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Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med rapporten är att undersöka vilka inslag som kan vara intressanta och viktiga i 

inköpsfunktionen gällande hållbarhetsfrågor och vad som präglar dessa. Vidare är 

avsikten att tydliggöra hur hållbarhet kan kommuniceras ur ett marknadsperspektiv.  

 

I centrum står en fallstudie på skobranchen, som utgångspunkt för möjlig överföring till 

andra konsument-sektorer.  

 

- Vilka inslag av hållbarhet är relevanta för ett inköp och vad utmärker dessa?  

- Vad är karaktäristiskt för olika intressenter som har en inverkan på arbetet med 

hållbarhet?  

- Vad kan framtid och utveckling innebära för kopplingen mellan inköp och hållbarhet?  

- Vad påverkar hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete? 

 

Metod 

Den empiriska datan är insamlad genom åtta stycken intervjuer baserat på en 

intervjuguide. Respondenterna arbetar inom skobranschen och eller med koppling till 

inköpsfunktionen och hållbarhet.  

 

Slutsatser 

Resultatet tyder på att det är en sammansättning av olika faktorer som blir centrala för 

att uppnå ett hållbart inköp. Att tydligt kommunicera sina hållbara val utåt blir således 

en väsentlig del i ett kunskapsutbyte mellan verksamheter och dess kunder.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

Titel: Sustainability in purchasing - a study on the shoe industry 

Authors: Malin Åqvist and Sofie Skarlöv 

Tutor: Leif Rytting 

Examiner: Kaisa Lund 

Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Marketing. 

Retail and Service management, Linnaeus University, Spring of 2019.  

 

Purpose and research question 

The purpose of the report is to investigate which elements can be interesting and 

important in the purchasing function regarding sustainability issues and what 

characterizes these. Furthermore, the intention is to clarify how sustainability can be 

communicated from a market perspective. 

 

The focus is a case study on the shoe industry, as a starting point for possible transfer to 

other consumer sectors. 
 

-What elements of sustainability are relevant to a purchase and what distinguishes 

them? 

-What is the characteristics of the different stakeholders who have an impact on the 

work with sustainability? 

-What can the future and development mean for the connection between purchasing and 

sustainability? 

-What affects how companies communicate their sustainability work? 

 

Method 

The empirical data is collected through eight interviews based on an interview guide. 

The respondents work within the shoe industry and or with connection to the purchasing 

function and sustainability. 

 

Conclusion 

The result indicates that there is a combination of different factors that are central to 

achieve a sustainable purchasing. To clearly communicate sustainable choices 

externally will therefore be an essential part of an exchange of knowledge between 

businesses and its customers. 

 

Keywords 

Purchase, Sustainability, Sustainable purchasing, Shoe industry  
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avslutning och ett resultat har nu uppnåtts i form av en färdig uppsats. Det hade inte 

varit möjligt utan bidraget från våra respondenter som vi vill rikta ett stort tack till - 

Sophie Arnesved, Calle Karlsson, Anna Bilén, Nina Wertholz, Magnus Andersson, 

Göran Bergsten, Åsa Blomgren, Kerstin Johansson, Anna Fahle Björcke och Therése 

Kernen. Vi vill likaså rikta ett extra stort tack till vår handledare Leif Rytting, som gett 
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engagemang!  

 

Avslutningsvis riktar vi ett tack till övriga studenter och vår examinator Kaisa Lund 

som vid opponering och seminarie bidragit med synpunkter som varit värdefulla för 

studiens utveckling.  
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till forskningsområdet som övergår i en 

problemdiskussion. Vidare redogörs syftet med studien samt fyra forskningsfrågor som 

ämnar assistera syftet. Kapitlet avslutas med ett klargörande av de avgränsningar som 

gjorts samt en presentation om skobranschen som studien appliceras på.  

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av hållbarhetsfrågor växte fram i slutet på 70-och 80-talet efter stor 

mediauppmärksamhet gällande hållbarhet i olika aspekter skriver Jutterström och 

Norberg (2011). En ny tappning av hållbarhet introducerades när 

Brundtlandkommissionen sammanställde en rapport där verksamheter skulle samarbeta 

i hållbarhetsfrågor istället för att spela ut varandra (Ammenberg, 2012). Sedan dess har 

hållbarhet fått stor betydelse och många företag arbetar idag på ett eller annat sätt med 

hållbarhet. Den amerikanska benämningen Corporate Social Responsibilities förklarar 

Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström och Windell 

(2012) som ett samlingsnamn för företagens ansvar i samhället. Jutterström och 

Norberg (2011) beskriver att i Sverige kännetecknas CSR vanligen med företagens 

sociala ansvarstagande. Vidare förklaras att några år innan hållbarhetsfrågor 

uppmärksammades i media skedde en förflyttning av stora delar ur den svenska 

tillverkningen till låglöneländer. När tullen öppnades upp på 50-talet mot Europa 

minskade tillverkningen kraftigt och import av skor blev allt större (Fair Action, 2014). 

Ökningen exploderade tillslut när tullskyddet mot Kina upplöstes på 2000-talet, då var 

den svenska skotillverkningen snabbt ett minne blått. Idag står Kina för hälften av alla 

skor som importeras till Sverige (Helander och Nätverket Rena Kläder, 2008).   

