ekologisk, men det uppmuntras till att 
den är det. Därför finns en enskild premie och märkning om bomullen är ekologiskt 
(Sveriges konsumenter, u.å.a).  

4.3.4 World Fair Trade Organization 
World Fair Trade Organization (WFTO) är en organisation som arbetar så att företag 
och leverantörer ska arbeta mer rättvist och hållbart. De har tio principer som alla 
medlemmar ska följa för att få inkluderas, dessa innefattar exempelvis att kedjan ska 
vara transparant, ingen diskriminering, rättvisa löner, inget barnarbete samt respekt för 
miljön. Detta är ingen certifiering utan en organisation där ett företag kan vara medlem. 
Ett medlemskap visar att företaget värdesätter dessa tio principer och därmed arbetar 
hållbart. (World Fair Trade Organization, 2013) 

4.3.5 Global Recycle Standard 
Global Recycle Standard (GRS) omfattar bearbetning, tillverkning, förpackning, 
märkning och distribution av alla produkter som tillverkas med minst 20% återvunnet 
material. Certifieringen säkerställer ansvarsfullt sociala och miljömässiga metoder samt 
kemikalieanvändning (Textile Exchange, u.å).  

4.3.6 Sammanställning av certifieringar 
I Figur 7 har vi sammanställt relevant information om vardera certifiering för att få en 
tydligare överblick. Eftersom det inte finns sådan omfattande information om GRS-
certifieringen samt WFTO finns de inte med i figuren. 
  

 
Figur 7. Sammanställning av certifieringar. (Sveriges konsumenter, U.Å a) 
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi gått tillväga för att samla in vår empiriska 
data. Kapitlet inleds med att beskriva hur vi gjorde vårt urval för att sedan presentera 
vilken intervjumetod vi valt. Vidare diskuterar vi vårt etiska förhållningssätt samt hur vi 
valt att utforma vår intervjuguide. Därefter följer förberedelser inför samt utförandet av 
intervjuerna. Kapitlet avslutas med en beskrivning kring hur vi hanterat datan samt 
kritik mot primärkällor. 

 

5.1 Urval 
För undersökningar där det är för opraktiskt, kostsamt eller tidskrävande att samla in 
data från hela populationen är det lämpligt att göra urval (Saunders et al., 2009, s. 212). 
Saunders et al. (2009, s. 213) menar att det finns två typer av urval; sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. För ett sannolikhetsurval har hela populationen samma 
chans att vara del av urvalet till skillnad från icke-sannolikhetsurval där vissa subjekt 
har större chans att bli en del av urvalet (Saunders et al, 2009, s. 213). I ett 
sannolikhetsurval är svaren generaliserbara samt inte bundna till någon specifik del av 
populationen (Bryman & Bell, 2015, s. 428). Eftersom vi vill få en djupare förståelse 
samt undersöker ett specifikt område inom en specifik bransch så passar ett icke-
sannolikhetsurval, även kallat målstyrt urval, denna studie bäst. Bryman och Bell (2015, 
s. 428) beskriver att forskningsfrågan ofta ger indikationer på vilka kategorier av 
populationen som är lämpliga att fokusera på. De beskriver vidare att urvalet är tydligt 
kopplat till forskningsfrågan vilket gör att intervjupersonerna är utvalda baserat på de 
kriterier som behövs för att svara på frågan (Bryman & Bell, 2015, s 430). Vi har i vår 
studie utgått från tre kriterier. Det första kriteriet är att företaget ska producera 
produkter inom modebranschen. I termen mode innefattar vi allt som är gjort i tyg, kan 
användas på kroppen och är trendkänsligt. Vi har utelämnat skor samt accessoarer. Det 
andra kriteriet är att företaget ska vara baserat i Sverige. Det sista kriteriet är att 
företaget ska vara ett mikroföretag. Det innebär att företaget inte ska ha mer än 9 
anställda (Sternö & Nielsén, 2015, s. 21). I och med att vi använder oss av kriterier och 
således bestämmer själv vilka företag vi vill kontakta har vi ett subjektivt urval. Ett 
subjektivt urval betyder att forskaren själv bedömer vilka respondenter som är mest 
intressanta för studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). En typ av subjektivt urval är 
det så kallade självselektiva urvalet som syftar på att respondenterna frivilligt ställer upp 
på en intervju (Johansson Lindfors, 1993, s. 96). Då de tillfrågade företagen själva fick 
bestämma om de ville delta i studien eller inte har vi ett sådant urval.  
  
En population beskriver det totala antalet enheter vi utgått ifrån (Bryman & Bell, 2013, 
s. 190). I denna studie har vi utgått ifrån populationen mikroföretag i branschen kläder 
och butikshandel. Den innehåller totalt 2 545 stycken aktörer (Alla bolag, 2017).  
  
Vårt första kriterium var, som tidigare nämnt, att företaget ska vara aktivt i 
modebranschen. Vi började därför med att hitta företag som vi författare redan kände till 
och visste producerade kläder. För att kontrollera att företaget inte hade mer än nio 
anställda samt var svenska använde vi oss av allabolag.se, en sida där 
företagsinformation finns tillgängligt. Av de företag som vi kände till var det inte 
många som uppfyllde våra kriterier. Vi köpte då hem flera modetidningar såsom ELLE, 
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CHIC, Damernas Värld och STYLEBY för att hitta fler företag att kontakta. Efter dessa 
två steg hade vi hittat och kontaktat ca 22 företag som passar in i vår studie.  
  
Vi breddade sedan vårt sökningsområde och använde oss av internetsidor som säljer 
modemärken. De internetsidor vi använde var Nelly.com samt Bubbleroom.se. På dessa 
hemsidor finns det möjlighet att få en överblick över vilka märken de säljer och på det 
sättet kan vi upptäcka märken vi själva inte hade koll på innan. Vi kontrollerar även om 
dessa passar in i våra kriterier på samma sätt som innan. Efter detta steg hade vi ca 29 
stycken företag som vi hade kontaktat. Ytterligare en viktig domän där vi hittat flera 
företag är sociala medier, till exempel Instagram och Facebook. Genom sociala medier 
hittade vi de resterande företagen som vi kontaktade. Även dessa kontrollerade vi via 
allabolag.se. Totalt kontaktade vi 43 företag (se Appendix 3) och blev inbjudna att ha en 
intervju av 12 stycken. Ett företag tackade vi dock nej till när det visade sig att de hade 
för många anställda. Vi är medvetna om att våra intervjuföretag kan ha valt att ställa 
upp på en intervju för att de anser att hållbarhet är viktigt. Företag som inte är 
intresserade av eller använder sig av hållbarhetsarbete kan därför ha valt att tacka nej 
och vårt urval kan således inte ses som representativt för hela populationen. Vi tror dock 
inte att detta har påverkat vår studie. 
  
Antalet respondenter beror självklart på forskarens tid och resurser, men Kvale & 
Brinkmann (2014, s. 156) rekommenderar mellan 5-25 respondenter. Kvalitativ 
forskning är främst intresserad av mättnad, alltså när ytterligare intervjuer minimalt 
bidrar med ny information (Morgan, 2008, s. 798). Denna mättnad är inte beroende av 
antalet respondenter, utan snarare på intervjuernas innehåll (Ryen, 2011, s. 86). Ju 
bredare omfattning och ju mer jämförelser av respondenterna i urvalsgruppen, desto 
större urvalsstorlek krävs (Bryman & Bell, 2015, s. 436). Vi anser att vi har uppnått 
empirisk mättnad genom våra intervjuer då de sista intervjuerna inte gav oss någon ny 
information. Utifrån det empiriska material vi har samlat in anser vi att studiens syfte 
har uppfyllts och frågeställningen besvarats.  

5.2 Intervjumetod 
I kvalitativa studier är intervjuer den vanligaste metoden (Bryman, 2013, s. 412). 
Intervjuer kan beskrivas som ett målmedvetet samtal mellan två eller fler personer, och 
kan hjälpa forskaren att få tillgång till meningsfull och tillförlitlig information 
(Saunders et al., 2009, s. 318). För vår studie är intervjuer den mest lämpliga metoden 
då vi vill undersöka hur företag definierar samt på vilket sätt de arbetar med hållbarhet, 
vilket är något som är individuellt för varje företag. Att exempelvis använda enkäter 
hade inte varit optimalt för vårt arbete då den typen av metod är mer beskrivande och 
generaliserbar. Med vårt arbete vill vi gå djupare än så och därmed ha en mer 
utforskande studie.  
  
Det finns olika typer av intervjutekniker; strukturerade intervjuer, semi-strukturerade 
intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009, s. 320). Med 
strukturerade intervjuer följer intervjuaren en intervjumall och ställer frågorna på ett 
exakt likadant sätt gällande tonfall så att svaren inte påverkas av någon partiskhet 
(Saunders et al., 2009, s. 320). Även vid semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren 
en mall, men som till största del endast täcker vilka teman som ska lyftas upp (Saunders 
et al., 2009, s. 320). Frågorna som ställs behöver inte ha en specifik ordning och 
respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar, vilket också uppmuntras eftersom 
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det visar forskaren vad respondenten tycker är relevant och viktigt (Bryman, 2013, s. 
413). Ostrukturerade intervjutekniker är informella och djupgående (Saunders et al., 
2009, s. 321). Forskaren har då inga förutbestämda frågor utan har endast idéer om vilka 
aspekter som ska täckas (Saunders et al., 2009, s. 321). Den som blir intervjuad styr hur 
samtalet ska fortlöpa (Saunders et al., 2009, s. 321), och intervjun kan liknas ett vanligt 
samtal (Bryman, 2013, s. 415).  
  
Strukturerade intervjuer kan uteslutas som lämplig metod för vårt arbete, eftersom det 
används för att samla in kvantifierbardata och brukar därför refereras till som kvantitativ 
intervju (Saunders et al., 2009, 320). Detta betyder att arbetet inte blir djupgående. 
Istället är semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer mer intressanta, eftersom 
respondenterna kan ge mer ingående svar och en bättre förståelse kan uppnås. 
Intervjuprocessen blir flexibel och det som respondenten anser är viktigt framkommer 
på ett tydligare sätt (Bryman, 2013, s. 415), vilket är något som vi värdesätter i vårt 
arbete då arbetsmetoder och synen på hållbarhet kan variera mellan företag. Då vi i 
detta arbete vill vara flexibla men samtidigt inte missa någon viktig del har vi valt att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta betyder att vi kommer skriva ner 
teman som vi vill ha besvarade men samtidigt ställa öppna frågor där respondenten själv 
får bestämma vad hen vill ta upp. Genom att skriva ner teman och övergripande öppna 
frågor kan vi få svar på våra funderingar utan att göra intervjun opersonlig och 
mekanisk.  

5.3 Forskningsetik  
Etik inom forskning handlar till stor del om hur forskaren ska behandla de studerade 
individerna, och vilka aktiviteter som forskaren bör eller inte bör delta i (Bryman, 2013, 
s. 127). De basala etiska frågorna handlar om anonymitet, integritet, frivillighet och 
konfidentialitet för de inblandade personerna i forskningen (Bryman, 2013, s. 129). De 
inblandade personerna ska inte heller utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkning 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Detta krav kallas för individskyddskravet. 
Vetenskapsrådet (2002, s. 6) menar att individskyddskravet kan delas upp i fyra 
huvudkrav - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
  
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de inblandade individerna 
om undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Förhandsinformation ska även 
innehålla den projektansvariges namn och kontaktuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
7). I vår förhandsinformation som vi skickade ut till samtliga i vårt urval beskrev vi 
tydligt undersökningens syfte, våra namn samt kontaktuppgifter (se Appendix 2). Till de 
respondenter vi ringde berättade vi utförligt vilka vi är och varifrån vi ringde samt 
berättade vad studien skulle behandla.  
  
Samtyckeskravet innebär att de inblandade själva har rätt att bestämma över deras 
inblandning (Bryman, 2013, s. 132). De ska själva kunna bestämma hur länge de ska 
vara delaktiga och ska kunna avbryta undersökningen utan att detta innebär negativa 
konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). I vår förhandsinformation 
framgick det att deltagandet var frivilligt. Under intervjuerna sa vi även att de kunde 
avbryta när de ville. Efter intervjuerna har vi skickat sammanställningen av intervjuerna 
till respondenterna så att de kunde godkänna informationen. De fick även en chans att 
bestämma om de vill vara anonyma eller ta tillbaka sitt deltagande.  
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Med konfidentialitetskravet menas att de uppgifter som de inblandade har lämnat ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2013, s. 132). Inga obehöriga 
ska heller få ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det material som inte 
respondenterna godkänt för publicering har endast vi och i viss mån vår handledare tagit 
del av. Det godkända materialet publiceras i vår studie som är en offentlig handling. 
  
Nyttjandekravet betyder att de insamlade uppgifterna endast får användas för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta innebär att uppgifterna inte 
får utlånas till exempelvis kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Det 
material vi samlat in under vår studie kommer enbart användas för vårt arbete, och 
raderas efter att arbetet är inskickat och godkänt.  

5.4 Utformning av intervjuguide 
Vid en semistrukturerad intervju är en intervjuguide en lista över vilka frågeställningar 
som ska täckas i intervjun (Bryman, 2013, s. 419). Det är viktigt att frågeställningarna 
är flexibla så att det inte hindrar alternativa synsätt eller tolkningar som kan uppstå vid 
intervjun (Bryman, 2013, s. 419). Samtidigt ska intervjun inte vara för ostrukturerad, 
eftersom risken finns att viktiga synpunkter då inte fångas upp om de inte finns i 
intervjuguiden (Ryen, 2011, s. 44). Det finns tips om hur en intervju ska byggas upp, 
och de flesta följer samma mönster (Ryen, 2011, s. 47). En intervju kan förslagsvis 
inledas med ett vardagligt tema, för att sedan följas med några icke kontroversiella 
frågor, och sedan går intervjuaren över till själva huvudtemat (Ryen, 2011, s. 47).  
  
Våra intervjuer började med deskriptiva frågor för att få information om 
intervjupersonen och företaget. Detta kan anses vara en form av uppvärmning (Ryen, 
2011, s. 48). Därefter följde själva huvudfasen där vi har utgått från de teorier vi anser 
vara relevanta. De teorier som vår intervjuguide bygger på är teorier kring hållbarhet, 
inköpsprocessen och hållbara inköp. En tabell över hur de olika frågeställningarna kan 
kopplas till vardera teori återfinns i Appendix 1.  
  
Vi har, som vi nämnt i den teoretiska referensramen, valt att fokusera endast på de tre 
inledande delarna i inköpsprocessen då det är i dessa tre vi anser att företaget kan arbeta 
med hållbarhet. Därför har vi endast ställt intervjufrågor som behandlar de tre 
aktiviteterna; specificering, val av leverantör samt kontraktsskrivning. Vi är även 
medvetna om att ytterligare en del som kan ha betydelse för hållbarhetsarbetet är 
storleken på ordrarna som företaget lägger samt hur ofta de lägger dem. Därför har vi 
även valt att inkludera en fråga gällande detta. Vi har valt att inte fokusera på 
transporter då det skulle innebära en alltför omfattande studie.  
  
Genomgående i intervjun ställde vi öppna frågor för att kunna få så bred och utvecklad 
information som möjligt. Vid semistrukturerade intervjuer ska respondenterna få 
möjlighet att utveckla sina svar, vilket också uppmuntras eftersom det visar forskaren 
vad respondenten tycker är relevant och viktigt (Bryman, 2013, s. 413). Då vi har 
semistrukturerade intervjuer kan öppna frågor underlätta för så kallade 
uppföljningsfrågor, där intervjuaren ber respondenten att utveckla sina svar. Det kan 
även öppna för sonderingsfrågor, där forskaren söker efter ett mer fördjupat svar. På så 
sätt kan vi säkerställa att svaren är välgrundade och att respondenten tillåts svara i den 
riktning hen anser är viktig. 
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5.5 Förberedelser för intervjuer 
För att intervjun ska vara så lyckad som möjligt måste intervjuaren vara förberedd. 
Saunders et al. (2009, s. 328) menar att förberedelser inför intervjun innefattar tre 
områden; kunskapsnivå, information till respondenter och intervjuplatsens lämplighet.  
  
Gällande kunskapsnivå måste forskaren vara kunnig och påläst inom området och inom 
den kontext intervjun kommer ske (Saunders et al., 2009, s. 328). Exempelvis måste 
forskaren sätta sig in i litteraturen, och det kan även vara lämpligt att titta på företagets 
rapporter (Saunders et al., 2009, s. 328). Inför våra intervjuer har vi studerat relevanta 
ämnesområden såsom hållbarhet och inköpsprocess. På så sätt har vi fått en god 
kännedom om hur bland annat aktiviteter inom miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet kan se ut. Vi har även i våra tidigare kurser på universitetet fått en viss 
inblick inom ämnen som logistik och inköp vilket underlättar vår förståelse för vissa 
termer. Innan våra intervjuer har vi även kollat upp företaget vi ska intervjua genom att 
gå in på deras hemsida, kontrollerat bakgrundsfakta samt affärside och vision.  
  
Studiens trovärdighet kan gynnas om respondenterna kan få information om intervjun i 
förhand (Saunders et al., 2009, s. 328). Om respondenterna exempelvis får en lista över 
de teman som intervjun kommer täcka kan de förbereda sig och ta fram relevant 
dokumentering (Saunders et al., 2009, s. 328). På detta sätt kan även forskaren få en 
bättre tolkning och förståelse av det som respondenten berättar (Bryman, 2013, s. 420). 
Inför intervjuerna har vi skickat ut information om våra intervjuer, och även erbjudit att 
delge vilka teman och frågor vi ska täcka (se Appendix 2).  
  