 

Inköpsfunktionen har därmed fått större och viktigare betydelse för verksamheter 

genom åren, menar Steiner (2015). Vidare anser Weele (2012) att företagets sociala 

ansvar i inköpsprocessen ofta handlar om det sociala tryck som kommer från 

allmänheten. Vår uppfattning är att inköp har stor närhet till marknadsrelaterade delar i 

en verksamhet. 

 

Denna undersökning behandlar hållbarhetsfrågor kopplade till inköp, i centrum står en 

fallstudie på den svenska skobranschen.   
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1.2 Problemdiskussion 

Gulliksson och Holmgren (2018) utgår från FN:s definition av hållbarhet som syftar till 

att tillgodose dagens behov utan att riskera framtida generationers chanser att 

tillfredsställa sina behov. Borglund et al. (2012) delar in begreppet företags sociala 

ansvarstagande i tre områden - miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. 

Vidare förklaras även skillnaden på begreppen företags sociala ansvarstagande och 

hållbarhet. Företagens sociala ansvar har vuxit fram i och med företagens involvering i 

hållbarhetsfrågor där företagen är aktören medans begreppet hållbarhet kommer ifrån 

samhällsutvecklings-frågor där jordens tillgångar och länders socioekonomiska 

utveckling är aktörerna (Borglund et al., 2012). Den sociala aspekten inom hållbar 

utveckling förklarar Ammenberg (2012) syftar till människors behov, utveckling och 

kultur. Här finns en utmaning med begreppet enligt Borglund et al. (2012) eftersom 

olika länder tolkar företags sociala ansvar olika. Jutterström och Norberg (2011) anser 

att det grundar sig i olika företags traditioner och värderingar som råder inom länderna. 

Borglund et al. (2012) hävdar att detta skapar en skillnad i hur företagen agerar inom 

ramen för företags sociala ansvarstagande. Vidare skildras problematiken med en 

jämförelse mellan Indien och Sverige. I Indien anses det vara en form av välgörenhet 

när verksamheter ägnar sig åt socialt ansvarstagande, medan det inte gör det i Sverige 

(Borglund et al., 2012).  

 

Jutterström och Norberg (2011) beskriver att det inte ligger i svenskarnas kultur att 

stoltsera eller framhäva sitt arbete inom socialt ansvarstagande. Vidare anser de att det 

skett en utveckling av svenskarnas sätt att visa upp sitt arbete. Eftersom företag 

förväntas arbeta med dessa aspekter och marknaderna blir mer globala anser vi att med 

hjälp av bland annat digitaliseringen har svenska verksamheter anammat en mer 

utåtriktad attityd. Nationalencyklopedin (2019a) förklarar att år 2011 etablerade 

regeringen i Sverige Digitaliseringsrådet som arbetar med att utveckla och driva 

digitaliseringen i landet framåt. Det digitala samhället bidrar till en enklare 

kommunikation på många plan vilket leder till att världen krymper 

(Nationalencyklopedin, 2019a).  

 

Vi har noterat en större transparens när vi söker på företags hemsidor inom 

konsumenthandeln. Det framkommer tydliga hänvisningar och sektioner där dem 

skriver om sin verksamhet i sin helhet. Många väljer att låta hållbarhetsarbetet stå i 
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fokus och ger det eget utrymme. I sektionerna kan vi även notera olika lagstiftningar 

som styr deras arbete med hållbarhet. Vi kan se hur dem har tagit nytta av 

digitaliseringen som lett till en ökad insyn i verksamheten och anammat en ny utåtriktad 

attityd.  

 

Svensk Handel (2017a) skriver att det är ett intensifierat arbete som många 

handelsföretag bedriver idag på grund av medvetna konsumenter som sätter press mot 

verksamheterna. Kunder påverkar företagen när de väljer en specifik produkt eller 

tjänst, skriver Ammenberg (2012). Hahn, Hök och Jannesson (2016) förklarar att flera 

verksamheter vill numera säkerställa miljömässig och social nytta för sina intressenter. 

Trots konsumenters medvetenhet om hållbarhet, beskriver Borglund et al. (2012) att 

konsumtionen ökar. Ökningen av konsumtion har i vissa länder lett fram till att inte 

enbart en tillfredsställelse av materiella behov sökes, utan numera sätter värde på en 

persons livsstil (Borglund et al., 2012).  

 

Svensk Handel (2017a) beskriver nuläget som en slags dragkamp mellan konsumenter 

och företag. Där konsumenterna påpekar vad som måste göras och företagen agerar på 

dessa frågor. Enligt Borglund et al. (2012) finns det ett fenomen som de benämner 

konsumentaktivism. Detta sker när konsumenter tar ett aktivt val att endast köpa 

produkter från företag som uppfyller de kriterier som konsumenten har inom etiska och 

sociala krav. Det har bidragit till en markant ökning av socialt arbete då många företag 

har inkluderat det i hela värdekedjan - från leverantör till kund. Hahn, Hök och 

Jannesson (2016) förklarar att många företag arbetar med att utveckla hållbarhetsarbetet 

till en ny nivå.  

 

Borglund et al. (2012) förklarar vidare att företag kan använda sitt sociala 

ansvarstagande som en strategi genom att på bästa sätt arbeta mot att förstärka sitt 

varumärke och varumärkesimage. Ottosson och Parment (2016) förklarar att det är 

viktigt att kommunicera ut rätt bild av verksamheten till sina medarbetare för det 

genererar vanligen en positiv effekt mot intressenterna. Genom att aktivt arbeta och 

implementera socialt ansvar i värdekedjan anser Borglund et al. (2012) att det genererar 

att varumärket i sig blir mer attraktivt då företagets produkter eller tjänster levererar det 

som varumärket står för, som i sin tur blir en konkurrenskraft. Ammenberg (2012) 

poängterar att när inte företagen levererar produkter efter de önskemål som 
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konsumenter har vänder de sig åt andra verksamheter. Carlsson (2011) menar att bilden 

av en verksamhet ändras snabbt då konsumenter ställer hårdare krav på öppenhet, 

ansvarstagande, media granskar mer kritiskt och den snabba spridningen av information 

via sociala medier.  

 

I ett företag har inköpsavdelningen ett stort ansvar skriver O´Brien (2015) eftersom den 

kopplar samman företaget med andra verksamheter. Weele (2012) förklarar att en del av 

inköpsfunktionens arbete är att välja leverantör. Ammenberg (2012) anser att en tydlig 

trend bland svenska verksamheter är att stora verksamheter ställer allt högre och hårdare 

miljökrav på sina leverantörer. Valet av leverantör är därmed viktig att kontrollera 

noggrant och framför allt anser O’Brien (2015) att det är företagets övertygelser som 

bör granskas. Ammenberg (2012) förklarar att det är vanligt att företag formulerar 

grundläggande värderingar som råder både internt och externt inom företaget och 

präglas av företagskulturen. Vidare förklaras att många företag betraktar sin kultur högt 

vilket kan innebära problem när olika verksamheter ska samarbeta då värderingarna ska 

fungera tillsammans.  

 

Under research stadiet har vi funnit intressant forskning som handlar om hållbarhet och 

inköp. De rapporter som ligger i närhet till vårt arbete är “Hållbara inköp - problematik 

och möjligheter” (Norderby & Negasi Tsegay, 2018) och “Inköpsprisanalys i 

skobranschen” (Josefsson & Burénius, 2011). Vi fann därmed ett gap som vi vill forska 

inom vilket kombinerar hållbarhet och inköp mot en specifik bransch. Det som gör oss 

nyfikna är att få inblick i hur företag i Sverige arbetar med att säkerställa åt sina 

intressenter att deras arbete inom hållbarhet upprätthålls i varukedjan. O´Brien (2015) 

uttrycker att det troligtvis inte är inköpsfunktionens ansvar att definiera en organisations 

övertygelser, men att de besitter en stor roll genom att översätta dessa till praktiskt 

handlande i förhållande till andra verksamheter.  
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1.3 Problemformulering 

Produkter får stor betydelse och många personer låter produkterna identifiera vem de är 

som person. Konsumenternas kunskap ökar i takt med samhällets utveckling och de 

ställer framförallt hårdare krav på produkter som företag vill anpassa sig efter. Vi anser 

att inköpsfunktionens roll och betydelse är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv då de 

kopplar samman verksamheter. Ytterligare en intressant faktor är hur verksamheters 

kommunikation gällande hållbarhet tar form. Detta leder oss in på vårt syfte som vi har 

formulerat nedan.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka inslag som kan vara intressanta och viktiga i 

inköpsfunktionen gällande hållbarhetsfrågor och vad som präglar dessa. Vidare är 

avsikten att tydliggöra hur hållbarhet kan kommuniceras ur ett marknadsperspektiv.  

 

I centrum står en fallstudie på skobranchen, som utgångspunkt för möjlig överföring till 

andra konsument-sektorer.  

 

1.5 Forskningsfrågor 

▪ Vilka inslag av hållbarhet är relevanta för ett inköp och vad utmärker dessa?  

▪ Vad är karaktäristiskt för olika intressenter som har en inverkan på arbetet med 

hållbarhet?  

▪ Vad kan framtid och utveckling innebära för kopplingen mellan inköp och 

hållbarhet?  

▪ Vad påverkar hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete? 

 

1.6 Avgränsningar 

▪ Rapporten är skriven ur ett företagsperspektiv.  

▪ I vårt arbete berörs skobranschen med avsikt att undersöka företag verksamma på 

den svenska marknaden. 
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1.7 Svenska skobranschen 

Enligt Svensk Handel (2017b) hade den svenska skohandeln under 2017 cirka 700 

registrerade företag och sysselsatte närmare 5500 personer. Fair Action (2018) förklarar 

att den svenska skobranschen årligen omsätter omkring nio miljarder kronor och 

importen på skor har de senaste fem åren ökat med 45 procent. Svensk Handel (2017b) 

skriver att det har skett en ökning av internationella e-handelsföretag som levererar 

priseffektiva leveranser med varor från länder såsom Tyskland och når ut till en stor 

massa runt om i Sverige. 

 

En fördel för de svenskägda skoföretagen med egna starka varumärken och egen 

tillverkning anser Svensk Handel (2018), är att de har större kontroll över sitt utbud och 

tillverkningen vilket minskar hotnivån från nya aktörer på marknaden. De menar att de 

företag som har fysiska butiker samt en e-handel kan kombinera den fysiska närvaron 

samtidigt som de kan leverera produkter hem i brevlådan.  