Saunders et al. (2009, s. 329) menar att intervjuns plats kan påverka den insamlade 
datan. Den optimala platsen är där respondenten känner sig bekväm och trygg, och där 
intervjun högst troligtvis inte kommer bli störd (Saunders et al., 2009, s. 329). Platsen 
bör inte heller vara bullrig eller störande då det kan påverka kvaliteten på inspelningen 
(Bryman, 2013, s. 421). När vi hade personliga intervjuer var vi på respondentens 
kontor vilket gjorde att en tyst och trygg miljö garanterades. En av intervjuerna ägde 
rum på en restaurang under lunchtid. Vi var medvetna om att detta inte var den optimala 
platsen eftersom ljudnivån var hög och att respondenten kan ha känt sig stressad av det 
faktum att det var många i rummet. Vi var dock tvungna att ha intervjun under den tiden 
och på den platsen då det var det enda alternativet. Med de intervjuer vi hade på telefon 
garanterade vi en tyst miljö genom att sitta i ett grupprum eller i hemmiljö.  

5.7 Utförande av intervjuer 

5.7.1 Intervjuarens roll 
En intervju är en krävande situation för både respondenten och intervjuaren. Det är 
därför viktigt att intervjuaren kan sätta sig in i respondentens situation. Intervjuaren ska 
även sträva efter att få intervjun att kännas som ett otvunget samtal men samtidigt måste 
respondentens åsikter tillåtas komma fram i intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 105). 
Det är även viktigt att intervjuarens personliga åsikter och uppfattningar inte kommer 
fram under intervjun då detta kan påverka respondentens svar (Holme & Solvang, 1997, 
s. 105). Vid våra intervjuer turades vi om att intervjua då vi båda ville prova på hur det 
gick till att vara intervjuare. Vi bestämde oss att vara två vid intervjutillfället för att 
båda skulle höra vad respondenterna svarade om det inte skulle gå att uppfatta på 
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inspelningen. Vidare kontrollerade en person att alla frågor behandlats samt kom med 
uppföljande frågor. Vi är medvetna om att detta kan påverka hur intervjun fortlöpte, 
men genom att noga förbereda oss samt hålla oss till våra bestämda teman anser vi att 
intervjuerna gick till på ett liknande sätt. Båda två var även medverkande på samtliga 
intervjuer. Den som inte intervjuade satt vid sidan av och lyssnade. Vid slutet av 
intervjun frågade den person som intervjuade om den passiva intervjuaren hade 
någonting att tillägga, vilket var den enda inblandning som den passiva intervjuaren 
hade. Vid oklarheter av respondenternas svar bad vi dem förtydliga sina svar för att inte 
göra några misstolkningar. Vid ett tillfälle har vi även valt att återkoppla till ett av 
företagen då vi inte fick fram nog information vid första tillfället.  

5.7.2 Praktiskt genomförande 
Vi har i denna studie tillämpat både telefon- och personliga intervjuer, 5 stycken via 
telefon och 6 stycken personliga intervjuer (se Tabell 1). Vi försökte i största mån ha en 
personlig intervju då det alltid är fördelaktigt att kunna se personen samt att man 
utvecklar en mer personlig relation. Tyvärr befann sig vissa av respondenterna på annan 
ort och det fanns inte möjlighet att ha personliga intervjuer. 
  
Samtliga intervjuer spelades in på två enheter, två telefoner, för att säkerställa att vi 
kunde höra alla svar. Bryman & Bell (2013, s. 484) menar att det är viktigt att ha bra 
teknisk utrustning och att testa att den fungerar som den ska. Innan våra intervjuer 
testade vi vår utrustning genom en kort testinspelning för att säkerställa att den 
fungerade. Före varje intervju frågade vi även respondenten om det var okej att spela in 
intervjun i syfte att sedan transkribera den.  
  
Datainsamlingen pågick under tre veckor i mars och april, varav en vecka i Stockholm. 
Till respondenterna gav vi förslag på tider under vilka vi kunde ha intervjuer för att 
säkerställa att vi skulle hinna skriva klart vårt arbete inom den utsatta tiden. Utefter 
detta fick respondenterna själva välja vilken dag och tid som passade dem bäst. 
Intervjuerna var mellan 17 minuter till 1 timme och 22 minuter långa beroende på hur 
utförliga svar respondenterna gav samt vilken intervjumetod som tillämpades. Att 
intervjuerna varierade så mycket i längd tror vi kan bero på utförandet. De kortaste 
intervjuerna var telefonintervjuer och de längsta var personliga intervjuer. Under de 
personliga intervjuerna var det lättare att etablera en kontakt genom till exempel 
kallprat, vilket var något som försvårades under telefonintervjuerna. Vi upplevde 
däremot att telefonintervjuerna gav mer direkta och tydliga svar  - att de intervjuerna var 
kortare betyder inte att de gav mindre information. Efter våra 11 intervjuer kände vi att 
ytterligare en intervju inte hade gett oss något nytt material, utan upplevde att vi nått 
empirisk mättnad.  

5.7.3 Schema över intervjuer 
I Tabell 1 återfinns ett schema över de intervjuer vi haft. I tabellen presenteras vilka 
företag vi intervjuat samt vem vi har pratat med och deras position i företaget. Vidare 
står om vi haft ett personligt möte eller en telefonintervju samt vart företaget har sitt 
kontor. Sammanlagt intervjuade vi företagen under fyra veckor. Ett av företagen har valt 
att vara anonyma, Delta. När detta kom på tal diskuterade vi huruvida vi skulle 
anonymisera alla företag, men vi avfärdade det förslaget snabbt då vi tror detta skulle 
skapa förvirring för läsaren. Företagen är olika varandra men inte så pass olika att 
läsaren enkelt skulle kunna skilja på dem i en löpande text. Vidare har alla företag ett 
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specifikt attribut som gör dem säregna, exempelvis så skulle Mixed Grill enkelt gå att 
hitta då deras produktion ligger i Gambia, det blir således inte funktionellt att 
anonymisera dem. Dessutom har flertalet av de intervjuade företaget bett om att få stå 
med namn i vår studie och det kändes dumt att inte unna dem det.  
  

Tabell 1. Schema över intervjuer 
 

 

5.8 Analysmetoder 
Jacobsen (2002, s. 216) menar att analysen av kvalitativ data rör sig om tre steg; 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 
  
Beskrivningen börjar med en renskrivning av råmaterialet (Jacobsen, 2002, s. 219). Den 
mest kompletta formen av råmaterialet kan nås genom bandinspelning. Att överföra 
intervjun från tal till skrift kallas transkribering. Fördelar med att transkribera är till 
exempel att det blir lättare att analysera, författarna kan spela upp olika delar hur ofta de 
vill (Bryman & Bell, 2013, s. 489-490). Att allt spelas in tror vi kommer påverka 
intervjun så den blir mer avslappnad och vi behöver inte vara stressade att inte hinna 
skriva ner alla svar. Det finns däremot en risk att respondenterna blir stressade av 
inspelningen. Vi har försökt förhindra att få respondenterna blir stressade av detta 
genom att fråga innan vi spelar in, och genom att inleda intervjun med några enklare 
frågor för att få dem att slappna av. 
  
Bryman och Bell (2013, s. 492) menar att vi som författare kan ta bort onödiga ord ur 
transkriberingen t. ex “eeh”, “va”, “öh”. De menar även att transkriberingen ska vara så 
exakt som möjligt. När man inte hör vad respondenten svarar ska man inte gissa vilket 
ord som sägs utan istället skriva [“?”] Bryman och Bell (2013, s. 492). Efter 
transkriberingen har vi gjort en sammanställning över varje intervju för att få en bättre 
överblick. Denna sammanställning har vi sedan skickat till våra respondenter för 
godkännande. 
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Systematisering och kategorisering av data innebär att gå från de enskilda intervjuerna 
till de fenomen som datan klarlägger (Jacobsen, 2002, s. 230). För att få en överblick 
skapas olika kategorier av den insamlade datan. Kategoriseringarna måste utgå från ett 
krav; att kategorierna har sin grund i data (Jacobsen, 2002, s. 230). En typ av 
kategorisering är förenkling, där ord och meningar klassificeras till en viss kategori 
utifrån vissa kriterier (Jacobsen, 2002, s. 231). I vår kategorisering av data har vi försökt 
förenkla de svar vi har fått av respondenterna i form av en sammanfattning. Vi har i vår 
empiri presenterat datan utefter tre delar; Om företaget, Inköpet samt Hållbarhet. För att 
få en mer överskådlig syn på dessa svar har vi sedan sammanställt dem i punktform. 
Efter det har vi försökt kategorisera de förenklade svaren och klustra ihop de svar som 
är lika varandra. Exempelvis har vi klustrat ihop de respondenterna som nämner att de 
väljer att placera sin produktion i utsatta områden för att försöka stötta den ekonomin i 
kategorin “Stödjer den lokala marknaden”.  
  
Kombination är det sista steget för att analysera den insamlade datan. Där ska forskarna 
koppla samman kategorierna för att se om det finns någon typ av samband (Jacobsen, 
2002, s. 241). I detta steg har vi utgått från den teoretiska referensramen och försökt 
koppla ihop kategorier utefter relevanta teorier. Här har vi kommit fram till olika 
huvudkategorier. Exempelvis hamnar “Stödjer den lokala marknaden” under 
huvudkategorin “Socialt hållbara inköp”. Av dessa huvudkategorier har vi sedan försökt 
hitta mönster av svar, kategorier och respondenter. Eventuella avvikare har försökts 
lyftas fram.  
  
När vi senare förmedlar resultaten av empirin genom vår analys har vi valt att använda 
oss av citat. Detta har vi gjort för att underlätta för läsaren och oss själva att få en 
övergripande bild av respondenternas svar. Även (Holme & Solvang, 1997, s. 144) 
menar att citat kan vara ett sätt att nå ut till människor med sitt resultat.  

5.9 Kritik mot primärkällor 
Eftersom källorna vid kvalitativa forskningsstudier delger sina egna uppfattningar är det 
viktigt att forskaren kritiskt granskar källornas förmåga att ge korrekt information. Det 
finns fyra kriterier som bör uppfyllas för att kunna säkerställa att källan ger korrekt 
information; närhet, kunskap, vilja och kontext (Jacobsen, 2002, s. 260).  
  
Med kriteriet närhet menas källans närhet till den företeelse som forskaren vill 
undersöka (Jacobsen, 2002, s. 260). Här spelar det roll om källan är en förstahandskälla, 
alltså att de själva upplevt företeelsen, eller om det är en andrahandskälla, att källan 
återger vad andra har berättat för hen (Jacobsen, 2002, s. 260). Eftersom vi enbart har 
intervjuat inköpare, grundare och delägare i företagen anser vi att de vi intervjuat har 
direkt information om företagets inköps och hållbarhetsarbete och bedömer deras svar 
som tillförlitliga. Vi anser därför att detta kriterium är uppfyllt. Kriteriet kunskap 
innebär att källan har utbredd kunskap om området som forskaren vill undersöka 
(Jacobsen, 2002, s. 260). Detta kriterium anser vi vara uppnått då vi enbart intervjuat 
personer som arbetar inom det valda området. Respondenterna har gett utförliga svar 
och om det har varit några oklarheter har de fått återkomma med mer detaljerade svar 
via mejl.  
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Med kriteriet vilja menas huruvida källan vill ge korrekt information (Jacobsen, 2002, s. 
260). Respondenter kan ge en oriktig bild, ofta för att ge en fördelaktig bild av sig själv 
(Jacobsen, 2002, s. 261). Samtliga respondenter fick veta att medverkan i studien var 
helt frivillig, de fick även tillgång till frågorna så att de i förväg kunde tacka nej om 
frågorna var för privata. Vidare har vi, som ovan nämnt, inte valt att anonymisera 
respondenterna då vi tror det skulle ha försvårat läsningen samt att flera respondenter 
ville stå med företagsnamn. Vi är medvetna om att ämnet hållbarhet kan vara ett 
känsligt ämne för företag. Eftersom företagen kan uppleva påtryckningar från samhället 
att de ska vara hållbara, finns möjligheten att respondenterna kan ha vinklat eller 
sidolett svaren för att framställas på ett mer fördelaktigt sätt. Detta kan vara svårt för oss 
att motverka och upptäcka. Vi har försökt kontrollera och jämföra vad respondenterna 
sagt med vad som beskrivs på deras hemsidor. Vi har även ställt följdfrågor så att 
respondenterna så detaljerat som möjligt ska svara på frågorna. Detta tror vi således inte 
haft någon inverkan på hur trovärdiga respondenternas svar är.  
  
Fjärde och sista kriteriet handlar om i vilken kontext källan känner sig trygg med att 
lämna ut information (Jacobsen, 2002, s. 261). Vi har genomfört hälften av intervjuerna 
via telefon och hälften genom personlig kontakt. För de personliga intervjuerna har 
respondenten själv fått välja plats. På så sätt får de chansen att välja en plats där de 
känner sig bekväma. Detsamma gäller för de vi har haft telefonintervjuer med. Vi har 
dessutom varit noggranna med att klargöra att de kan vara anonyma och att materialet 
endast kommer bearbetas av oss två författare. På så sätt anser vi att vi uppfyller detta 
kriterium.  
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6. Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera vår insamlade data. Kapitlet är uppdelat efter 
varje företag där vi behandlar olika områden. Först gör vi en presentation om företaget 
vilket följs av en genomgång av hur företaget arbetar med inköp. Till sist beskriver vi 
hur företagens hållbarhetsarbete ser ut. För att göra det mer överskådligt har vi 
avslutningsvis några sammanfattande punkter. 

 

6.1 One We Like 

6.1.1 Om företaget 
Vicky grundade företaget One We Like 2014 tillsammans med sin kollega. One We 
Like producerar till största del barnkläder, men det har även börjat tillverka lite 
damkläder som matchar barnens kläder. För tillfället arbetar Vicky ensam i företaget 
och de öppnar snart sin första fysiska butik. 

6.1.2 Inköpet 
Inköpet börjar med att Vicky ritar upp hur produkten ska se ut. Detta skickas till 
fabriken. Från fabriken får hon sedan prover. Första proverna kan innehålla fel och 
skickas då tillbaka. Andra uppsättningen prover är vanligtvis efter önskemålen. Dessa 
prover visar hon sedan upp på olika mässor. Vicky har även agenter i olika länder som 
också visar upp kläderna. Därefter får hon in ordrar och sammanställer dessa. Vicky 
skickar ordrarna till fabrik och sedan dröjer det cirka 3-6 månader innan produkterna är 
färdiga. 
 
Råmaterialet är uteslutande ekologisk bomull. Vicky menar att det finns många 
alternativ gällande material och miljö. Hon menar att även om bomullen är ekologisk så 
innebär den ändå en viss miljöförstörelse. Det finns andra alternativ, som exempelvis 
bambu som växer snabbare och kräver mindre miljöresurser men som behöver mer 
kemikalier vid framställande av fibrer.  
 
Fabriken har hittills legat i Turkiet, men företaget håller på att flytta produktionen till 
Portugal. Vicky menar att leverantören i Turkiet varit duktig men opålitlig gällande 
datum och färdigställande av produkterna. Turkiet känns dessutom lite oroligt för 
tillfället, “jag kan också känna lite sorg i hjärtat över att man kanske då eventuellt 
överger länder där det står och vacklar lite” säger Vicky. Hon menar att det kan vara 
lite större kontroll i Portugal. Vicky arbetar bara med fabriker som har GOTS-certifikat, 
vilket både leverantören i Portugal och Turkiet har.  
 
Vicky anser att hon kan ställa krav på hur kläderna ska konstrueras, men att det är svårt 
att ställa krav på underleverantörerna som fabrikerna använder sig av. Förutom 
klädernas konstruktion ställer Vicky kravet att leverantörerna är GOTS-certifierade. 
 
Gällande vad som prioriteras vid inköp menar Vicky att det är en kombination av pris 
och kvalitet. Hon menar att hon vill få ut en marginal på sina produkter eftersom både 
hon och butikerna som säljer kläderna ska få rimlig marginal. “Folk är inte beredda att 
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betala allt för mycket för barnkläder” menar Vicky. Därför är priset viktigt. Samtidigt 
prioriteras även kvalitet eftersom barnkläder kan behöva vara lite mer slitstarka.  

6.1.3 Hållbarhet 
För Vicky betyder begreppet hållbarhet att titta på alla aspekter vid tillverkningen av 
kläderna. Hon vill producera produkter som har bra kvalitet och som folk inte slänger 
efter att ha använt plagget ett fåtal gånger. Hon vill inte heller att plaggen ska slängas på 
grund av att den trenden har gått ut, utan att det ska vara något som går att ärva eller 
sälja vidare. 
 
Vicky ser konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet. “Jag ser arbetet med 
hållbarhet snarare som en nödvändighet, speciellt om man är ett litet varumärke” säger 
Vicky. Hållbarhet kan vara ett bra sätt att kommunicera med kunden. Samtidigt tror hon 
att företaget snabbare kan få högre vinster om man istället har fokus på billig 
produktion och inte fokuserar på hållbarhet. “Än så länge värdesätter inte tillräckligt 
många människor hållbarhet, utan vill ha det som är snyggt eller billig” menar hon. 
 
Enligt Vicky har varje företag ett samhälleligt ansvar att producera på ett så bra sätt som 
möjligt. Hon menar även att företag ska tänka på vad de kommunicerar till kund. “Både 
konsument och företag bör fundera på hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar, 
och hur vi får folk att konsumera mer eller mindre. Ett tydligt exempel är ‘ta 3 betala 
för 2’ som är ett typiskt sätt att få kunden att överkonsumera”, säger Vicky.  
 