 

Nationalencyklopedin (2019b) förklarar att skotillverkningen i Sverige har i princip 

försvunnit helt men Helander och Nätverket Rena Kläder (2008) menar att många 

svenska skoföretag fortfarande designar sina modeller i Sverige men har tillverkningen i 

ett annat land. Till produktionen av skor är läder en av de vanligaste materialen men för 

att kunna använda sig av läder krävs det att det garvas. Nationalencyklopedin (2019c) 

definierar ordet garvning och förklarar att det är när djurhud behandlas med kemiska 

ämnen vilket gör att den kan benämnas som läder. Helander och Nätverket Rena Kläder 

(2008) tydliggör att vanligen sker garvning med tungmetallen krom som bidrar till ett 

långvarigt och tåligt läder som även går att färga. Krom är inte ett hållbart ämne att 

använda sig av miljömässigt, många produktioner använder istället vegetabiliska 

ämnen.  
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2 Metod 

 

I metodkapitlet redogörs vårt tillvägagångssätt med avsikt att kunna besvara syftet och 

de fyra forskningsfrågorna. Nedan följer en presentation och resonemang för de val 

som vi gjort under studien.  

 

 

2.1 Kvalitativt angreppssätt 

Forskningen som följer i denna rapport är kvalitativ uppbyggd. Det som definierar en 

kvalitativ metod enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) är främst att 

den koncentrerar sig på helheten av det som ämnas undersökas. Repstad (2008) och 

Ödman (2016[2017]) menar att den inriktar sig på att ge läsaren ett helhetsperspektiv. 

De förklarar vidare att en kvalitativ forskningsmetods kännetecken är att den 

koncentreras på den undersökta kontexten. Widerberg (2002) betonar att den ämnar 

undersöka karaktären eller egenskaper av ett fenomen vilket även Repstad (2008) är av 

samma åsikt. När en specifik miljö och dess särdrag ska undersökas är kvalitativ metod 

inriktningen som bör användas. Denna undersökning avser en studie på skobranschen 

som vald miljö samt en strävan att ge en nyanserad bild av inköpsavdelningens arbete 

med hållbarhet. Kritik som riktas mot kvalitativ forskning som Watt Boolsen (2007) 

uttrycker är att den kan bli för fokuserad på det utstickande. Vi är inte intresserade av att 

undersöka hur frekvent arbetet med hållbarhet sker, utan eftersträvar djup inom vårt 

valda ämne. Denzin och Lincoln (2005) menar att det är forskarnas tolkningar som 

ligger till grund för en kvalitativ forskning samt att forskningen har en naturalistisk syn 

på omgivningen. Vidare förklaras att forskarna ämnar förstå samt tolka olika fenomen 

med hänsyn till vad människor ger dem. De fortsätter att förklara att den är 

kontextbunden, precis som Christensen et al. (2010) anser. Denzin och Lincoln (2005) 

förklarar att kvalitativa forskningar ofta använder sig av datainsamlingsmetoder så som 

intervjuer, inspelningar och konversationer.  

 

Varför vi valt att utföra en kvalitativ forskning är till stor del som Christensen et al. 

(2010) förklarar att den kvalitativa forskningen fokuserar på helheten jämfört med en 

kvantitativ metod som ej tar sammanhanget i beaktning. En kvantitativ forskning 

handlar enligt Widerberg (2002) om att kvantifiera mängder. Bryman och Bell (2017) 

betonar att tyngden i kvantitativ forskning ligger i teoriprövning. Denscombe (2016) 

tydliggör skillnaden i all enkelhet där kvantitativ forskning behandlar siffror som 
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analysverktyg medan kvalitativ forskning använder ord. För att vara säkra på valet av 

metod övervägde vi de två metod inriktningarna och då blev det tydligt att denna 

rapport bör arbeta utefter en kvalitativ inriktning. Det djup vi ämnar att forska fram 

skapas enligt oss endast med tyngden på ord för att skapa förståelse samt generera en 

tydlig helhetsbild.  

 

2.2 Fallstudie 

Yin (2007) anser att en design eller forskningsansats utgör det ramverk som kopplar den 

insamlade datan med de frågeställningar som formulerats i inledningen av 

undersökningen. Enligt Christensen et al. (2010) finns det några allmänna typer av 

forskningsansatser, dessa är tvärsnitt, fallstudie, longitudinell och experimentell ansats. 

Fortsättningsvis förklaras att de olika ansatserna har utmärkande egenskaper som gör att 

de går att särskilja och beroende på vilken ansats som väljs har det betydelse på 

forskningens omfattning. Yin (2007) förklarar att även om designen inte är uttalad antar 

en empirisk undersökning alltid någon form av design. Bryman (1997) skriver att vissa 

författare anser att kvalitativa studier och fallstudier har samma betydelse. Ansatsen till 

denna forskning följer en fallstudie. Det som kännetecknas med en fallstudie är enligt 

Bryman och Bell (2017) att den noga och detaljrikt genomför en analys av ett fall, en 

individ, organisation eller situation. I denna undersökning avser det en analys av 

skobranschen. Watt Boolsen (2007) förklarar vidare att en fallundersökning avser gå till 

botten av ett specifikt fall. Christensen et al. (2010) menar att forskningen ska gå in på 

djupet om det problem som grundade forskningens tillkomst. Under en fallstudie 

anpassas studien alltid utifrån problemet, för att hela tiden expandera den förståelse 

kring innebörden av studien. I slutändan är det den förståelse som byggts upp som 

bildar studiens resultat (Christensen et al., 2010).  

 

2.3 Induktion och deduktion 

Alvehus (2018) presenterar olika ansatser som ligger till grund för att formulera 

vetenskapliga problem. Fortsättningsvis framkommer att dessa ansatser är 

sammanlänkade med andra beslut gällande vilken roll teorin och empirin får, vilka typer 

av empiriska metoder som ska tillämpas samt hur analysen tar form. Patton (2002) 

förklarar att vanligtvis används induktiv design inom kvalitativa studier och deduktiv 

design inom kvantitativa. Således klargörs av Bryman och Bell (2017) att en 
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kombination av dem båda blir allt vanligare. Vilket Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Tows och Wängnerud (2017) kallar abduktion. Det som präglar en induktiv design 

enligt Patton (2002) är, att inte på förhand veta vilka delar som kommer få betydelse. 

Alvehus (2018) förklarar att det handlar om att hitta intressanta och avvikande mönster 

som ger utgångspunkt att formulera ett problem som är sammansvetsat med den 

empiriska verkligheten. Bryman och Bell (2017) hävdar att i kvalitativ forskning 

uppkommer teorier utifrån insamlad data vilket de menar är ett induktivt 

tillvägagångssätt. Alvehus (2018) liknar det deduktiva tillvägagångssättet med att lägga 

ett pussel, där syftet är att ge ytterligare en bit kunskap som hjälper till att generera en 

meningsfull bild av verkligheten. Utgångspunkter för deduktiv ansats skapas därmed 

utifrån teori. 

 

Vi har använt oss av ett växelspel mellan induktion och deduktion. Esaiasson et al. 

(2017) anser genom att kombinera induktion och deduktion, alltså abduktion, betonas 

växelspelet mellan teori och den egen insamlade datan. Patton (2002) beskriver en 

väsentlig skillnad mellan deduktion och induktion som utspelar sig under en intervju. 

Där ett deduktivt angreppssätt har slutna frågor och induktivt använder ostrukturerade 

samt öppna. Vi uppfattar att vi i hög grad försökt vara induktiva men med tidigare 

kunskap inom ämnet gjort att vi även arbetat deduktivt. Alvehus (2018) förklarar när ett 

induktiv arbetssätt tillämpas tillåts empirin styra. De induktiva inslagen återspeglas 

därmed främst i våra intervjuer där vi använde en semistrukturerad guide samt ställde 

öppna frågor.  

 

2.4 Datainsamling 

Enligt Christensen et al. (2010) går det att dela upp insamlad data och klassa den 

antingen som primär eller sekundär. De faktorer som särskiljer dem är beroende på när, 

hur och varför data samlades in. Christensen et al. (2010) förklarar att författare till 

kvalitativa forskningar väljer ofta att använda redan befintlig data som har samlats in i 

en annan kontext med ett annat syfte än vad deras forskning avser, vilket även Bryman 

och Bell (2017) argumenterar för. Det är alltså data som redan är existerande som 

Christensen et al. (2010) kallar för sekundärdata. Vi har använt oss av sekundärdata i 

form av artiklar och litteratur som är relevanta för vårt valda ämne.  
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Primärdata är enligt Christensen et al. (2010) den data som inte redan finns tillgänglig 

och samlas in med hjälp av olika datainsamlingstekniker. Den primärdata vi samlat in är 

genom det kvalitativa datainsamlings verktyget intervjuer. Watt Boolsen (2007) 

förklarar att när intervjun blir nedskriven i text representerar den data. Patton (2002) 

poängterar att hur bra datan blir under en intervju präglas till stor del av hur frågorna 

formuleras samt hur bra intervjuaren är.  

 

2.4.1 Urval 

Urvalet är en viktig del för att få fram den data utifrån den miljö som studeras (Ryen, 

2004). Vidare framkommer att det ligger mer bakom urvalet än enbart vem som ska 

delta i intervjuerna. Bryman (1997) anser att kvalitativa forskare bör fokusera urvalet på 

personer som besitter kunskap om den teori som utformats. Således framkommer att 

respondenterna i en kvantitativ forskning ska kunna representera en större massa 

medans i en kvalitativ forskning tolkas som en egen individ. Trost (2010) presenterar 

det strategiska urvalet som en strategi för att få tag på den information som söks. Vidare 

förklaras via Esaiasson et al. (2017) att det görs stor informationssökning gällande det 

specifika fallet för att kompensera för antalet. Urvalet som används i denna studie 

grundar sig på ett strategiskt urval men influeras av ett bekvämlighetsurval och hjälp 

från en nyckelperson. Ett bekvämlighetsurval är enligt Trost (2010) att använda sig av 

de respondenter som råkar framträda. Urvalet fylls sedan på allt eftersom personer 

uppfattas passa in i studien. Esaiasson et al. (2017) liknar bekvämlighetsurval med 

respondenter som är enklast att få tag på. Kritiken som Trost (2010) riktar mot 

användandet av nyckelpersoner, är att urvalet kan bli styrt eller bundet till personer som 

inte är till någon större hjälp för undersökningen.  

 

Eftersom vi tillämpar denna undersökning mot skobranschen söktes personer med 

anknytning till branschen. För att samla in data med avsikt att besvara syfte samt 

forskningsfrågor sökte vi efter personer som arbetar med hållbarhetsfrågor, 

marknadsföring eller inköp inom skobranschen. Nyckelpersonen hjälpte oss få 

kontaktuppgifter samt råd om personer som kunde passa vår studie. Vi uppfattade 

därmed inte den negativa styrning eller låsning som Trost (2010) riktar mot användning 

av nyckelpersoner. Vidare tillämpades ett bekvämlighetsurval i den bemärkelse att 

respondenter har tillkommit under processen, allt eftersom vi utvecklat arbetet.  
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Empiriinsamlingen har skett genom personliga intervjuer, telefon och FaceTime-samtal. 