One We Like arbetar med sociala hållbarhetsfrågor genom sitt val leverantör. Om 
företaget hade varit större hade Vicky gärna kopplat en skola i samband med fabriken 
för att ge ett bidrag till den lokala utvecklingen. Med miljömässiga frågor arbetar One 
We Like med sitt ekologiska material och även att trycken på kläderna är miljövänliga. 
Vicky upplever dock att eftersom företaget är så litet så blir hennes arbete en droppe i 
havet. Ändå vill hon se till att dra sitt strå till stacken. One We Like försöker även i 
största mån återvinna och återanvända förpackningar. Vicky anser att det är svårt att 
balansera företagets ekonomi och arbetet med hållbarhetsfrågor. Som tidigare nämnt 
menar hon att det säkert är lättare att få högre marginaler om man inte fokuserar på 
hållbarhet.  
 
När Vicky rangordnade de tre aspekterna av hållbarhet ser hon till vad som är viktigast, 
ett människas liv eller miljön. “Då är en människas liv viktigast” säger hon. Gällande 
ekonomin så är det bara henne det drabbar. Därför blir rangordningen social, 
miljömässig och ekonomisk.  

6.1.4 Sammanfattning 
• Ekologiskt råmaterial 
• Certifierade leverantörer 
• Tidlös design 
• Social hållbarhet viktigast 
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6.2 Dedicated 

6.2.1 Om företaget 
Dedicated, tidigare T-Shirt Store, grundades 2007. Redan från starten har företaget 
producerat hållbart och använt ekologisk bomull. Dedicated producerar främst t-shirts, 
men har även expanderat till fler produktgrupper. I dagsläget har företaget en 
internationell distribution till 350 butiker, främst i EU. På huvudkontoret finns idag sju 
anställda. Vi har intervjuat Johan, som är en av företagets grundare.  

6.2.2 Inköpet 
Inköpsprocessen börjar vid designarbetet som till största del sker internt. Råmaterialet 
är certifierat, hållbart och i vissa fall återvunnet. Dedicated arbetar endast med 
certifierade fabriker. De certifikat som Dedicated utgår från är främst GOTS, Fairtrade 
och GRS. Förutom certifikaten väljer Dedicated sina leverantörer utifrån min-kvantitet, 
kvalitet, pris och ledtider. Leverantörerna finns i Indien och Kina.  
 
Johan upplever att de i viss mån kan ställa krav på sina leverantörer. Han menar att 
företagets storlek spelar roll - “är man en liten och obetydlig kund är det svårt att ställa 
krav”. Dedicated kontrollerar sina leverantörer två gånger per år. När företaget har 
licenser från Disney, Universal Studios och Warner sker extra granskningar. Dessutom 
innebär certifikaten oannonserade besök i fabrikerna.  

6.2.3 Hållbarhet 
Hållbarhet för Johan är att leva inom planetens gränser vad gäller hur mycket planeten 
kan generera. Johan menar att “problemet i nuläget är att vi konsumerar mer än vad 
jorden själv kan producera”. Textilindustrin är världens näst mest miljöförstörande 
industri, och det är det Dedicated vill hjälpa till att motverka. Genom certifikaten anser 
Johan att företaget arbetar med både sociala och hållbara frågor i sitt inköp. 
“Certifikaten säkerställer att både planeten och människornas bästa prioriteras i vår 
produktionskedja” säger han.  
 
Den konkurrensfördel som Johan kan se med hållbara produkter är att det ger ett 
mervärde för kunden. “Det skulle ha varit en större fördel om folk visste vilket stort 
behov det är av ekologisk produktion och hur miljöskadlig den vanliga produktionen 
är”, säger Johan. Att arbeta hållbart är dock något som kräver stora ekonomiska 
investeringar, menar han. 
 
Johan menar att företags primära ansvar i samhället är att tjäna pengar så att individerna 
på lönelistan får sina löner. Vidare vill Dedicated inte skapa någon skada för planeten 
och de människor som ingår i deras produktionskedja. Huvudansvaret ligger dock på 
konsumenten som måste börja göra mer informerade köpbeslut.  
 
När Johan blev tillfrågad att rangordna de tre aspekterna av hållbarhet sätter han 
ekonomin först, sedan miljöaspekten och sist sociala aspekten. “Företagets ekonomi 
måste funka, annars kan vi inte påverka någonting”, säger Johan.  

6.2.4 Sammanfattning 
• Ekologiska råmaterial 
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• Återvunna råmaterial 
• Certifierade leverantörer 
• Ekonomisk hållbarhet är viktigast, annars kan de inte arbeta med social och 

miljömässig hållbarhet. 

6.3 Mixed Grill 

6.3.1 Om företaget 
Mixed Grill grundades 2015 av Joanna. Företaget säljer barnkläder samt kaftaner till 
vuxna. Joanna har sina rötter i Gambia och det är där produktionen sker. Joanna säger 
att företagets fokus är att skapa arbetstillfällen i landet. För tillfället är Joanna ensam i 
företaget. 

6.3.2 Inköpet 
Joanna beskriver sitt företag som produktionsfokuserat. Med detta menar hon att 
produkterna som produceras är styrda efter vad som fungerar att göra på plats i Gambia. 
Joanna arbetar med enskilda skräddare och tar fram produkter tillsammans med dem. 
De använder tyger från lokala tyghandlare, skräddarna kan då hålla sig till material som 
de är vana att jobba med, vilket gör jobbet lättare och i slutändan billigare. Prioriteten 
vid inköpet blir därmed att utgå från vad som är möjligt att göra. 
 
Plaggens material består till största del av Västafrikanska traditionella vaxtyger. Mixed 
Grill har dessutom gjort egna jersey-prints som de köper av en fabrik i Estland. Cirka en 
tredjedel av barnklädesproduktionen består av jerseyn.  
 
Joanna upplever att hon kan ställa krav på sina skräddare, men hon föredrar att ha en 
ödmjuk inställning till deras kunskap. “Att åka till ett fattigare land och producera är 
lite problematiskt. Jag känner att jag litar på dem och då är det inte mitt mål att jag ska 
vara den som kommer och ställer krav”, säger Joanna. Hon menar att eftersom hon 
kommer från en maktposition är det snarare leverantörerna som ska få säga ifrån. 
Joanna är väldigt delaktig i tillverkningsprocessen och har daglig kontakt med 
skräddarna. Hon har dessutom en produktionsledare på plats som kontrollerar att allt går 
rätt till. 

6.3.3 Hållbarhet 
Joanna definierar hållbarhet som mer än bara ekologiskt bomull, det innefattar även 
människosynen genom hela produktionskedjan. Joanna vill lyfta fram människan 
bakom plagget. “Hållbarhetsarbetet handlar om rasism och människors bild av Afrika 
som en u-kontinent. För mig är folket i Afrika väldigt professionella, modemedvetna, 
urbana och i framkant, och i mitt hållbarhetsarbete vill jag lyfta fram det”, säger 
Joanna. 
 
Joanna upplever att det finns konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet. 
“Produktionen är den största nackdelen, men också det viktigaste i företaget. Den kan 
vara dyr och det kan bli mycket felaktiga produkter, men det är också en av våra 
konkurrensfördelar” säger hon. Joanna menar att det redan finns många aktörer som 
tillverkar barnkläder, och att det därmed är skönt att kunna förlita sig på 
hållbarhetsarbetet. 
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Joanna anser att företags samhälleliga ansvar är att kunna visa på transparens. Hon 
menar att företag öppet ska visa var och hur de jobbar, och det är så hon försöker arbeta 
med hållbarhet. I produktbeskrivningen på sin webshop har Joanna därför skrivit ut var 
tyget är köpt, vilken skräddarateljé som sytt plagget och den ungefärliga kostnaden för 
att framställa plagget. På så sätt tror hon att folk blir mer medvetna och nyfikna på hur 
kläder produceras. I sitt hållbarhetsarbete vill Joanna dessutom ha representation, 
“Mixed Grill är ett ‘Made in Gambia’-märke, och därför ska det inte bara synas vita 
människor i flödet” säger hon. 
 
Företagets arbete med sociala frågor inom inköpet menar Joanna handlar om att vara 
ödmjuk inför sina leverantörer och deras kunskap. Att välja lokala skräddare i Gambia 
ger arbetstillfällen i landet, och skräddarna kommer i sin tur göra gott för samhället. 
Joanna upplever att hon får välja mellan att arbeta med de sociala frågorna eller de 
miljömässiga frågorna, “antingen köper jag lokala tyger och gynnar handeln i landet, 
eller så köper jag ekologiskt tyg från ett annat land och fraktar hit det” menar hon. 
Joanna ser över hur hon i framtiden kan arbeta med ekologiskt material. Hon har också 
sett över möjligheten att samfrakta, vilket hon löst genom att låta folk som besöker 
Gambia ta med sig en väska innehållandes kläder om de har plats över i sitt bagage. 
 
Att balansera företagets ekonomi med hållbarhetsarbetet är däremot svårt, anser Joanna. 
Eftersom företaget inte arbetar med fabriker som har en övre kontroll blir det mycket fel 
i produktionen som inte går att sälja. “Det är svårt att få in det svinnet i budgeten” 
menar hon. Däremot har företaget varit aktivt i ett och ett halvt år nu, och det blir 
mindre och mindre felaktiga produkter. Exempelvis är detta första gången som Joanna 
inte behöver vara på plats vid produktionen, vilket innebär en kostnad mindre. 
 
Joanna rangordnar de tre aspekterna av hållbarhet som följande: social, ekonomisk och 
miljömässig. 

6.3.4 Arbetet med hållbarhet 
• Stödjer lokal ekonomin 
• Påbörjat arbete med ekologiskt material 
• Regelbundna kontroller 
• Social hållbarhet viktigast 

6.4 The Sleepy Collection 

6.4.1 Om företaget 
The Sleepy Collection grundades 2012 av Susanna Leandersson. Hon hade precis fått 
sitt första barn och upptäckte att det inte fanns simpla sovplagg i ekologiskt material för 
barn. Första kollektionen var helt i vitt, i hundra procent ekologisk pima bomull. Sedan 
dess har företaget utvecklats så att plaggen finns i fler modeller, färger och mönster, 
samtidigt som de behåller den skandinaviska stilrena stilen. Vi har intervjuat Maria, 
som är försäljningsansvarig och delägare sedan september 2016.  
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6.4.2 Inköpet 
Maria nämner ingenting om hur designarbetet går till men när kollektionen är gjord så 
presenteras den på en mässa, eller så åker Maria runt till butiker och visar upp 
kollektionen. Sedan lägger de en order baserat på  kundbeställningarna och efterfrågan i 
deras webshop.  
 
Bomullen är så kallad pima bomull, vilket innebär att den kommer från en annan 
bomullsplanta. Pima bomull handplockas och har extra långa fibrer, vilket gör att det får 
en helt annan lyster och hållbarhet än vanlig bomull.“Man kan säga att det är bomullens 
Rolls-Royce” säger Maria. Endast 8 % av världens bomullsproduktion är pima bomull. 
Pima bomull är helt ekologisk.  
 
Både bomullen och leverantören kommer från Peru. De har även varit i Indien på besök 
hos en leverantör som de planerar att börja arbeta med. Företaget har valt att endast 
arbeta med fabriker som är certifierade. Fabriken i Indien är GOTS-, Fairtrade- och 
OEKO-TEX-certifierade. Fabriken i Peru köper GOTS-certifierad bomull och arbetar 
enligt GOTS och OEKO-TEX, men det är en liten familjeägd fabrik som inte har haft 
råd att certifiera sig än. “Deras plan är att bli GOTS-certifierade, så där är vi med för 
att kunna möjliggöra det för dem i framtiden”, säger Maria.  
 
Maria menar att de kan ställa krav på sina leverantörer, både när det gäller klädernas 
utformning och arbetsförhållanden. Gällande plaggens utformning accepterar The 
Sleepy Collection inget som inte är precis som de vill ha det. Goda arbetsförhållanden 
kan säkerställas med hjälp av certifikaten som utför kontroller i fabrikerna. Fabriken i 
Peru, som ännu inte är certifierad, kontrolleras med pappersdokumentation. 

6.4.3 Hållbarhet 
För The Sleepy Collection handlar hållbarhet om att titta på hela kedjan, från planta till 
plagg, men också vad som händer sen. Maria menar att “hållbarhet handlar om att göra 
plagg som konsumenterna kan ha under en längre tid”. Till exempel genom att göra lite 
längre armar och ben på plaggen så att barnen har möjlighet att växa i plagget. Företaget 
har dessutom valt ett material som håller längre än andra material så plagget ska kunna 
användas länge. Det har även ett hållbarhetstänk som sträcker sig utöver själva plagget, 
till exempel kommer plaggen levererade i en nedbrytbar plast och FSC-märkt papper. 
 
Maria anser att det finns konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet. Hållbarhet 
efterfrågas av konsumenterna på ett helt annat sätt än vad det gjordes 2012. 
“Medvetenheten är mycket större och idag är en hållbar produkt ett säljargument” 
säger Maria. Däremot anser Maria att det finns svårigheter med att arbeta med 
hållbarhet och balansera det med företagets ekonomi. Hållbara produkter innebär 
dessutom ett högre pris till konsumenten, och det är svårt att få kunden att förstå att det 
faktiskt kostar att vara hållbar. 
 
Maria menar att det är svårt att rangordna de tre aspekterna av hållbarhet. Företaget 
måste ju kunna finnas, men de skulle inte vilja driva företaget om det inte var hållbart. 
Hållbarhet är deras värdeord, och är därför högt prioriterat. “Om vi inte längre går runt 
lägger vi hellre ner än att inte arbeta hållbart”, säger Maria. Hon förklarar att det 
snarare är en cirkel, “företaget kan inte existera utan ekonomisk lönsamhet, men 
företagets värde ligger i hållbarhet” säger hon. 
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6.4.4 Sammanfattning 
• Ekologiskt råmaterial 
• Tidlös design 
• Certifierade leverantörer 
• Ekologiska förpackningar 
• Hållbarhet som en cirkel, hållbarhet är ett värdeord men för att arbeta med det 

krävs ekonomisk lönsamhet. 

6.5 Företag Delta 

6.5.1 Om företaget 
Företaget önskade vara anonymt, så därför är namnet Delta fiktivt. Varumärket 
grundades 2013. De gör mest kläder och väskor men erbjuder även kepsar och mössor. 
Företaget har för tillfället tre anställda. Vi har intervjuat Kim, som är företagets 
grundare. Kim är ett fiktivt namn. 

6.5.2 Inköpet 
Delta’s inköpsprocess börjar med att Kim ritar upp plaggets design på datorn. När alla 
detaljer är fastställda får en kontrollgrupp tycka till om plagget innan beställningen 
läggs. Den första beställningen är en så kallad ”pre-production sample”, alltså två 
prover som ska mätas, kontrolleras och provtvättas. Dessa prover används sedan vid 
fotograferingen till hemsidan. Eventuella synpunkter och ändringar samlas ihop och 
skickas tillbaka till fabriken. Efter det läggs beställningen på samtliga plagg som ska 
tillverkas. 
 
De kriterier som Delta ställer på råmaterialet är att fabriken ska kunna skapa det som 
krävs. “Ett problem är att leverantörerna lovar en sak men levererar något helt annat” 
säger Kim. Han har lärt sig vilka leverantörer som är duktiga på tillverka just deras 
produkter. I framtiden är tanken att jobba med ekologisk bomull, men enligt Kim finns 
det då krav på större volymer än vad företaget har ekonomin för idag. 
 
Den huvudsakliga tillverkningen av kläder sker i Turkiet. Gällande väskor och 
huvudbonader sker tillverkningen i princip enbart i Kina. Vid inköpet prioriteras 
kvaliteten på produkten väldigt högt. “Men det ska inte vara på bekostnad av att det 
råder dåliga förhållanden i fabrikerna, eller att de som bor hundra meter från fabriken 
får bada i skitigt vatten”, säger Kim. Den senaste samarbetspartnern i Turkiet har olika 
miljöcertifikat och även OEKO-TEX-certifiering som motsvarar företagets krav och 
önskemål. Om fabrikerna inte kan bevisa att de kan leverera kvalitet eller att 
förhållandena i fabrikerna inte är enligt företagets värderingar, väljer Delta att inte ingå 
samarbete med dem.  
 
Kontroll av leverantörerna sker med hjälp av OEKO-TEX-certifikatet, “det är de lägsta 
kraven som vi ställer på våra leverantörer” säger Kim. När leverantören har fått en 
certifiering kan företaget kontrollera detta på OEKO-TEX’s hemsida. Certifikatet gäller 
endast under en viss tid, så leverantörerna måste förnya det eftersom. 
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6.5.3 Hållbarhet 
Delta’s definition av hållbarhet innefattar dels att produkten ska ha en hög kvalitet och 
hålla länge samt hur produkterna är tillverkade. “Företaget ska vara en schysst 
leverantör, producent, arbetsgivare och del av samhället”, säger Kim. Att vara en bra 
arbetsgivare handlar, enligt Kim, om att skapa ett bra klimat för de anställda. Detta är ett 
ansvar som han anser att alla företag har.  
 