Två företag har besvarat intervjufrågor via mail. Svaren används i empiri avsnittet, för 

vi anser att de är viktiga aktörer inom skobranschen som hjälper oss besvara syftet med 

studien. Vi sökte respondenter som befinner sig på höga positioner med mycket 

övergripande kunskap. Det resulterade i att många är verksamma på annan ort vilket 

medförde att majoriteten är utförda via telefon och FaceTime. Vi valde ändå att 

genomföra dem då vi anser att deras kunskap är så pass värdefull för denna studie.  

 

Respondenter 

Scorett är en framträdande butikskedja i Sverige med skor i fysisk butik samt online. 

Deras ledord är mode och kvalitet. De arbetar aktivt med att minska sina produkters 

påverkan på både människa och miljö samt strävar mot en hållbar utveckling (Scorett, 

2019).  

▪ Sophie Arnesved - Sustainability Manager på Scorett. Telefonintervju 2019-04-29 

(29 minuter).  

▪ Åsa Blomgren - Butikschef Scorett-butiken Kalmar. Personlig intervju 2019-05-15 

(39 minuter).  

 

Kavat är ett internationellt företag som grundades 1945 i Sverige och har sedan dess 

värnat om att producera hållbara skor. De har fler än 50 modeller i sitt sortiment som är 

certifierade med EU:s Ecolabel. Deras fabrik är utrustad med miljövänlig teknik. En 

trevlig arbetsmiljö stämmer överens med deras filosofi om hållbarhet (Kavat, 2019).  

▪ Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig på Kavat. Telefonintervju 2019-04-30 

(16 minuter). 

 

Shyness Interior grundades 2009 och har som filosofi att inkludera hållbarhet i alla 

arbetsled. De står för hållbarhet kombinerat med hög kvalitet. De strävar mot att ta 

tillvara på naturens resurser vilket gör Shyness unikt (Shyness, 2019).  

▪ Anna Bilén - VD och grundare av Shyness. Arbetar med hela processen i 

verksamheten. FaceTime-intervju 2019-04-30 (30 minuter).  

 

Fair Action är en ideell organisation som strävar att få företag att ta ansvar för den 

påverkan de har på miljön och människor. De arbetar med att granska varor och 

tjänsters produceringsprocess, de anställdas arbetsvillkor och löner (Fair Action, 2019).  
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▪ Nina Wertholz - projektledare för läder och sko-projektet på Fair Action samt 

miljövetare. FaceTime-intervju 2019-05-03 (37 minuter). 

 

Lanson International är en samarbetspartner som tillverkar skor för alla tillfällen med 

egen design och produktutveckling. De levererar lösningar till både eget varumärke 

samt sina kunders kollektioner (Lanson, 2019). 

▪ Magnus Andersson - VD och ägare av Lanson International. FaceTime-intervju 

2019-05-08 (58 minuter). 

 

Göran Bergsten  - agent och distributör. Arbetar med säljuppdrag där han företräder 

varumärken och är distributör åt andra varumärken. Huvuddelen av arbetslivet har han 

arbetat med skor och har därför många års erfarenhet inom skobranschen med tidigare 

anställning på Reebook i 25 år och Karhu i 10 år. Telefonintervju 2019-05-08 (21 

minuter). 

 

SkoDej är en av Sveriges större skobutiker som ligger i Färjestaden på Öland. De har ett 

stort utbud av herr-, dam-, barnskor, väskor till ett förmånligt pris som passar hela 

familjen (Sko-Dej, 2019). 

▪ Kerstin Johansson - Butikschef SkoDej. Arbetar med butikens inköp. Personlig 

intervju 2019-05-17 (49 minuter).  

 

Vagabond grundades 1973 i Sverige och är idag en av Europas ledande skomärken med 

konceptbutiker och e-handel över hela världen (Vagabond, 2019).  

▪ Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor på 

Vagabond. E-mail svar 2019-04-24.  

 

NilsonGroup grundades 1955 i Sverige och är idag skandinaviens ledande skokoncern. 

Genom olika butikskoncept erbjuder dem ett stort utbud i kombination med starka 

varumärken. FEETFIRST är NilsonGroups gemensamma koncept som erbjuder fysiska 

butiker samt e-handel (Feetfirst, 2019).  

▪ Therése Kernen - CSR och production coordinator på NilsonGroup. E-mail svar 

2019-05-03. 
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2.4.2 Intervjuer 

Patton (2002) förklarar att meningen med intervjuer är att se saker utifrån respondentens 

perspektiv. Widerberg (2002) fortsätter och klargör att syftet är att fånga de skiftningar 

som uppstår när en forskare möter sin intervjuperson. Ett viktigt verktyg under samtalet 

är just forskaren enligt Patton (2002) som har som uppgift att följa upp det 

intervjupersonen säger. Trost (2010) skriver att en väldigt standardiserad intervju är när 

situationen är densamma för alla som blir intervjuade. En låg grad av standardisering är 

det vi använt oss av under våra intervjuer, för att låta intervjuerna influeras av varje 

specifik respondent. Krag Jacobsen (1993) menar att respondentens uppgift är att utgå 

från sin personliga uppfattning. Ryen (2004) liknar den kvalitativa intervjun med ett 

vanligt samtal, där det är viktigt att forskaren inte påverkar intervjupersonen. Ett särdrag 

vid en kvalitativ intervju är enligt Widerberg (2002) att fånga de viktiga aspekterna i hur 

intervjupersonen närmar sig frågorna och dess tolkning av dem. Patton (2002) anser att 

kvalitativa intervjuer grundar sig på tanken att perspektivet från respondenten är 

intressant och betydelsefullt. Som vi nämnt i stycket ovan har vi valt respondenter som 

anses betydelsefulla för studien. De är verksamma på positioner med inblick i 

verksamhetens arbete gällande inköp, hållbarhet och kommunikation. Vi påstår därmed 

att de är rätt personer för att studera skobranschen som utvald miljö. 

 

Trost (2010) förklarar att det finns två olika tolkningar av ordet strukturering. Där en 

tolkning av strukturering handlar om frågorna som ställs i en intervju har fasta 

svarsalternativ. Den andra sidan anser att strukturering syftar till om det finns någon 

intervjuguide överhuvudtaget. Patton (2002) liknar en intervjuguide vid en lista med 

frågor som ska behandlas. Han menar att det är ett sätt att respektera tiden respondenten 

avsatt genom att vara förberedd. De frågor vi ställt under intervjun har varit öppna, utan 

fasta svarsalternativ och vi har följt en intervjuguide (se bilaga A). För att säkerställa att 

frågorna avser hjälpa till att besvara syftet med studien utgick vi från ett 

operationaliseringsschema (se bilaga B), där en översikt av alla teoretiska samt 

kommande empiriska områden visas. Patton (2002) förklarar att en kombination av 

olika verktyg och tekniker vid intervjuer är vanligt. Detta syns tydligt i våra intervjuer 

då vi ansåg att en kombination av semistrukturerad och ostrukturerad teknik passade. 

Med motivering att nå djup och låta intervjupersonen tala fritt utan att påverkas eller 

styras för mycket valde vi denna kombination. Vi eftersträvade en avslappnad stämning, 

vilket uppnås enligt Ryen (2004) när intervjun liknar ett vanligt samtal. Bryman (1997) 
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förklarar genom att låta respondenten tala till punkt kan det leda till att respondenten 

känner sig trygg i situationen och ger trovärdiga svar. Vilket vi ville uppnå och ansåg 

vara väsentligt med våra intervjuer.  

 

2.4.3 Utmaningar med intervjuer 

Det är en utmanande roll som forskare att under en intervju fånga de viktiga delar som 

framträder anser Ryen (2004) och samtidigt dokumentera dem för att kunna använda det 

som data. För att underlätta att samtalet flyter på utan att fastna vid anteckningar valde 

vi därför att spela in intervjuerna. Att spela in intervjun är något som Patton (2002) 

förespråkar så att materialet inte går förlorat om något oförutsägbart inträffar. Detta 

anser Ryen (2004) är en lösning till problematiken som kan uppstå om forskaren blir för 

fast i sina anteckningar. Patton (2002) menar att inspelning inte utesluter behovet av att 

anteckna, men då kan intervjuaren fokusera på att göra strategiska anteckningar. Vi 

använde en kombination av anteckningar och inspelning för att säkerställa eventuella 

tekniska problem. Ryen (2004) påstår att det finns en svårighet i bedömningen om 

respondenten blir påverkad av de tekniska hjälpmedel. Fangen och Sellerberg (2011) 

antar att inspelning av ett intervjusamtal förändrar samspelet mellan respondenten och 

intervjuaren. Men i vilken grad påverkan sker kan inte definieras, anser Ryen (2004).  I 

början av intervjuerna genomförde vi en kontroll om inspelning av samtalet var okej 

med respondenten. Sedan är vår uppfattning att respondenterna talat fritt och inte 

påverkats i den utsträckning att resultatet hade blivit annorlunda om vi inte spelat in 

samtalet.  

 

Enligt Patton (2002) är perioden efter en intervju väsentlig för arbetets validitet. Det är 

processen när ljudinspelning blir till text som Watt Boolsen (2007) förklarar genererar 

mjukdatan. Detta benämner Fangen och Sellerberg (2011) för transkribering. Då vi är 

nya inom forskning, utan erfarenhet blev det en tidskrävande process men också väldigt 

viktig. Patton (2002) förklarar att processen även ger utrymme för analys och reflektion. 

Därför gav vi nedskrivningen av materialet den tid som krävdes men kombinerade det 

med utrymme för reflektioner under vägen. Vi såg större utmaningar i det Krag 

Jacobsen (1993) uttrycker som “Kill your darlings” och är när intervjumaterialet 

redigeras till primärdata. Det är en kritisk fas där material som inte går att använda för 

att besvara syftet till forskningen behöver tas bort. Transkriptioner är selektiva i sitt slag 

påstår Fangen och Sellerberg (2011) därför att det inte går att formulera allt som sker i 
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ljud till text. Krag Jacobsen (1993) trycker likväl på vikten av att göra ett så bra 

förarbete som möjligt och inte tänka på det arbete som väntar efteråt då det kan påverka 

själva intervjun. Han beskriver redigerings processen som en kreativ stund men att det 

inte går att göra underverk med ett dåligt material. Efter varje intervju transkriberade vi 

materialet omgående för att säkerställa kopplingen mellan det som sagts och våra egna 

tankar kring materialet.  