Kim ser absolut konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet. Han menar att folk 
blir mer och mer medvetna. “Schysta villkor och att det ska vara hållbart blir allt 
viktigare för folk” säger han. Delta vill kunna vara med och erbjuda det alternativet. 
Däremot upplever Kim svårigheter med att balansera företagets ekonomi med 
hållbarhet. Om kunderna exempelvis förväntar sig en viss kvalitet men inte får den, kan 
företagets image spricka. “Skulle det till exempel stå på en lapp i sidan ‘Made in 
Bangladesh’, så skulle många ifrågasätta om vi hade koll på hur folk som bor där har 
det och kanske vilja ta avstånd från vårt märke. Vi vill därför inte jobba med sådana 
utsatta områden.” säger Kim.  
 
Delta arbetar med de sociala frågorna i sitt inköp genom att vara en bra arbetsgivare, 
men också genom att stötta organisationen Friends. I både det sociala och miljömässiga 
arbetet förlitar de sig på certifikat, vilka innebär vissa bestämmelser och regler. Det är 
vad de kan göra för tillfället, och de kommer lägga mer tid och engagemang på det 
senare när de har möjligheterna.  
 
När Kim rangordnade social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet svarade han att 
ekonomin för tillfället rangordnas högst. Han menar att allt de gör kostar mycket 
pengar. När företaget rustar upp och blir större kan de fokusera på de andra bitarna, som 
för tillfället ligger på en delad tvåa.  

6.5.4 Sammanfattning 
• Certifierade leverantörer 
• Stödjer välgörenhet 
• Ekonomisk hållbarhet viktigast, när företaget blir större vill de arbeta mer med 

de andra aspekterna. 

6.6 Rivia Sports 

6.6.1 Om företaget 
Rivia Sports grundades 2014. Företaget består för tillfället av Rivia, som grundade 
företaget, och Oskar, som gick in som delägare november 2016. Rivia Sports gör 
träningskläder med ett tydligt street-fokus. Grundaren Rivia kommer från Brasilien, och 
klädernas design har en tydlig koppling dit. Deras slogan är ”Born in Sweden, Made in 
Brazil”. För denna intervju har vi intervjuat Oskar.  

6.6.2 Inköpet 
Inköpet ser olika ut beroende på om de tar fram ett nytt plagg eller om de lägger ordrar 
på redan befintliga plagg. Vid framställning av ett nytt plagg diskuteras först hur 
plagget ska se ut och vilket material som är lämpligt. Sketcher på kläderna tas fram, 
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som sedan utvecklas tillsammans med fabriken. Fabriken producerar sedan ett antal 
provplagg som de sedan skickar till Sverige. På fabriken finns en kontaktperson till vem 
man anger hur stor kvantitet som behövs beställas. Fabriken skickar bilder på varje 
provplagg innan de skickas iväg för att kunna säkerställa att allt ser rätt ut. De 
provexemplar som de beställer används främst för att kunna sälja in hos återförsäljare 
samt till fotograferingar. När provexemplaren är godkända gör de en större order.  
 
Gällande råmaterialet varierar det från plagg till plagg beroende på dess funktion och 
utseende. Alla tyger är Brasilianska och de använder ett speciellt material som är 
OEKO-TEX- certifierat. “Det tyget är endast enfärgat och det är viktigt att tygerna är 
förknippade med Brasilien eftersom det är vår slogan” säger Oskar. Rivia Sports har 
även ett material som egentligen är vitt, men som de trycker mönster på. Detta material 
ska vara så bra som möjligt så att trycket inte ska ”blekas” när det töjs ut. Dessutom 
testar de material av återvunna PET-flaskor i syfte att börja använda dessa.  
 
Leverantören finns i Brasilien. Valet att ha en fabrik i Brasilien grundas i att Rivia är 
därifrån. Hon har bra koll på hur kulturen ser ut och det underlättar vid 
kommunikationen med fabriken. Vid inköpet prioriteras smidighet. “Eftersom det är en 
annan arbetskultur i Brasilien gäller det att försöka överbrygga den på ett så smidigt 
sätt som möjligt. Det får inte bli fel eftersom det tar lång tid att skeppa från Brasilien 
till Sverige” säger Oskar. Om det inte skulle vara en smidig process skulle det ta ännu 
längre tid och det skulle bli ännu svårare att hantera eventuella felaktigheter.  
 
Oskar upplever att de kan ställa krav på sin leverantör och menar att mycket i 
leverantörens produktionsprocess har ändrats efter att Rivia Sports har börjat arbeta med 
dem. Den typen av krav som de kan ställa gäller främst kvaliteten. Hittills har de inte 
behövt ställa krav på arbetsförhållanden, eftersom de vet att arbetarna i fabriken har det 
bra. Rivia åker ner och kontrollerar arbetsförhållandena några gånger per år. 

6.6.3 Hållbarhet 
Företaget har ännu inte definierat vad hållbarhet är för dem, men Oskar menar att 
mycket ligger i att det är bra villkor för de som jobbar i deras fabrik. “Vi har valt en 
leverantör som tar ansvar, både att de som jobbar där får bra lön och bra 
arbetsförhållanden” säger Oskar. Arbete med sociala hållbarhetsfrågor ligger i det 
förarbete som Rivia har gjort med sitt val av leverantör. Rivia gör även besök och ser 
till så att bra arbetsförhållanden råder. Rivia Sports försöker se till att inga tunga gifter 
används i materialen, men annars jobbar företaget inte speciellt aktivt med miljömässiga 
frågor. Oskar menar att de har ett ansvar som företag, men i nuläget inte det största 
ansvaret eftersom de är en så pass liten aktör. “Vi har inte så stora möjligheter att 
påverka, men försöker dra vårt strå till stacken” säger han. Oskar kan till viss del se 
konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet. I deras fall kan ett arbete med 
hållbarhet ge ett extra värde till deras kunder, men att kunderna ändå kommer välja det 
plagg de anser snyggast.  
 
Oskar ser utmaningar med att balansera företagets ekonomi och hållbarhet. Han menar 
att företaget hade kunnat lägga mer tid och resurser på miljövänliga alternativ, men att 
det inte är högsta prioritet just nu. För att kunna arbeta med mer miljövänliga tyger 
innebär det att Rivia Sports kommer behöva betala för allt tyg, och därmed en högre 
kostnad. “I takt med att vi växer kan vi få större möjligheter att ställa andra krav” säger 
Oskar. 
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När Oskar rangordnade de tre aspekterna av hållbarhet satte han ekonomisk i första 
hand, sedan socialt och sist miljömässig hållbarhet. Detta val grundar han i att företaget 
fortfarande är litet. När varumärket har fått en större spridning kan de ställa andra krav, 
och skulle då högst troligt byta plats på de sociala och ekonomiska aspekterna.  

6.6.4 Sammanfattning 
• Regelbundna kontroller 
• Stödjer lokal ekonomi 
• Ekonomisk hållbarhet viktigast, när företaget blir större vill de arbeta mer med 

de andra aspekterna. 

6.7 SoSo Clothing 

6.7.1 Om företaget 
SoSo Clothing grundades 2010. Grundarna ville utveckla de traditionella 
byxmodellerna och göra de mer unika för varje kund. De upptäckte dessutom att 
klädindustrin kräver allt mer av jordens resurser. De ville då utveckla jeans utifrån råa, 
naturliga material av bra kvalitet. Vi har intervjuat Johan, varumärkets delgrundare. 

6.7.2 Om inköpet 
Företagets vision är att göra byxor utefter kundens specifika krav. De har därför 
utvecklat några modeller som är grundmodeller för alla. Därefter kan kunderna välja allt 
från tyg, tråd och mått. Med tanke på att allt blir specialsytt för kunden finns det därför 
inget designarbete. Det är istället tyget som styr inköpet.  
 
Tygerna kommer från Japan och Kina. Japan är ansett som världens bästa denim-land, 
“så där vet man att de har ett socialt ansvar från början”, menar Johan. I Kina däremot 
måste fabrikerna kontrolleras noggrannare. Han menar vidare att eftersom SoSo bara är 
ett tvåmanna-företag så det finns inte pengar till att skicka ut kontrollanter till de olika 
fabrikerna. “Vi får lita på dem och hoppas på att det ser ut som det gör på bilder och 
videos som de skickar”, säger Johan. Just nu finns det ingen certifiering eftersom 
företaget är för litet och det skulle kosta alldeles för mycket. 
 
SoSo Clothing en egen fabrik och egen skräddare som finns i centrala Bangkok. Genom 
att ha sin fabrik där hoppas Johan kunna hjälpa ekonomin i Thailand. De jobbar med att 
det ska bli bättre förhållanden för de som jobbar där genom kontroller och årliga 
bonusar. Johans kollega bor dessutom där nere, och har på så sätt möjlighet att övervaka 
produktionen och utföra kvalitetskontroller.  

6.7.3 Hållbarhet 
Johan definierar hållbarhet som “när kunden köper en produkt så ska kunden få ut så 
mycket värde som möjligt av produkten innan den faller sönder”. Dagens kommersiella 
jeans är ofta tvättade och har slitning när kunden köper dem, vilket representerar ett 
antal månaders användning. När man köper sådana byxor har man förlorat den tiden. 
Det är därför SoSo Clothing erbjuder obehandlat material. 
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Med tanke på att fler och fler modeföretag arbetar med hållbarhet tror Johan att ett 
hållbarhetsarbete inom företaget kommer ge konkurrensfördelar. Han anser att det är ett 
bra initiativ av de stora företagen att ha påbörjat hållbara kollektioner. “Det är de stora 
företagen som kan sätta hållbarhet på kartan” säger Johan. Han menar vidare att det 
tyvärr genererar ett högre pris till kunden, och att det är där människors dubbelmoral 
slår in. Man vill ha hållbara produkter, men är inte beredd att betala för det. 
 
Johan anser att företag har ett ansvar gentemot samhället “företagen har ett ansvar att 
producera så miljömedvetet som man kan. Sedan finns det ett ansvar på konsumenten 
att inte falla för det billigare plagget och tro att det är lika bra producerat” säger han. 
Han menar att det är många som klandrar klädbranschen när ett plagg går sönder, men 
att konsumenten då borde tänka till en extra gång. 
 
Företaget arbetar med miljömässiga frågor genom deras material. Tyvärr klarar inte 
företagets ekonomi de kvantiteter som krävs för att köpa ekologiska tyger. Däremot 
försöker SoSo minimera inköp av tyger som har framställts med kemikalier. 
Exempelvis är färgämnena i deras byxor av naturlig indigo-färg. Gällande arbetet med 
sociala frågor menar Johan att de har koll från bomullsplanta till produktion. De skulle 
inte köpa in material från en odling där de inte vet hur arbetsförhållandena ser ut. Johan 
ser svårigheter att balansera företagets ekonomi med hållbarhet. Ett exempel är att 
företaget hade kunnat köpa in billigare material och på så sätt fått högre marginal på 
produkterna. Enligt honom är de extra kronorna värda att spendera för att säkerställa att 
materialet är av bra kvalitet.  
 
Johan rangordnar de tre aspekterna av hållbarhet med hållbart som nummer ett, och då 
menar han materialets och plaggets produktkvalitet. Miljö kommer tvåa, och 
ekonomiskt som trea.  

6.7.4 Sammanfattning 
• Miljövänlig produktion 
• Äger sin egen fabrik 
• Regelbundna kontroller 
• Stödjer lokal ekonomi 
• Tidlös design 
• Produktkvalitet viktigast 

6.8 Jumperfabriken 

6.8.1 Om företaget 
Jumperfabriken startades 2007 av Elisabeth. Som namnet antyder ligger jumpern i 
fokus, och kläderna inspireras av 50-, 60- och 70-talet. Stilen är “Modern Vintage” och 
feminin. Företaget har en webbutik och två butiker. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 
Företaget har för tillfället sex anställda. Vi har intervjuat Ulrika, som är inköpare och 
produktionsansvarig.  

6.8.2 Inköpet 
Inköpsprocessen börjar med att företaget går igenom hur de vill att kollektionen ska se 
ut. När detta är klart skickas specifikationerna till den valda leverantören. Sedan 
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kommer prover, och då bestäms vilka plagg som ska vara med i kollektionen. När detta 
är bestämt lägger företaget en order. Jumperfabrikens plagg består främst av ull och 
bomull men även viskos förekommer. Jumperfabriken har börjat se över hur de skulle 
kunna inkludera ekologiskt material i kollektionerna. “Det har varit svårt att få igenom 
ekologiskt material leverantörerna eftersom de inte beställer så stora kvantiteter” 
 menar Ulrika. 
 
Produktionen ligger främst i Kina, Litauen och Portugal men de har även mindre 
produktion i Sverige. Elisabeth, företagets grundare, har jobbar med leverantörerna i 
många år och därför blir det självklart att välja dem vid produktion. Jumperfabriken 
genomför även kontroller på leverantörerna genom att åka på besök. Nya leverantörer 
upptäcks genom kontakter, och det är med hjälp av dessa kontakter som Jumperfabriken 
kan hitta leverantörer med bra kvalitet och bra arbetsförhållanden.  
 
Ulrika menar att de till viss del kan ställa krav på sina leverantörer. “Vi har en bra 
relation med våra leverantörer och vi har jobbat med varandra under en lång tid, 
därför är det möjligt att ställa krav på dem” säger Ulrika. Däremot är företaget en liten 
aktör, så det är svårt att ställa större krav på exempelvis kvantiteter. 
 
Jumperfabriken vill ha rätt produkter till rätt priser, samtidigt som de vill värna om 
miljön. Inköpet får då en ganska stor roll i företaget. Vid inköpet prioriteras kvalitet, 
och därför lägger de mycket vikt vid material, konstruktion och produktion. 

6.8.3 Hållbarhet 
De arbetar huvudsakligen med hållbarhet genom att kläderna är tidlösa och har bra 
kvalitet så att kunden inte ska behöva köpa nytt så ofta. Företaget har dessutom börjat 
arbeta med att få in ekologiska kollektioner och lädret på väskorna är vegetabiliskt. 
 
Ulrika ser konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet. Att kläderna håller över tid 
anser Ulrika vara konkurrenskraftigt. “Kunden ska veta att om de köper ett plagg från 
Jumperfabriken så har plagget en lång livslängd” säger Ulrika. Däremot upplever hon 
att det finns svårigheter att balansera företagets ekonomi och arbetet med hållbarhet. De 
ekologiska materialen är dyrare, och kunderna är inte beredda att betala för det. Ulrika 
ser en utmaning med att kommunicera till kunden att det ekologiska alternativet kostar 
mer. Hon menar vidare att företag har ett samhälleligt ansvar. “Vi har ett lika stort 
ansvar som de stora aktörerna, men de har lättare att påverka”, säger Ulrika. 
 
Med de miljömässiga frågorna arbetar företaget genom de ekologiska kollektionerna. 
Företaget ser även över sin logistik och har träffat nya aktörer som jobbar med 
miljöfrågor inom logistiken så de kan minska sina leveranser. Gällande det sociala 
arbetet har företaget börjat jobba mycket med CSR. De åker även ner till sina fabriker 
och kontrollerar hur arbetsförhållandena är.  
 
När Ulrika blir ombedd att prioritera de tre aspekterna av hållbarhet, sätter hon socialt 
först. Sedan kommer miljö och till sist ekonomin. “Man ska ha koll på vilka som jobbar 
på fabrikerna, man ska tänka på miljön vid leveranser och ekonomin kommer i sista 
hand” säger Ulrika. 
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6.8.4 Sammanfattning 
• Påbörjat arbete med ekologiskt material 
• Tidlös design 
• Social hållbarhet viktigast 

6.9 Organic Socks of Sweden 

6.9.1 Om företaget 
Organic Socks of Sweden gör ekologiska bomulls-strumpor och underkläder. Vi har 
intervjuat företagets grundare, Mudassar. Mudassar kommer från Pakistan och har 
tidigare jobbat som produktutvecklare i en stor fabrik i Pakistan. Han har även studerat 
textilteknik i Borås. Han startade Organic Socks för cirka 1 år sedan och de idag har 15 
återförsäljare runt om i Sverige samt en webbshop. Mudassar sköter allting själv, från 
design till färdig produkt.  

6.9.2 Om inköpet 
När Mudassar köper in sina sockar och underkläder gör han först en design. Efter det 
gör fabriken prototyper som skickas tillbaka till honom. När Mudassar fått prototypen 
går han igenom så allt stämmer. När allt är kontrollerat och godkänt gör han en 
orderläggning som ofta limiterad till fabrikens minimikrav.  
 
Mudassar använder endast GOTS-certifierat råmaterial. Han beskriver det som enkelt, 
“kravet är endast att råmaterialet ska vara ekologisk bomull som är GOTS-certifierad” 
säger han. Förpackningarna som sockarna och underkläderna kommer i är gjorda från 
återvunnet material.  
 
Organic Socks’s leverantörer finns i Indien, Kina och Pakistan. De använder sig endast 
av GOTS-certifierade leverantörer. GOTS-certifieringen innebär att vissa krav måste 
uppfyllas. “Certifieringen gör att man som kund kan vara säker på att produkten är 
bra” säger Mudassar. Kontrollering av leverantören görs av tredje parts inspektörer från 
GOTS som regelbundet kontrollerar varje steg och godkänner innan de får gå vidare.  
 
Mudassar upplever att han kan sätta krav på leverantören, exempelvis är GOTS-
certifieringen samt specifikationerna ett krav menar han. “Om leverantören inte går 
med på kraven så ingår man inte i ett samarbete” säger Mudassar.  Ett etablerat företag 
har lättare att sätta mer omfattande krav eftersom förhandlingskraften hos dem är större.  

6.9.3 Om hållbarhet 
Mudassar definierar hållbarhet som ekologiskt producerat material, utan skada på 
miljön och utan bekämpningsmedel. “Hållbarhet innefattar även en hållbar 
produktionsprocess, hållbara förpackningar samt att kvaliteten på strumporna är bra” 
menar han. Mudassar tycker att alla företag har ett ansvar att arbeta med hållbarhet och 
att alla borde ha det som första prioritet. Han anser även att arbeta med hållbarhet kan 
vara en konkurrensfördel. Han tror att hållbarhet är framtiden och att efterfrågan på 
ekologiska kläder och mat kommer växa ännu mer de kommande åren. ”Men det 
kommer ta några år, just nu handlar fortfarande majoriteten av människorna billigt och 
genom ‘fast fashion’” menar han.  
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Mudassar beskriver att det finns stora problem med barnarbete, dåliga löner samt 
diskriminering i de länder där han har sin produktion. Därför är det viktigt för honom att 
välja en leverantör med GOTS-certifiering där en tredje part har kontrollerat dessa 
frågor. Även de miljömässiga frågorna såsom utsläpp av kemikalier och dylikt 
kontrolleras av en tredje part från GOTS. Mudassar tycker inte att det är svårt att 
balansera ekonomin och arbetet med hållbarhetsarbetet, “det kostar lite mer men är 
viktigt” säger han. Organic Socks ger även 1% av försäljningen till flickors utbildning 
på landsbygden i Pakistan.  
 
När Mudassar rangordnade de tre aspekterna av hållbarhet satte han miljömässiga först, 
sedan de sociala och sist de ekonomiska. 

6.9.4 Sammanfattning 
• Certifierade leverantörer 
• Ekologiskt råmaterial 
• Stödjer välgörenhet 
• Ekologiska förpackningar 
• Miljömässig hållbarhet viktigast 

6.10 BRIXTOL  

6.10.1 Om företaget 
BRIXTOL grundades för ca 7 år sedan och släppte sin första kollektion 2011. De gör 
jackor som är inspirerade av brittisk subkultur och work-wear som ligger i 
mellanprissegmentet. Vi har intervjuat Gustav som är delgrundare. Han jobbar 
mestadels med produktion men även med design och sälj. Idag har företaget åtta 
anställda. 

6.10.2 Om inköpet 
BRIXTOL köper in tyger för att producera sina jackor. De börjar med att bestämma vad 
de vill producera för produkt. Efter det gör de en analys av föregående år för att få en 
övergripande syn på efterfrågan. Sedan skapar de kollektionen. När kollektionen är 
färdig börjar de leta efter ett material med bra kvalitet till ett rimligt pris. “Det är största 
utmaningen att hitta bra tyg till bra pris” säger Gustav. När BRIXTOL köper in sina 
varor prioriterar de att köpa komponenter som gör att slutprodukten är inom ett 
attraktivt prisintervall för kunderna. Detta kan till exempel resultera i att de väljer att 
inte köpa det bästa tyget utan nöjer sig med ett nästan lika bra men billigare tyg. I 
dagsläget består BRIXTOLS jackor av ullprodukter, vaxade tyger, polyester samt nylon. 
De försöker köpa återvunna tyger men för tillfället finns det inte ett stort utbud av 
sådant material. 
BRIXTOL har sin produktion i England, Litauen, Portugal samt Kina. Fabrikerna har de 
blivit rekommenderade av andra i branschen. De upplever att de kan ställa mer och mer 
krav på leverantörerna i takt med att företaget växer. BRIXTOL arbetar med 
produktionsagenter i Litauen, Asien samt Portugal som håller koll på hur fabrikerna 
fungerar. I England jobbar de direkt mot fabrik. “Vi har valt att jobba med agenter som 
är lite dyrare och bättre för att ha koll på att det är reko liksom” säger Gustav. De har 
även certifikat men Gustav har inte koll på exakt vilka.  
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6.10.3 Om hållbarhet 
BRIXTOL definierar hållbarhet som “att tänka på var de olika beståndsdelarna 
kommer ifrån att minska, att de skickas och fraktas onödigt mycket”. Gustav menar att 
även ekonomisk hållbarhet är viktig. Vidare menar Gustav att även återvunna tyger är 
en del av hållbarhetsarbetet. De skänker även överblivna jackor till 
välgörenhetsorganisationer. BRIXTOL håller även på leta efter mer alternativa material 
som till exempel svamp, kork och cellulosa. Han är förvånad att det inte finns mer på 
marknaden. ”Det finns sjukt mycket att hämta hos konsument, nej det är bara win-win” 
säger han.  
BRIXTOL anser sig ha ett ansvar för sina anställda samt gentemot sina kunder. De 
jobbar hårt för att ta ett stort ansvar över att leverera bra produkter som håller. De 
försöker även göra sin produktion så ren och rättvis som möjligt. Gustav tycker att det 
är viktigt med bra arbetsförhållanden i fabrikerna och det är därför de har 
produktionsagenter som kontrollerar och rapporterar tillbaka till dem. De försöker även 
göra så mycket som möjligt vad gäller de miljömässiga frågorna. Han tycker också det 
är svårt att balansera arbetet med hållbarhet och företagets ekonomi på grund av det 
pristak som de ofta har. Vad gäller rangordning av de tre aspekter av hållbarhet så 
rangordnar han de miljömässiga först, sen ekonomin och sist de sociala frågorna. 
”Socialt för att jag har dålig koll, det betyder inte att vi skiter i det utan bara att det 
känns svårt” säger han.  

6.10.4 Sammanfattning 
• Certifieringar 
• Återvunna råmaterial 
• Stödjer välgörenhet 
• Miljömässig hållbarhet viktigast 

6.11 Cornelia Sun 

6.11.1 Om företaget 
Cornelia Sun startades 2014 av Julia och hennes syster Lisa. De tillverkar kimonos och 
kaftaner av använda traditionella Indiska saris. Cornelia Sun’s kläder säljs just nu i 
Sverige, Hawaii, USA, Tyskland samt Aruba. Deras vision är att skapa design som inte 
behöver vara varken dyrt, tråkigt eller färglöst – utan precis tvärtom. Vi har intervjuat 
Julia som är delgrundare av märket.  

6.11.2 Inköpet  
Cornelia Sun arbetar med återvunna saris som de hämtar upp när kvinnor slängt dem. 
Från början sydde Julia och hennes syster alla kläder hemma, men det tog för mycket 
tid så nu använder de en familjeägd fabrik i Nepal. De bestämde sig fort för att om de 
skulle använda sig av en fabrik så skulle det vara en fabrik där det ”gick rätt till” i alla 
led, det skulle vara så grönt som möjligt. Fabriken de jobbar med är medlem i World 
Fair Trade Organization och använder sig av solenergi. Anledningen till att de valt en 
fabrik i Nepal är dels för att systrarna själva varit volontärer nära den Nepalesiska 
gränsen, men även för att det i Nepal finns så lite jobb. ”Många män måste flytta för att 
det inte finns jobb för dem i Nepal, därför valde vi att skapa jobb där så de kan stanna” 
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berättar Julia. Hon menar att de kan ställa krav på sin leverantör och att leverantören 
ställer krav på sig själva.  
 
Råmaterialet som används är uteslutande återvunna saris, detta för att ta vara på alla fina 
tyger som redan finns i samhället samt att motverka massproduktionen av kläder. Alla 
plagg bär på en unik historia och Cornelia sun ger tyget en längre livslängd. ”Det kan 
vara ett hål i dem eller en fläck, men stora delar av tyget går fortfarande att använda” 
säger Julia. Systrarnas vision är att inte köpa in mer plagg än vad som går att sälja 
därför beställer de utefter efterfrågan och planerade event. Cornelia Sun vill även att 
deras plagg ska vara tidlösa och inte följa någon specifik trend. 

6.11.3 Hållbarhet 
Cornelia Sun definierar hållbarhet utefter en hållbarhetscirkel. De anser att man kan 
arbeta med hållbarhet på olika sätt. “Vi har som utgångspunkt att arbeta med hållbarhet 
i alla led och arbetar för att vår verksamhet ska vara så transparent som möjligt” 
berättar Julia.  
 
Julia tror att det finns konkurrensfördelar med att hålla sig i framkant i 
hållbarhetsutvecklingen samt gå emot de som massproducerar. Hon tror även att 
konsumenterna kommer uppskatta hållbarhetstänket mer i framtiden. Julia svarar att de 
arbetar med de sociala frågorna genom att de uteslutande arbetar med aktörer som 
arbetar efter fairtrade principer och som sätter mänskliga rättigheter först. Sen försöker 
systrarna åka dit och besöka fabriken för att kontrollera att det inte förekommer 
barnarbete eller låga löner. De miljömässiga frågorna arbetar dem med genom att tänka 
på hur ofta de beställer varor samt hur de transporteras. De rekommenderar även 
handtvätt på sina plagg för att tänka på miljön. Att balansera ekonomin och företagets 
hållbarhetsarbete tycker inte Julia är svårt, det gäller att hitta en bra balans där emellan. 
”Målet med vår verksamhet är inte att gå med stor vinst, vår verksamhet är utformad 
med hållbarhet och rättvisa som riktmärke och detta innefattar även vår ekonomi.” 
säger Julia. 
 
Cornelia Sun stöttar ett kvinnoprojekt i norra Indien som de skänker 5% av varje köp 
till. De pengarna går till att flickorna får lära sig läsa, räkna, hindi och skriva. “De hade 
kunnat få pengar men dem kan de bli fråntagna” menar Julia, “kunskap är värt mycket 
för dem”. Julia fortsätter att berätta att de även har ett till projekt som kallas 109 world, 
detta tillsammans med yogin och instagrampersonligheten Yogagirl. De har tillsammans 
skapat en kollektion där all försäljningsvinst går till 109 world och deras arbete med att 
stärka det globala systerskapet.  
 
När Julia ska rangordna de tre aspekterna av hållbarhet sätter hon miljömässiga först, 
sen sociala och sist de ekonomiska.  

6.11.4 Sammanfattning 
• Återvunna råmaterial 
• Stödjer lokala marknaden 
• Tidlös design 
• Stödjer välgörenhet 
• Certifierade leverantörer 
• Miljömässig hållbarhet viktigast 
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6.12 Sammanfattning av empiri 
Figur 8 är en sammanfattning av de punkter som vi har identifierat hos varje företag. 
Detta för att underlätta översikten på alla elva företag.  
 

 
Figur 8. Sammanfattning av empiri. 
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7. Analys 
Detta kapitel syftar till att analysera vår empiri i relation till teorin. För att få en mer 
överskådlig syn över våra intervjuade företag så har vi valt att dela in analysen i 
kluster. Kapitlet kommer inledas med en analys av när hållbarhet integreras i 
inköpsprocessen. Vi fortsätter sedan att analysera hur hållbarhet integreras och 
avslutar till sist med varför företag arbetar med hållbarhet. Kapitlet avslutas med att vi 
diskuterar våra resultat. 
 
Innan kapitlet inleds vill vi återkoppla till vår problemformulering; Hur integreras 
hållbarhet i inköpsprocessen hos mikro-företag inom modebranschen? 

 

7.1 När integreras hållbarhet i inköpsprocessen? 
När vi samlat in vårt empiriska material blir det tydligt att det viktigaste arbetet med 
hållbarhet sker innan orderläggningen. Det är här som företagen kan och väljer att 
påverka mest. Detta då det operativa inköpet ofta är administrativt och således svårt att 
påverka (van Weele, 2010, s. 71). Orderläggningen är möjlig att göra mer hållbar, men 
ingen av våra tillfrågade företag arbetar aktivt med det. Två respondenter nämnde att de 
arbetar med att minska transporter, men eftersom detta arbete inte undersöker 
transporter så har vi uteslutit det. Med grund i detta har vi valt att endast fokusera på tre 
delar av van Weeles inköpsprocess (2010, s. 40); Specifikationsfasen, Leverantörsvalet 
samt Kontraktsskrivningen. Hädanefter när vi hänvisar till “processen” eller 
“inköpsprocessen” är det dessa tre delar vi syftar till.  
 

 

 

Figur 9. Klargörelse över hållbarhet i inköpsprocessen  (van Weele, A., 2010) 
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Figur 10. De tre huvudområdena i inköpsprocessen (van Weele, A., 2010) 

 
Baserat på de aktiviteter där företagen aktivt arbetar med hållbarhet har vi delat in dem i 
tre kategorier; de som integrerar sitt hållbarhetstänk i hela kedjan, de som integrerar 
hållbarhet i delar av kedjan samt de som inte har ett tydligt hållbarhetsarbete i någon del 
av kedjan. Kedjan har vi, som tidigare nämnt, definierat utifrån de tre första delarna av 
van Weeles inköpsprocess (se figur 9); Specifikation, Leverantörsval samt 
Kontraktsskrivning. När vi delat in företagen i dessa tre kategorier har vi utformat vissa 
kriterier som baseras på van Weeles (2010, s. 73-85) inköpsprocess. För att vara hållbar 
i specifikations-fasen ska företaget specificera att produkten ska bestå av återvunnet 
eller ekologiskt råmaterial. För att leverantörsvalet ska vara hållbart krävs det att 
företaget aktivt söker efter och väljer leverantörer med certifikat. För att företaget ska 
vara hållbart i kontraktskrivningen krävs det att företaget ska kunna ställa krav på 
leverantören. Detta innebär exempelvis att företaget kan kräva att de befintliga 
leverantörerna som de arbetat med sedan länge, ska börja köpa in ekologiskt material 
eller certifiera sig. Om företaget stämmer in på dessa tre kriterier så är de, enligt oss, 
hållbara i hela kedjan. Om endast en eller två kriterier stämmer så arbetar de med 
hållbarhet i delar av kedjan samt om företagets aktiviteter inte stämmer överens med 
något kriterium så är ingen del av kedjan hållbar. Dessa kriterier utgör en grund för hur 
vi kommer definiera de olika delarna i kedjan. Det är viktigt att klargöra dem för att 
senare kunna svara på vår forskningsfråga. Vi är medvetna om att dessa tre kriterier 
fokuserar främst på den miljömässiga aspekten av hållbarhet. Detta är för att den 
ekonomiska aspekten, att vara företaget ska vara lönsamt, är relativt enkel att uppfylla 
alternativt inte uppfylla. Vad gäller den sociala aspekten så är den så pass odefinierbar 
och flummig att det är svårt att anpassa några kriterier kring denna. Vi återkommer till 
det senare i analysen.  
 
Utifrån dessa kriterier har vi delat in våra företag i följande kategorier; 
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Figur 11. Klusterindelning. 

 
Ett av våra företag, SoSo, har vi svårt att placera. De använder sig inte av återvunnet 
eller ekologiskt material och de har inte heller några certifierade fabriker, vilket skulle 
klassificera dem till “Ingen del av kedjan”-klustret. Däremot äger de sin egen fabrik och 
en av grundarna är ständigt närvarande för att kontrollera fabriken. De har även försökt 
arbeta med ekologiska material men det har varit för dyrt. I och med att de äger sin egen 
fabrik så antar vi att förhållanden i fabriken är bra samt att de försöker minimera utsläpp 
och kemikalier, men det finns inget som stödjer detta då de inte har några certifieringar. 
De nämner dock att deras produktion är så ren den kan vara genom att de inte tvättar 
sina produkter utan endast ångar dem och bara använder naturliga färgämnen som inte 
släpper ut några kemikalier. I och med detta hållbarhetsarbete satte vi dem i “Delar av 
kedjan”-klustret.  

7.2 Hur integreras hållbarhet i inköpsprocessen? 

Inköpsavdelningen är den del av kedjan som bidrar mest till företagets arbete med 
hållbarhet (Min & Galle, 1997, s.12; Carter & Easton, 2011, s. 47). För att svara på hur 
mikroföretag integrerar hållbarhet i inköpsprocessen har vi valt att dela in 
inköpsfunktionen i tre delar; Miljömässigt, Socialt samt Ekonomiskt. Vi har därefter 
gjort kluster utefter hur våra intervjuade företag arbetar med hållbarhet inom inköpet. 
Indelningen har vi gjort baserat på vilket råmaterial företaget använder samt hur de 
köper in det. De tre klustrena är sammanställda i Figur 11.  
 

 
 

Figur 12. Klusterindelning. 
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7.2.1 Ekonomiskt hållbara inköp 
Grunden i ett företag handlar om att vara ekonomiskt lönsam. Av våra intervjuade 
företag så säger alla att inköpet har en stor del i ekonomin och att det ofta kan vara svårt 
att balansera hållbarhetsarbetet med företagets ekonomi. Även van Weele (2010, s. 46) 
menar att inköpet står för 50% av företagets spenderingar. För att göra besparingar inom 
inköpet har de flesta av våra intervjuföretag valt att inte själva äga produktionen utan 
outsourca den till en utomstående leverantör. Många har valt leverantörer som har en 
certifiering för att säkerställa kvaliteten på råmaterial och/eller arbetsförhållanden i 
fabriken. Några har valt leverantörer utefter personliga kopplingar till landet och några 
har valt leverantörer via rekommendation. Cavinato (1989, s. 14) menar att outsourcing 
kan leda till en minskning av kostnaderna för arbetskraft och råmaterial och ökar då 
företagets vinst. De företag vi har intervjuat har valt att outsourca sin produktion till en 
utomstående leverantör. Detta för att de är så pass små att de varken har möjligheter 
eller resurser att driva en egen fabrik. Ett av våra intervjuföretag äger dock sin egen 
produktion, SoSo Clothing, och de hävdar att det inte är några problem. 
 
Vi har kategoriserat fyra företag som ekonomiskt hållbara; Jumperfabriken, BRIXTOL, 
Delta samt SoSo. Två av de företagen, Delta och SoSo, nämnde att de har svårigheter 
att använda sig av ekologiska material på grund av att det skulle bli för dyrt. BRIXTOL 
kan inte välja vilka tyger de själva tycker är bäst på grund av det budgettak som 
existerar. Jumperfabriken står inför en förändring i deras produkter där de siktar på att 
göra mer ekologiska plagg, men än är de inte där.  
 
Egentligen är fler företag kategoriserade inom denna kategori eftersom ekonomisk 
hållbarhet handlar om att företaget är lönsamt. Vi har valt att kategorisera företag som 
förutom ekonomisk hållbarhet även arbetar med miljömässig eller social hållbarhet. Till 
exempel är Dedicated ekonomiskt lönsamma men vi har ändå valt att kategorisera dem 
som miljömässigt hållbara baserat på deras ekologiska råmaterial och många 
certifieringar. De fyra företag som är i denna klassificeringen anser vi inte passar in i 
något annat kluster än det ekonomiskt hållbara. Dessa fyra påstår att de har planer på att 
införa ekologiska material i deras kollektioner, men har inte kommit dit än. 

7.2.2 Miljömässigt hållbara inköp 
Alla de företag som vi valt att kategorisera som miljömässigt hållbara använder 
ekologisk bomull, GOTS-certifierad bomull eller Fairtrade-certifierad bomull. Med 
ekologisk bomull menas att framställningen av bomullen är fri från kemiska 
bekämpningsmedel samt att marken där bomullen odlas varit kemikaliefri i 3 år (Djerf, 
u.å.). Även GOTS-certifierad bomull är ekologisk men har ytterligare krav på till 
exempel hur färgning samt tryck går till (GOTS, u.å.). Fairtrade-certifierad bomull 
innebär att framställningen av bomullen är miljövänlig och att odlarna får bättre villkor, 
men det behöver inte innebära att bomullen är ekologisk. (Sveriges Konsumenter, 
u.å.a). Genom att företagen arbetar med dessa certifieringar och ställer dessa krav så 
motverkar de att farliga ämnen sprids i naturen och på så sätt förorenar vårt ekosystem. 
Min & Galle (1997, s.13) menar att ett minskat utsläpp av kemikalier är en del av att 
minska avfallets ursprung och därmed ett steg mot ett hållbarare inköp.  
 
Vi har i vår studie tre företag, Dedicated, The Sleepy Collection samt Organic Socks of 
Sweden, som använder GOTS-certifierad bomull. Dessa företag har större kontroll över 
hela kedjan, från bomullsplanta till färdigt plagg. Detta för att certifieringen även 
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innebär krav under själva färgningen samt tillverkningen och tryckningen (GOTS, u.å.). 
Att ha dessa krav innebär att företaget har koll på hela produktens livscykel och hur 
mycket utsläpp deras produktion har. Även detta är enligt Walton et al. (1998, s. 7) en 
viktig faktor för att minska avfallets ursprung.  
 
Under vår materialinsamling var det inte många företag som aktivt arbetar med 
återvinning eller återanvändning av sina produkter. Cornelia Sun är det enda företaget 
som aktivt arbetar med återanvändning genom att återanvända gamla saris. Organic 
Socks of Sweden och The Sleepy Collection har förpackningar som är möjliga att 
återvinna i form av nedbrytbar plast och återvunnet papper. Flera företag återvinner 
däremot sina plastpåsar och kartonger. Genom att återvinna och återanvända produkter 
så bidrar företaget till att reducera avfall (Min & Galle, 1997, s. 13). För att i framtiden 
bli bättre på att använda sig av återvinning samt återanvändning kan inköparen och 
företaget tänka på hela produktlivscykeln när de utformar produkter (Carter & Carter, 
1998, s. 660). 
 
Vårt insamlade material visade även att företagen inte hanterar avfall i någon större 
utsträckning. Avfallshantering inkluderar biologiskt nedbrytbara förpackningar, giftfri 
förbränning samt skrotning (Win & Galle, 1997, s. 13). Detta kan bero på att företagen 
fungerar som en slags mellanhand - de tillverkar inte produkterna själva och endast tre 
av företagen hade egna butiker där de hanterar avfallet själva. När de får sina produkter 
från leverantören skickar de vidare dem till sina återförsäljare, som i sin tur står för 
skrotningen. På så sätt är det svårt för de tillfrågade företagen att hantera det avfall som 
uppkommer av deras produkter. De enda företagen som har en strategi för att eliminera 
avfall är Organic Socks of Sweden och The Sleepy Collection, som båda har biologiskt 
nedbrytbara förpackningar.  
 
Ytterligare en del av den miljömässiga aspekten är att flera av våra intervjuföretag 
nämnde att de arbetar med att ha en tidlös kollektion som håller så hög kvalitet som 
möjligt. Detta för att undvika det nya slit och släng-konceptet, eller fast fashion som det 
även kallas (Sull & Turconi, 2008, s. 5). Motsatsen till fast fashion kallas slow fashion 
och innebär att produkterna som företagen producerar är av bra kvalitet vilket gör att de 
kan skänkas vidare eller användas länge (Olofsson, 2017). De är även gjorda i en tidlös 
klassisk stil och följer inte modeindustrins snabba trendväxlingar (Olofsson, 2017). 
 Företagen som arbetar med slow fashion finns genomgående i alla kluster, vilket tyder 
på att arbetet med slow fashion inte försvåras av varken ekonomi, ekologi eller något 
annat. 

7.2.3 Socialt hållbara inköp 
De företag som vi har valt att benämna som socialt hållbara arbetar på något sätt med att 
stärka den lokala marknaden. Mixed Grill har valt att producera sina produkter i Gambia 
för att stödja lokala skräddare då grundaren har sitt ursprung där. Hon har även valt att 
endast använda lokala afrikanska tyger då hon upplever att hon måste välja mellan att 
skeppa ekologiska tyger från ett annat land eller använda de lokala tygerna som inte är 
ekologiska. Även Rivia Sports använder icke ekologiska lokala tyger samt har sin 
produktion i ett land, Brasilien, varifrån grundaren har sitt ursprung. Även dem har valt 
att göra en tydlig inriktning mot produktionslandet och det är en stor del av företagets 
image. Dessa två företag besöker ofta sina leverantörer och har därmed kontroll på vad 
som sker i fabrikerna. Emmelhainz & Adams (1999, s. 56) menar att inköparen noga 
måste kontrollera att fabrikerna uppfyller de krav som företaget ställer på dem för att de 
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ska vara socialt hållbara. Ingen av dessa två företag har några certifieringar på sitt 
råmaterial eller sina leverantörer och det visar att företag kan arbeta med hållbarhet 
ändå. Trots att de inte har några certifieringar så arbetar de med hållbarhet genom att 
stödja den lokala marknaden, det visar att certifieringar inte är det viktigaste ett företag 
behöver för att vara hållbara.  
 
Det tredje företaget som är socialt hållbart är Cornelia Sun som hämtar upp använda 
saris och syr om dem till kimonos och kaftaner, med tanken att klädesplagget ska bära 
på en unik historia. De har valt att ha sin produktion i Nepal för att skapa mer jobb i ett 
utsatt land samtidigt som deras råmaterial hämtas upp i området kring gränsen mot 
Nepal vilket minimerar transporterna. Cornelia Sun har kontakt varje vecka med sin 
leverantör, de har även varit på besök där vi ett flertal tillfällen. De arbetar med en 
leverantör som är medlem i WFTO vilket betyder att fabriken uppfyller krav angående 
löner, barnarbete och diskriminering (World Fair Trade Organisation, 2013). Cornelia 
Sun är ett företag som arbetar med både social och miljömässig hållbarhet. De arbetar 
med återanvändning och återvinning men samtidigt har de inga certifieringar på sitt 
råmaterial. Den enda certifieringen de har är angående förhållningsregler för fabriken. 
En viktig del av Cornelia Sun’s arbete är att kunna ge pengar till välgörenhet, vilket 
även det är en del av det sociala arbetet med hållbarhet. Även fast de till viss del arbetar 
med miljömässig hållbarhet så har vi valt att placera dem som socialt hållbara med 
grund i att deras hållbarhetstänk tydligt genomsyras av en stark vilja att förändra. Även 
Cornelia sun är ett bra exempel på hur ett företag kan arbeta med hållbarhet utan att 
använda sig av de klassiska verktygen. De har valt att producera sina kläder i ett fattigt 
land och gör det för att skapa jobb där. Detta kan påverka deras företag då att det är ett 
osäkert område och det kan finns många problem på vägen. Detta avskräcker inte 
systrarna utan ger dem mer engagemang att göra gott.  
 
Att Cornelia Sun, Mixed Grill samt Rivia Sports arbetar med frågor gällande den lokala 
marknaden visar tydligt att de värdesätter de sociala frågorna mer än de miljömässiga 
och ekonomiska. Att upprätta sin inköpspolicy med grund i dessa värderingar är 
någonting som Maigan et al. (2002, s. 647) menar är ett sätt för företaget att integrera 
kriterier för socialt ansvar i processen vid inköp. Det sociala ansvaret visar sig bli allt 
viktigare inom modebranschen och kan leda till konkurrensfördelar då konsumenterna 
blir mer och mer insatta samt kraven från myndigheter ökar (Carter, 2004, s. 151).  
 
Idag är det vanligt att företagen placerar sin produktion i låglöneländer (Emmelhainz & 
Adams, 1999, s. 51). Många av våra tillfrågade företag har valt att outsourca sin 
produktion, det är endast en som har en del av sin produktion i Sverige samt en som 
själv äger sin fabrik. Att outsourca till låglöneländer är ofta problematiskt och innebär 
att inköparen måste sätta tydliga uppförandekrav för att arbetsförhållandena i fabriken 
ska vara lagliga och accepterade av konsumenterna (Emmelhainz & Adams, 1999, s. 
56). De företag som är certifierade enligt GOTS, alltså Organic Socks of Sweden, 
Dedicated, The Sleepy Collection och One We Like, tillhandahåller 
tredjepartskontroller av fabrikerna så att uppförandekraven uppfylls. Kraven som 
GOTS-certifieringen sätter på fabrikerna innefattar bland annat att arbetsplatsen är ren 
och hygienisk, att barnarbete inte används och att arbetstiderna inte är för långa (Global 
Standard, 2016).  
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7.3 Varför arbetar mikroföretag med hållbarhet? 

Vårt insamlade material visar att företagen valde att arbeta med hållbarhet på olika sätt. 
Som tidigare nämnt valde vissa företag att låta hållbarhet genomsyra hela 
inköpsprocessen. För andra var hållbarhet något som tillkom vid något enstaka steg i 
processen, eller något som det planeras för i framtiden. En del av vår studies syfte är att 
undersöka varför mikroföretag väljer att arbeta med hållbarhet. Det kan även hjälpa oss 
förstå hur inköp och hållbarhet är sammankopplat. 
 
Enligt de svar vi har fått delade vi in företagen i tre kluster; hållbarhet som grundpelare, 
hållbarhet som strävan samt passivitet. 
 

 
 

Figur 13. Klusterindelning. 
 
Hållbarhet som grundpelare innebär att hela företagets affärsidé och koncept bygger på 
hållbarhet. Det är en del av företagets värdeord. Hit hör Mixed Grill, Cornelia Sun, 
Organic Socks, The Sleepy Collection, Dedicated och SoSo. Samtliga av dessa företag 
har redan från början arbetat med hållbarhet. Hållbarhet kan även ses som något som 
har fått dessa aktörer att kliva in i modeindustrin - de såg ett gap i marknaden och ville 
dra sitt strå till stacken. Att se hållbarhet som företagets grundpelare kan kopplas till 
Heikkurinens pyramid av konkurrenskraftiga mål. Enligt denna pyramid är 
entreprenöriella och kreativa mål att skapa eller upptäcka konkurrensfördelar 
(Heikkurinen, 2010, s. 151). Företag med dessa mål kan driva på förändring hos sina 
leverantörer och därmed även produktens utveckling och försäljningsstrategier (Kumar, 
1997, s. 834). Genom att enbart fokusera på hållbara produkter kan företagen, trots att 
de är små aktörer, sätta hållbarhet på kartan. Deras gemensamma påtryckningar kan 
sätta press på de stora aktörerna, som i sin tur kan genomföra större förändringar.  
 
Att företag ser hållbarhet som en strävan betyder att företagen inte bygger på hållbarhet, 
utan ser det istället som en möjlighet att erbjuda mervärde till konsumenten. Företagen 
ser att konsumenterna i allt större utsträckning efterfrågar hållbarare produkter och 
försöker därmed möta denna efterfrågan. Hit räknas Jumperfabriken, BRIXTOL och 
Delta. Dessa har varit verksamma på marknaden innan de började se över hur de kan 
arbeta med hållbarhet. Även hit kan Heikkurinens pyramid av konkurrenskraftiga mål 
kopplas. Enligt denna pyramid strävar reaktiva och proaktiva företag efter att förbättra 
eller upprätthålla konkurrensfördelar (Heikkurinen, 2010, s. 151). Dessa företag arbetar 
efter en så kallad ut och in-strategi, vilket betyder att de anpassar sin produktion efter 
marknadens efterfrågan (Heikkurinen & Bonnedahl, 2013, s. 194).  
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Tredje klustret är passivitet, vilket betyder att företaget i första hand inte strävar efter att 
arbeta med hållbarhet. Företagen vill istället satsa på att få större marknadsandelar eller 
bredda verksamheten med fler produktkategorier. Hit hör Rivia Sports. De har inget 
uttalat hållbarhetsmål. Även Heikkurinen (2010, s. 151) har benämnt företag utan 
miljömässiga, etiska och sociala mål som passiva.  
 

7.4 Diskussion 

 
Figur 14. Sammanställning av resultat. 

 
I Brundtlandrapporten återfinns en av de första definitionerna av hållbar utveckling, 
nämligen att dagens behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande generationers 
behov (Förenta Nationerna, 1987, s. 41). Med tanke på modebranschens förändring över 
de senaste 30 åren samt dess påverkan på natur och människa, går det att diskutera hur 
hållbar branschen är enligt Brundtlandrapportens definition. Från att endast ha varit två 
modesäsonger per år finns nu fem “mid-seasons” per år (Bhardwaj & Fairhust, 2010, s. 
167). Med effektivare och billigare produktion samt den snabba spridningen av trender 
kan konsumenten nu välja mellan fler alternativ till billigare priser (Bhardwaj & 
Fairhust, 2010, s. 170). Resultatet har blivit att svenskarna nu lägger lika mycket pengar 
på kläder som år 2000, men köper ett större antal plagg (Naturskyddsföreningen, u.å.). 
Allt detta sker samtidigt som det uppdagas att modebranschen är skadlig för miljön. 
Produktionen av bomull, ett av de vanligaste materialen i våra kläder, kräver enorma 
mängder vatten (WWF, 1999, s. 14). Fabrikernas avloppsvatten släpper ut farliga ämnen 
som förstör den biologiska mångfalden och sötvattnets ekosystem (WWF, 2014, s. 14). 
Även arbetarna i fabriken påverkas negativt. Årligen dödas 22 000 människor och 3 
miljoner skadas av bekämpningsmedel (WWF, 2005, s. 18).  
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I resultatet av vår studie framgick att majoriteten av de tillfrågade företagen ville 
fungera som en motvikt till den utveckling som modebranschen har gått mot de senaste 
30 åren. Vissa av dessa företag ville producera tidlösa plagg, exempelvis 
Jumperfabriken och The Sleepy Collection, medan andra ville göra skräddarsydda plagg 
såsom SoSo. Många av de tillfrågade företagen tyckte också att det primära 
hållbarhetsarbetet handlar om att tillverka kläder i bra kvalitet som har en lång 
livslängd. Allt detta samlat är motsatsen till fast fashion, som bygger på en slit-och-
släng-attityd. Många av respondenterna var dock överens om att det stora ansvaret 
ligger hos konsumenten som måste börja göra mer informerade köpbeslut.  
 
Vi har i detta arbete valt att skriva om hållbarhet och ett sätt att arbeta med hållbarhet är 
genom CSR. En vanlig beskrivning av CSR är att företag inte bara har ekonomiska 
skyldigheter, utan även sociala (Frederick, 1960, s. 60; McGuire, 1963, s. 144; Carroll, 
1983, s. 604). Förutom ekonomisk och social hållbarhet har vi, som tidigare nämnt, 
även valt att lägga till miljömässig hållbarhet i vår definition av CSR. Det som är mest 
tydligt i vår empiri är att många företag arbetar med miljömässiga frågor. De flesta 
företag har även certifikat som stödjer detta. 
 
Det miljömässiga hållbarhetsarbetet är i detta arbete enklare att definiera och 
kategorisera än det sociala hållbarhetsarbetet. Detta kan till stor del vara på grund av 
den mängd certifikat som finns i dagsläget. Dessa certifikat visar konsumenterna att 
plagget är fritt från kemikalier, är producerat av ekologisk bomull och/eller innehåller 
återvunna fibrer. De miljömässiga certifikaten anser vi är mer konkreta och kan därför 
tänkas vara enklare att kommunicera ut till konsumenterna. Att producera ekologiskt är 
ett brett vedertaget begrepp, och majoriteten av de tillfrågade företaget angav att de 
trodde att hållbarhet är något konkurrenskraftigt. Certifikaten kan dessutom göra att det 
miljömässigt hållbara arbetet kan upplevas som enklare. Många miljömässiga certifikat 
erbjuder kontroller som till en viss nivå kan garantera att regler efterföljs. Många av 
våra respondenter är positiva till certifikaten och anser att de bidrar med en säkerhet. I 
vår datainsamling har vi även stött på respondenter som ställer sig kritiska till hur 
pålitliga dessa certifikat är. Vissa beskrev det som att kraven från certifikaten går att 
komma runt och att man egentligen aldrig kan kontrollera exakt vad som händer i en 
fabrik. Vicky från One We Like beskrev det som att man behöver vara på plats i 
fabriken för att ha kontroll över att allting går rätt till i just den fabriken. Däremot kan 
man aldrig vara säker på att fabrikens underleverantörer eller underleverantörernas 
underleverantörer håller samma klass som den certifierade fabriken. Detta är någonting 
som vi tar med oss men som samtidigt är svår att kontrollera.  
 
I Figur 10 och 11 ser vi en tydlig koppling mellan de som arbetar med miljömässigt 
hållbara inköp, alltså ekologiskt eller återvunnet råmaterial, och hållbarhet i hela kedjan. 
En anledning till detta kan vara att de som anser att ekologiskt råmaterial är viktigt även 
anser att det är viktigt att använda sig av certifierade leverantörer. Ytterligare en tydlig 
koppling är att samtliga av dessa företag även har hållbarhet som grundpelare. För dessa 
företag är hållbarhet alltså en viktig aspekt, något som genomsyrar hela företaget och 
visionen.  
 
De företag som arbetar med socialt hållbara inköp har inte lika tydliga kopplingar 
mellan hållbarhet och inköpsprocessen. I Figur 10 framgår det att de två företag som 
inte arbetar med hållbarhet i någon del av kedjan är socialt hållbara. Detta kan jämföras 
med Figur 12, som visar att två av de totalt tre socialt hållbara företagen har hållbarhet 
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som grundpelare. Detta kan tyda på att det sociala hållbarhetsarbetet är svårare att 
definiera och arbeta med. I detta arbete har vi utgått från att det sociala 
hållbarhetsarbetet omfattar arbetarnas löner och arbetsförhållanden. Vår data visar 
däremot att ett socialt hållbarhetsarbete kan sträcka sig längre än så - det kan även 
handla om att hjälpa till att stötta den lokala marknaden i utsatta områden. Begreppet 
“corporate citizenship” motsvarar ett liknande tankesätt, som menar att företaget antas 
ha ett socialt ansvar i det lokala samhället (Garriga & Melé, 2004, s. 57). Ett exempel på 
detta är Mixed Grill vars företagsidé bygger på att skapa arbetstillfällen i Gambia. Även 
Cornelia Sun valde att placera sin produktion i ett utsatt land för att stötta den lokala 
marknaden. Rivia Sports, som inte har ett utformat hållbarhetsarbete, valde också att 
producera och köpa in tyger från ett land som de vill stötta. Dessa företag visar att det 
sociala hållbarhetsarbetet har en annan dimension än att “enbart” tänka på 
fabriksarbetarnas arbetsförhållanden. Denna nya dimension av socialt hållbarhetsarbete 
är svårt att kontrollera och definiera, och därmed svårt att hitta relevanta certifikat. Att 
aktivt arbeta för att förbättra ekonomin i ett land anser vi vara att arbeta med social 
hållbarhet. Det är lätt att bara tänka på produkter och ekologi, men att stötta en ekonomi 
som har problem är även det en form av hållbarhet.   
 
Att placera sin produktion i länder för att stötta den lokala marknaden i det landet är 
någonting vi har märkt försvårar det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Detta kan vara en 
förklaring till varför två av de tre företag som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor 
klassificerades som att deras hållbarhetsarbete inte integreras i inköpsprocessen. Joanna 
från Mixed Grill uppgav att hon inte arbetade med ekologiska tyger eftersom detta 
skulle innebära att tygerna skulle importeras från ett annat land. Hennes arbete med att 
stötta den lokala marknaden skulle då stupa. Detsamma gäller Rivia Sports som inte 
använder ekologiska tyger eftersom de hellre vill använda de lokala tygerna från 
Brasilien. Cornelia Sun återanvänder använda traditionella saris från Indien som 
råmaterial vilket gör att de inte köper in något tyg. De har även placerat sin produktion i 
Nepal för att skapa fler jobb.  
 
Samtliga av de som använder sig av ekonomiskt hållbara inköp strävar efter att arbeta 
med hållbarhet och delar av deras inköpsprocess är hållbara. När tillfrågade hur de 
kommer fortsätta sitt hållbarhetsarbete nämnde alla att de ville få in ekologiska 
kollektioner, och därmed bli mer miljömässigt hållbara. Även detta kan tyda på att det 
miljömässigt hållbara arbetet kan upplevas som något enklare att genomföra. Att 
företagen ville bli miljömässigt hållbara kan också betyda att det sociala 
hållbarhetsarbetet känns självklart, eller att det helt enkelt inte har samma 
konkurrensfördelar som det miljömässiga arbetet.  
 
Ekonomiskt hållbara inköp handlar om att företaget ska vara lönsamt. Detta styrker 
Carroll (1991, s. 40) genom att beskriva de ekonomiska skyldigheter som att företaget 
ska vara så lönsamt som möjligt och att företaget ska bibehålla en stark 
konkurrensmässig ställning.  Även Garriga & Melé (2004, s. 53) menar att ett sätt att se 
på CSR är att företagen når sina ekonomiska mål och därmed bidrar till välstånd. Den 
ekonomiska skyldigheten ska stå som grund, eftersom utan en ekonomi som stödjer ett 
företags beslut blir dessa tvivelaktiga (Carroll, 1991, s. 40). Detta är något som delvis 
stöds i vårt insamlade material. I intervjuerna 
hade vi en avslutade fråga där respondenterna fick rangordna de tre aspekterna av 
hållbarhet. Det var fyra företag som rangordnade ekonomisk hållbarhet som den 
viktigaste. Dessa var Dedicated, The Sleepy Collection, Delta samt Rivia Sports. 
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Anledningarna till att de valde ekonomisk hållbarhet varierade. Dedicated och The 
Sleepy Collection menade att hållbarhet är viktigt, men om inte företaget är ekonomiskt 
lönsamma så kan de inte arbeta med hållbarhet. Delta och Rivia Sports däremot anser 
att ekonomisk hållbarhet är första prioritet för att de ska kunna få ut en marginal på 
produkterna och vara lönsamma. De båda berättar att när företaget blir mer lönsamma, 
och även större, så kommer de få större möjligheter att arbeta med de andra aspekterna 
av hållbarhet.  
 
I vårt material har det även framkommit att många av respondenterna inte rangordnade 
ekonomisk hållbarhet som viktigast för företaget, och som därmed inte stödjer Carrolls 
(1991, s. 40) teori om att den ekonomiska skyldigheten ligger som grund till 
hållbarhetsarbetet. Tre av våra intervjuade företag valde att rangordna miljömässig 
hållbarhet som viktigast och tre rangordnade social hållbarhet som viktigast. Detta visar 
att respondenternas personliga etiska riktlinjer har fått en central roll i företaget, och att 
finansiella mål kommer i andra hand. Exempelvis påpekade Joanna från Mixed Grill att 
hennes produktion var dyr och att det har varit svårt att få in i budget, men att hon ändå 
tänkte fortsätta på samma väg för att det var viktigt för henne. Mudassar från Organic 
Socks of Sweden menade att hållbarhetsarbetet innebär större kostnader, men att det är 
av stor vikt. Slutligen sa Julia från Cornelia Sun att företagets mål inte var att gå med 
vinst, utan såg företaget som ett sätt att arbeta med samhällsfrågor. Detta stöder Parrys 
(2012, s. 233) och Rodgers & Ketolas (2010, s. 131) teorier om att entreprenörer i 
mikroföretag inte satsar på lönsamhet i första hand, utan istället på emotionellt 
tillfredsställande erfarenheter och personliga intressen. Vi anser att detta påvisar deras 
hållbarhetsarbete ännu mer. Även fast företaget inte är ekonomiskt lönsamt och därmed 
inte ekonomiskt hållbart så kan företaget ändå vara socialt och/eller miljömässigt 
hållbart.  
 
Ytterligare en sak vi var glada, men även förvånade, över att höra var att så pass många 
företag arbetar med välgörenhet. Detta speciellt eftersom flera av de företag som gav till 
välgörenhet inte kunde ta ut lön till sig själva. Den fjärde skyldigheten i Carrolls CSR 
pyramid är den filantropiska, vilket är företagens svar på samhällets förväntningar om 
hur en god medborgare agerar, exempelvis att vara delaktig i välgörenhetsprogram 
(Carroll, 1991, s. 42). Att dessa företag gav till välgörenhet visar även det på det som vi 
sett hos vissa företag, en genomsyrande vilja att hjälpa till. De företagen är inte ute efter 
att gå med vinst och tjäna stora pengar utan endast att göra världen till en bättre plats.  
 
Hart (1997, refererad i Adams et al., 2004, s. 17) menar att endast företag som har 
resurser och global räckvidd kan nå hållbarhet. Detta är inte vad vi har funnit i vår 
studie då av våra tillfrågade företag på ett eller annat sätt arbetar med hållbarhet. Citatet 
är skrivet för 20 år sedan och detta bevisar att mycket har hänt sedan dess. Vi menar att 
vi genom vår empiri har visat att även företag som inte har resurser eller ens räckvidd 
bortom Sverige faktiskt kan arbeta med hållbarhet på ett övertygande sätt. Och att man 
faktiskt kan förändra världen med stil.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi presentera studiens slutsatser. Kapitlet inleds med en 
återkoppling till vår problemformulering och vårt syfte för att kunna visa vilka 
slutsatser vi kan dra utifrån dessa. Vidare kommer även praktiska rekommendationer 
samt teoretiskt bidrag att beskrivas innan kapitlet avslutas med förslag till framtida 
forskning. 

 
 
Problemformuleringen i denna studie är “Hur och när integreras hållbarhet i 
inköpsprocessen hos mikro-företag inom modebranschen?”. Syftet med studien är att få 
en djupare förståelse varför och en inblick i hur hållbarhet och inköp är sammankopplat 
inom modebranschen. Med studien ämnar vi även ge praktiska rekommendationer kring 
hur mikroföretag inom modebranschen kan arbeta med hållbara inköp. Vi syftar även 
till att överbrygga det forskningsgap som råder kring hållbarhet, inköp och 
mikroföretag. För att kunna besvara vår problemformulering har vi studerat teorier kring 
ämnen som hållbarhet och inköp samt intervjuat mikroföretag. Studiens bidrag till 
forskningen är att den länkar ihop områdena hållbarhet, inköp och mikroföretag vilket 
var något som saknades i den tidigare forskningen. Studien ger dessutom insikt i hur 
företag kan arbeta med hållbarhet, och ger även en djupare förståelse till varför företag 
väljer att arbeta med hållbarhet.  
 
Gällande hur företag integrerar hållbarhet i inköpsprocessen utgick vi från att företag 
kan arbeta med ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet. Vissa företag nöjde sig 
med att vara ekonomiskt hållbara. Det vill säga de var enbart fokuserade på att vara 
lönsamma. Andra företag tog steget längre och inkluderade även sociala och/eller 
miljömässiga dimensioner i sitt hållbarhetsarbete. Det fanns även företag som inte 
arbetade med ekonomisk hållbarhet alls, utan enbart fokuserade på ett socialt eller 
miljömässigt hållbarhetsarbete. För dessa företag var alltså lönsamheten inte det främsta 
målet, utan de använde sitt företag för att arbeta med samhällsfrågor. 
 
Ett exempel på hur många av våra företag arbetade med miljömässig hållbarhet var 
genom diverse certifikat både på råmaterialet och leverantörerna. Detta var 
genomgående någonting som företagen tyckte vad viktigt. Och de flesta uttryckte även 
att certifikaten var en trygghet både för företag och konsument. Det sociala 
hållbarhetsarbetet uttryckte sig däremot på ett annat sätt än vad vi antog innan 
datainsamlingen. Istället för att enbart innefatta arbetsförhållanden och löner fokuserade 
de företag som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor på att stötta lokala marknader i 
utsatta områden. Något som vi blev överraskade att så pass många gjorde.  
 
En annan slutsats vi har funnit är att hållbarhetsarbetet ofta genomsyrar hela 
inköpsprocessen. Ungefär hälften av våra intervjuade företag integrerar hållbarhet 
genom hela kedjan, från design och specifikation till de olika krav som kan ställas på 
leverantörerna. Vi kunde även tydlig se att de företag som arbetar med de miljömässiga 
frågorna även integrerar hållbarhetsarbetet genom hela kedjan. Detta kan bero på att det 
miljömässiga hållbarhetsarbetet ofta kan säkerställas med hjälp av certifieringar. De 
företag som integrerar hållbarhet i delar av kedjan är påväg att utveckla sin 
produktportfölj med mer hållbara alternativ och kan kanske så småningom vara hållbara 
i hela kedjan. 
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En slutsats vi dragit är att majoriteten av de intervjuade företagen hade en utarbetad 
eller påbörjad strategi för hållbarhet. Endast ett företag hade ännu inte en uttalad strategi 
för sitt hållbarhetsarbete. Samtliga företag anser även att hållbarhet är någonting som 
kan göra företaget mer konkurrenskraftigt. De trodde och hoppades dessutom att arbetet 
med hållbarhet kommer bli allt viktigare i framtiden. Än så länge ansåg de intervjuade 
företagen att många konsumenter hellre tittade på prislappen, men att detta håller på att 
ändras.  
 
Ytterligare en slutsats vi dragit är att flera företag har hållbarhet som en genomgående 
röd tråd i deras arbete. Varför företag väljer att arbeta med hållbarhet kan bero på olika 
faktorer. Av våra 11 företag så anser vi att 7 av dem har hållbarhet som en av företagets 
grundpelare. Detta innebär att hela företagets affärsidé bygger på hållbarhet. Andra 
respondenter angav att hållbarhet var något som de strävade efter att arbeta med. Med 
detta menas att de har påbörjat en strategi över hur deras hållbarhetsarbete ska se ut i 
framtiden. Endast ett företag hade inte en utarbetad plan för hållbarhetsarbete men de 
hade en plan att i framtiden växa och då kunna arbeta med hållbarhet.  
 
Slutligen har vi kommit fram till att ett sätt att arbeta mot en bättre värld är genom att ta 
avstånd från fast fashion, alltså att företag massproducerar trendiga kläder av dålig 
kvalité och säljer dem för en billig peng. Flera av våra företag tycker det är viktigt att gå 
ifrån slit och släng-konceptet och istället fokusera på tidlösa plagg med bra kvalitet. På 
så sätt är det möjligt att motarbeta den överkonsumtion som råder i dagens samhälle och 
förändra världen med stil.   

8.1 Praktiska rekommendationer 

Studiens resultat visar att även om företaget är litet och resurserna små så finns det 
möjligheter att arbeta med hållbarhet i inköpet. För vissa av våra företag är ekonomisk 
lönsamhet inte det främsta målet utan de arbetar med hållbarhet för att de vill förbättra 
samhället. Trots små resurser går det att hitta lösningar till att arbeta med hållbarhet. Det 
framgår även att företag anser hållbarhet som någonting konkurrenskraftigt, och att de 
anser att hållbarhet i framtiden kommer bli allt viktigare. Det är således viktigt att 
företag har en utarbetad hållbarhetsstrategi.  
 
Studien visar att det enklaste och vanligaste sättet att arbeta med hållbarhet är genom 
certifieringar. Certifieringar kan hjälpa till att säkerställa att leverantörer och fabriker är 
hållbara. Vissa certifieringar erbjuder dessutom kontroller av leverantörer och fabriker, 
vilket underlättar för mikroföretagen då många ansåg sig ha för lite resurser att själva 
utföra kontroller. Det blir dessutom lättare att kommunicera ut till kund vad de olika 
certifikaten står för och vad de innebär för miljö och människa.  
 
Ytterligare en rekommendation är att upprätta en nära kontakt med leverantören. Vissa 
av de tillfrågade företagen menade att de genom en god relation med leverantören 
kunde övertyga dem att investera i varumärket genom att exempelvis börja arbeta med 
ekologisk bomull. Andra menade att genom långvariga kontakter minskar antalet 
felaktiga produkter och därmed även svinnet samt att förhandlingskraften ökar. 
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Vi har genom denna studie svarat på när och hur mikroföretag integrerar hållbarhet i sitt 
inköp och även gett ett teoretiskt bidrag som berör ämnen som hållbarhet, inköp samt 
mikroföretag. 

8.2 Kritik mot egen studie 

En begränsning med denna studie är att den endast är utförd i Sverige. Sverige har 
kommit långt gällande hållbarhetsfrågor, och det finns andra länder som kanske inte har 
ett lika utvecklat hållbarhetsarbete. Därför går det att diskutera huruvida studiens 
resultat går att applicera i andra länder. Sverige är dessutom ett rikt land, vilket kan 
innebära att företag i Sverige har andra förutsättningar till att arbeta med hållbarhet.  
 
En annan begränsning är att studien endast fokuserar på modebranschen. 
Medvetenheten kring modebranschens miljöpåverkan är relativt stor, och det finns 
dessutom en mängd certifikat som kan underlätta ett hållbarhetsarbete. Det finns andra 
branscher där medvetenheten är lägre. Detta kan innebära att studiens slutsatser inte går 
att överföra till andra branscher.  

8.3 Framtida forskning 

I detta arbete har vi endast utgått från och intervjuat mikroföretag. Ett förslag på en 
framtida studie skulle vara att inkludera stora företag. På så sätt skulle det vara möjligt 
att hitta skillnader och likheter mellan hållbarhetsarbetet i de olika företagen. Eftersom 
de stora företagen har en annan maktposition än mikroföretagen kan de uppleva en 
annan utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Dessutom har de större företagen oftast varit 
verksamma under en längre tid och kanske inte inkluderat hållbarhet i deras 
ursprungliga affärsidé. Detta till skillnad från mikroföretag som är nyare på marknaden 
och vars affärsidé genomgående kan präglas av hållbarhet. Ett större företag har även 
större tillgång till resurser och kan på så sätt bidra. 
 
Denna studie har dessutom utgått från både företag som fokuserar på hållbarhet och 
företag som inte gör det. Det skulle vara intressant att fokusera enbart på det ena eller 
det andra, alltså antingen göra en studie med de företag vars affärsidé bygger på 
hållbarhet eller en studie som fokuserar på de företag som inte alls arbetar med 
hållbarhet. På så sätt är det möjligt att få en tydligare bild på synpunkter angående 
hållbarhetsarbete. 
 
Ett tredje förslag till framtida forskning är att undersöka fenomenet “green washing”, 
både i stora företag och i små företag. I vår studie har vi självklart utgått från att våra 
respondenter talar sanning, men det hade varit intressant att göra en jämförelse med det 
sagda ordet och hur verkligheten ser ut. Detta skulle förslagsvis genomföras genom att 
jämföra hållbarhetsrapporter, vad företagen framför i media samt hur företagen 
egentligen arbetar. Detta skulle dock innebära mycket tid och stora resurser.  
 
Ett sista förslag är att utföra en liknande forskning som sträcker sig utanför Sveriges 
gränser. Det skulle även vara intressant att utföra en liknande studie på andra branscher.  
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9. Etisk diskussion 
I detta kapitel diskuteras de etiska och samhälleliga aspekterna med vår studie. 
Eftersom vårt arbete bygger på olika områden av hållbarhet kan dessa diskuteras 
djupare ur ett etiskt perspektiv.  

 
  
Hållbarhet har blivit allt viktigare. Nästan dagligen uppdateras våra flöden om glaciärer 
som försvinner, polarisar som smälter, högre temperaturer och öknarnas utbredning. En 
bidragande faktor till de klimatförändringar som vi står inför är överkonsumtion. 
Studier visar att världens befolkning förbrukar mer än vad jorden kan återskapa. En stor 
anledning är klädkonsumtionen - bara i Sverige ökade konsumtionen av textilier med 
40% mellan åren 2000 och 2009 (Naturskyddsföreningen, u.å.). Textilproduktionen är 
påfrestande för miljön. Den kräver mängder av vatten och energi, samtidigt som farliga 
kemikalier används och sprids i våra vattendrag. Förutom de miljömässiga 
konsekvenserna påverkar textilproduktionen även människor. I fabrikerna förekommer 
barnarbete, dåliga arbetsförhållanden och dåliga löner. Produktionen kan dessutom vara 
skadlig eftersom kemikalier och gifter kan orsaka sjukdomar.  
  
Konsumenterna blir allt mer medvetna om textilproduktionens konsekvenser och 
efterfrågar mer hållbara produkter. Hållbarhet har således blivit någonting 
konkurrenskraftigt, och med tanke på hur skandaler gällande företags produktion kan 
förstöra ett företags image går det att diskutera om hållbarhetsarbete verkligen är något 
som är frivilligt i dagens samhälle. Det går även att diskutera huruvida ett företags 
hållbarhetsarbete bara är ett sätt att marknadsföra sig på, eller om det verkligen handlar 
om att de vill ta ett samhälleligt ansvar. Fenomenet “green washing” har uppkommit av 
en anledning - konsumenter efterfrågar hållbara produkter, och företag ser en chans att 
vinna konkurrensfördelar genom att påstå att de arbetar hållbart. Det måste bli en 
tydligare transparens i leveranskedjan, exempelvis att genom lag kräva en fullständig 
redogörelse för sitt hållbarhetsarbete. 
  
Med vår studie ville vi undersöka hur mikroföretag ser på sitt ansvar, och hur de arbetar 
med hållbarhet. Samtidigt som enskilda mikroföretag kan ses som små aktörer, bildar de 
tillsammans en stor massa - ca 95% av modeföretagen är enmansföretag eller 
mikroföretag med 1-9 anställda (Sternö & Nielsén, 2015, s. 21). Även om mikroföretag 
kan uppleva att de är en liten aktör och således har en liten möjlighet att påverka, visar 
vår studie att även deras påverkan spelar roll. Majoriteten av de tillfrågade företagen 
svarade att de har en utvecklad strategi för hållbarhetsarbete. Detta visar att även om de 
ansåg att det största ansvaret inte låg på dem själva, så ansåg de ändå att de kunde bidra 
till förändring. 
  
Vår studie visade även att ytterligare en aspekt av det sociala hållbarhetsarbetet har 
tillkommit - att stödja ekonomin i utsatta områden. Detta visar att företag kan se sig 
själva i en större bild. För dessa företag spelade den personliga anknytningen en större 
roll än att outsourca av ekonomiska skäl. Detta är något som går emot utvecklingen till 
att outsourca till det land som har billigast arbetskraft.  
  
Vad som påpekades från en del av våra respondenter var att det slutgiltiga ansvaret 
ligger hos konsumenten. Det är konsumentens ansvar att ta informerade köpbeslut, och 
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det är också konsumentens ansvar att bestämma vilket företag denne vill stödja. 
Samtidigt är det svårt för konsumenten att veta vad det egentligen betyder när ett företag 
arbetar med hållbarhet. Många värderar exempelvis ekologisk bomull högt, även fast 
den ekologiska bomullen kan ha fraktats långa sträckor eller behandlats med farliga 
kemikalier vid färgningen. Även här är krav på transparens viktigt. För konsumenten 
skulle det underlätta om det ekologiska avtrycket för varje produkt kan påvisas.  
 
En annan samhällelig aspekt som denna studie har behandlat är företagens hänsyn till 
ekonomiska kontra miljömässiga och sociala aspekter. Vad som har framkommit är att 
ungefär hälften av de tillfrågade företagen inte satte ekonomin i första hand. Dessa 
företag angav istället att det hållbara arbetet var viktigare. I takt med att ämnet 
hållbarhet och klimatförändringar växer och att folk blir alltmer medvetna om 
arbetsförhållandena i textilfabrikerna, kanske människors personliga intresse för 
miljömässig och social hållbarhet blir viktigare än de ekonomiska. 
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10. Sanningskriterier 
I detta sista kapitel går vi igenom de viktigaste bedömningskriterierna för kvalitativ 
forskning. Dessa är trovärdighet och äkthet, som i sin tur innefattar delkriterier som 
måste uppfyllas.  

 
 
Guba & Lincoln (refererad i Bryman, 2013, s. 352) menar att kvalitativa studier ska 
bedömas på ett annorlunda sätt än de kvantitativa studierna. Eftersom vi har använt oss 
av en kvalitativ studie så är det lämpligt för oss att använda sanningskriterierna för 
kvalitativ studie. Guba & Lincoln har kommit fram till två alternativa kriterier för 
bedömning av kvalitativa undersökningar; trovärdighet och äkthet. Dessa har även 
delkriterier som vi nedan kommer granska vår studie utefter.  

10.1 Trovärdighet 

Sanningskriteriet Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2013, s. 354). Tillförlitlighet handlar om att 
forskaren har beskrivit den sociala verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 2013, s. 
354). Detta innefattar att forskningen har utförts enligt reglerna och att resultaten har 
rapporterats till de undersökta individerna så att de kan bekräfta forskarens uppfattning 
av den sociala verkligheten (Bryman, 2013, s. 355). Vi anser att vi har uppfyllt detta 
kriterium då samtliga respondenter har fått läsa igenom och godkänna de tolkningar vi 
har gjort av deras svar. Vi har dessutom varit noga med att fråga om vi kan spela in 
intervjuerna samt att det bara är vi själva och vår handledare som har haft tillgång till 
det transkriberade materialet.  
 
Överförbarhet handlar om huruvida resultaten kan överföras till någon annan kontext 
vid en annan tidpunkt (Bryman, 2013, s. 355). Vi är medvetna om att detta kriterium 
kan vara svårt att uppfylla vid kvalitativ forskning. För att i så stor mån som möjligt 
uppfylla detta kriterium har vi varit noga med att beskriva processerna noggrant. Vi har 
dessutom beskrivit varje företag och försökt förklara i vilken miljö de agerar. Då vi valt 
att genomföra vår studie på mikroföretag i modebranschen kan det vara svårt att 
överföra resultatet till någon annan bransch, däremot är resultaten överförbara på andra 
mikroföretag i modebranschen.  
 
Pålitlighet relaterar till forskarnas förmåga att ha ett granskande synsätt och att kunna 
redovisa alla faser av forskningsprocessen (Bryman, 2013, s. 355). Vi har noga försökt 
redogöra för varje steg vårt tillvägagångssätt. Detta kriterium anser vi att vi uppfyllt då 
vi läst och granskat teorier inom vårt valda ämne för att få en djupare kunskap. Vi har 
även haft kurskamrater och handledare som genom hela arbetet har läst igenom och gett 
kritik på valda tillvägagångssätt.  
 
Att kunna konfirmera innebär att forskaren säkerställer att hen har agerat i god tro och 
inte låtit personliga värderingar påverka studien (Bryman, 2013, s. 355). Under 
intervjuerna har vi försökt hålla oss till vår intervjuguide och försökt att inte påverka 
respondenterna med våra egna uppfattningar. Vi är medvetna om att det är svårt att helt 
och hållet undvika subjektiva värderingar, men vi har försökt att vara så objektiva som 
möjligt. Vi har också varit noggranna under transkriberingen samt låtit våra 
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respondenter godkänna våra tolkningar. Med grund i detta anser vi att vi uppfyller detta 
kriterium.  

10.2 Äkthet 

Äkthetskriteriet har fem delkriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Dessa kriterier är mer 
generella frågor angående allmänna konsekvenser som forskningen kan leda till 
(Bryman, 2013, s. 356). Det första kriteriet, rättvis bild, handlar om huruvida 
undersökningen har gett en rättvis bild över de åsikter som framkommit i 
undersökningen (Bryman, 2013, s. 357). Vi har varit försiktiga med framställningen av 
våra respondenters svar eftersom vi vill motverka att deras svar tolkas till någonting 
annat än vad som framkom i intervjun. Vi har även, som tidigare nämnt, låtit 
respondenterna ta del av och godkänna en sammanfattning av vårt material. Vidare har 
vi även använt oss av citat vilket ytterligare bidrar till en rättvis bild. Utifrån detta anser 
vi att kriteriet är uppfyllt.  
 
Det andra kriteriet, ontologisk autenticitet, behandlar huruvida undersökningen har gett 
de som medverkar en bättre förståelse för den sociala värld de lever i (Bryman, 2013, s. 
357). Vi anser att vi har uppfyllt detta kriterium då syftet med studien att få en djupare 
förståelse för hur mikroföretag i modebranschen integrerar hållbarhet i inköpet. Vidare 
tror vi att mikroföretag som vill påbörja en integrering av hållbarhet i inköpet kan 
använda denna studie som grund för att få en bättre förståelse. Det tredje kriteriet inom 
äkthet är pedagogisk autenticitet. Detta kriterium handlar om att deltagarna i 
undersökningen har fått en bättre bild över hur andra i miljön upplever omgivningen 
(Bryman, 2013, s. 357). Vårt syfte med studien är att få en djupare förståelse och en 
större inblick i hur företag arbetar med hållbarhet. Vi tror att våra resultat kan hjälpa 
företag att få insyn i hur andra företag arbetar med hållbarhet. Genom detta tror vi att 
våra intervjuade företag kan ta lärdom av varandra och även utveckla sitt eget 
hållbarhetsarbete, vilket gör att detta kriterium uppfylls.  
 
Det fjärde kriteriet, katalytisk autenticitet, ställer frågan huruvida medverkande i studien 
kan förändra sin situation (Bryman, 2013, s. 357). De slutsatser som vi drar i vårt arbete 
tillsammans med de praktiska rekommendationerna ger vägledning kring vad företagen 
i framtiden kan utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Således anser vi även detta 
kriterium vara uppfyllt. Det sista kriteriet är taktisk autenticitet. Detta kriterium 
behandlar huruvida deltagarna i studien har fått bättre möjligheter att förbättra de 
nödvändiga faktorerna (Bryman, 2013, s. 357). Genom vår studie har vi erbjudit en 
vägvisare för hur företagen kan genomföra förbättringar i sitt hållbarhetsarbete. Vi har 
listat trovärdiga certifikat och arbetsmetoder som andra företag använder sig av, men 
det är upp till företagen själva om de vill använda sig av verktygen. Vi anser därför att 
vi har uppfyllt detta kriterium. 
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Appendix 1 - Intervjumall 
 

Inledande frågor  

Personliga frågor  

Vad är din roll i företaget?  

Hur länge har du jobbat i företaget?  

Hur ser ditt dagliga arbete ut?  

Om företaget  

Kan du berätta mer om företaget?  

Huvudfrågor  

Om inköpsprocessen Teoretisk koppling 

Hur går ni tillväga när ni köper in produkter? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 

Hur prioriterar ni vid inköpet? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 

Vilken roll har inköpet i företagets ekonomi? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 

Specificeringsfasen i inköpsprocessen  

Finns några aktiviteter som ni överlämnar åt andra? 
Varför? 
Varför inte? 

Ekonomiskt hållbara inköp/Outsourcing - Avsnitt 
3.3.2.3 

Vad har ni för kriterier vid val av råmaterial? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 
Miljömässigt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.1 

Hur arbetar ni med återvinning? 
a. Utformar ni era förpackningar så att de enkelt kan återvinnas? 

Miljömässigt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.1 

Leverantörsvalet i inköpsprocessen  

Hur väljer ni leverantörer? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 

Varifrån kommer era leverantörer? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 
Ekonomiskt hållbara inköp/Outsourcing - Avsnitt 
3.3.2.3 

Kan ni ställa krav på era leverantörer? 
Om ja, vilka krav ställer ni på dem? 
Om nej, vad gör ni då? 

Socialt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.2 
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Kontroll av leverantörer  

Hur kontrollerar ni era leverantörer? Socialt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.2 

Hur ofta kontrollerar ni era leverantörer? Socialt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.2 

Vad gör ni om leverantören inte uppfyller era krav? Socialt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.2 

Orderläggning i inköpsprocessen  

Hur stora order lägger ni åt gången? Inköpsprocessen - Avsnitt 3.3.1 
Ekonomiskt hållbara inköp- Avsnitt 3.3.2.3 

Om inköpsprocessen Teoretisk koppling 

Vad är hållbarhet för er? Definitioner av hållbarhet - Avsnitt 3.1 

På vilket sätt anser du att företaget arbetar med hållbarhet? Hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2 

Vilket samhälleligt ansvar anser du att ni som företag har? Definitioner av hållbarhet - Avsnitt 3.1 

Vilka konsekvenser ser ni med att arbeta med hållbarhet? Drivkrafter till att arbeta med hållbarhet - Avsnitt 
3.1.1 

Ser ni några konkurrensfördelar med att arbeta med hållbarhet? Drivkrafter till att arbeta med hållbarhet - Avsnitt 
3.1.1 

Hur skulle du säga att företaget arbetar med miljömässig 
hållbarhet? 

Miljömässigt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.1 

Hur skulle du säga att företaget arbetar med social hållbarhet? Socialt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.2 

Finns det några svårigheter med att balansera ekonomin med 
hållbarhet? 

Ekonomiskt hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2.3 

Kan du rangordna de tre aspekterna av hållbarhet? Övrigt 

Framtiden  

Hur ser ni på ert framtida arbete med hållbarhet? Hållbara inköp - Avsnitt 3.3.2 
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Appendix 2 - Förhandsinformation  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete. Arbetet 
handlar om inköp hos småföretag inom modebranschen. Som en del av arbetet behöver 
vi samla in data och det kommer vi att göra genom intervjuer. Vi undrar alltså om Ni är 
intresserade av att delta i vår studie. Frågorna kommer i grova drag handla om hur Ert 
inköp går till och även hur Ni ser på hållbarhet. 
 
Om Ni önskar så kan all information anonymiseras så att det inte går att utläsa vem som 
har svarat vad. Det är även möjligt att få tillgång till frågorna i förhand så att Ni kan 
vara förberedda. Vi tycker att ett personligt möte är bästa sättet att göra en intervju, men 
om det inte finns tillfälle eller tid går det bra med telefonintervju. 
 
Återkoppla gärna till oss via telefon eller mail så snart som möjligt om ni är intresserade 
eller vill ha ytterligare information. 
 
Tack på förhand, 
Moa Törnlund - 076-800 xx xx 
Josefina Lindström - 073-400 xx xx 
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Appendix 3 - Lista över kontaktade företag 
Whyred  
Scampi  
Greta Stockholm  
Ida Sjöstedt  
Douchebag of Sweden  
Stylein  
Stutterheim  
Jumperfabriken  
Diana Orving  
Eytys  
Chiquelle  
Wolford  
Daisy Grace 
Old Touch  
JNY  
Milook  
Wacay  
Rodebjer  
Ida Klamborn  
BACK 
Carin Wester  
Mini-Market  
SOSO  
BLK DNM  
Aim’n  
Brixtol  
Deadwood  
Elsa & Rose  
Elvine  
House of Saki  
Under the same sun  
Stina Jacobsson  
Underbaraclara  
Cornelia sun  
Organic socks of sweden  
Rivia sport  
Drop of mindfulness  
The sleepy collection  
Frepps 
Greenlight eco 
Dedicated  
Mixed grill  
One we like  
 
 
 

 