 

2.5 Vår forskningsprocess 

Introduktionen till forskningsämnet var inte helt okänt då vi intresserat oss för 

hållbarhetsfrågor och arbetat med ämnet tidigare. Eftersom hållbarhet är ett aktuellt 

ämne som vi båda är genuint intresserade av väcktes idén av att sammankoppla det med 

ett annat område vi uppskattar vilket ledde in på skobranschen. Forskare inom kvalitativ 

undersökning sägs enligt Denscombe (2016) vara ett viktigt instrument. Det är 

forskarens värderingar, bakgrund, identitet och övertygelser som påverkar hur 

datainsamling men framför allt analysen tar form. Inför studien hade vi en del kunskap 

från utbildningen vi läser, där inköp samt marknadsföring har behandlats under 

studietiden. Processen som ledde fram till det valda ämnet inleddes med att vi 

presenterade olika förslag och genom diskussion med vår handledare kom fram till ett 

ämne som gemensamt ansågs genomförbart. I inledningsfasen har vi insett att vi 

arbetade mer likt det deduktiva sättet, då teori var det som väckte intresse i 

resonemanget för det valda ämnet. Vi har i det inledande kapitlet argumenterat för valet 

av ämne samt presenterat tidigare forskning som finns. Alvehus (2018) menar att innan 

en teorigenomgång är gjord kan forskare inte veta vad som saknas och därmed inte 

skapa en ny bit till pusslet som ämnar generera en helhetsförståelse.  

 

Teoriavsnittet påbörjades i väntan på att genomföra intervjuer med ett urval som 

influerats av ett strategiskt och bekvämlighetsurval. En central del i studien avser det 

empiriska och analytiska avsnittet som fick mycket tidsutrymme. Analysen skedde efter 

empiriinsamlingen vilket följer en kvalitativ forskningsprocess. Till skillnad mot en 

kvantitativ process där Eliasson (2018) förklarar att analysen går att sammanställa 

snabbt, då mycket går att förbereda innan. Efter empiriinsamlingen tillkom nya aspekter 

som resulterade i att teoriavsnittet behövde kompletteras. Det induktiva 

tillvägagångssättet lyser därmed igenom under empiriinsamlingen då vi fick gå tillbaka 

och revidera samt omformulera vissa delar i teorin. Avsikten med intervjuerna var att 
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uppnå en situation som kan liknas med ett vanligt samtal, där respondenten kan känna 

frihet att tala i relation till ämnet. Inför intervjuerna landade vi i ett beslut att utforma en 

intervjuguide samt formulera öppna frågor. Öppna frågor samt en omstrukturering 

gällande ordningen frågorna ställs, är en av de punkter som Patton (2002) anser skiljer 

ett induktivt sätt mot det deduktiva. Efter varje intervju transkriberades den insamlade 

datan genom att lyssna på det inspelade materialet och skriva ner ordagrant vad som 

sagts. 

 

Tolkning är ett viktigt begrepp som präglat hela studien. Widerberg (2002) förklarar 

inom kvalitativ forskning ligger det hermeneutiska synsättet som grund och menar att 

hermeneutik handlar om att tolka, översätta, förtydliga och klargöra ett fenomen. Vi har 

påverkats något av hermeneutiken som Widerberg (2002) benämner som en klassisk 

tolkningslära. Esaiasson et al. (2017) förklarar att tolkning handlar om att förstå en text 

med utgångspunkt i att förstå frågan som ställs i förhållande till texten. När vi 

behandlade det insamlade materialet i den empiriska och teoretiska analysen var 

tolkning i fokus, då teori och empiri tolkades tillsammans. Slutsatsen har formulerats 

med avsikt att knyta ihop studien och besvara syftet vilket vi anser är en intressant samt 

viktig del av processen.  

 

2.6 Vetenskapliga kriterier 

Forskning är till för att generera goda och etiska resultat anser Merriam (1993). Bryman 

och Bell (2017) och Yin (2007) förklarar att begreppen validitet och reliabilitet används 

vanligen för att mäta kvaliteten på en kvantitativ undersökning. Bryman (1997) 

förklarar att kvalitativa forskare är tveksamt inställda till att definiera begrepp innan 

själva forskningsarbetet startat. Merriam (1993) menar att inom kvalitativ forskning kan 

inte validiteten och reliabiliteten bestämmas i förväg som vid en kvantitativ metod. 

Vidare framkommer att begreppen tar en annan skepnad inom kvalitativ forskning. För 

att förenkla skillnaden i begreppen anser Lincoln och Guba (1985) att andra termer kan 

användas inom kvalitativ forskning. Vi har valt att använda validitet och reliabilitet, 

men tar stöttning i den bredare betydelse som Lincoln och Guba (1985) bland annat 

tillskriver begreppen. 
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2.6.1 Validitet 

Esaiasson et al. (2017) förklarar att validitet är svår att hantera men samtidigt har den en 

väsentlig och central del i den empiriska samhällsvetenskapen. Validitet delas in av Yin 

(2007) i en intern samt extern del. Merriam (1994) samt Esaiasson et al. (2017) förklarar 

att intern validitet syftar till i vilken utsträckning resultaten stämmer överens med 

verkligheten. Lincoln och Guba (1985) beskriver verkligheten som en konstruktion av 

olika mentala delar. Vidare framkommer att Lincoln och Guba (1985) samt Guba och 

Lincoln (1994) använder ordet tillförlitlighet som en motsvarighet till intern validitet. 

För att uppnå tillförlitlighet i arbetet anser Bryman och Bell (2017) att det är viktigt att 

följa reglerna som finns samt en noggrann rapportering av resultaten till deltagarna i 

undersökningen så att de kan bekräfta att forskaren uppfattat allt rätt. Merriam (1993) 

samt Bryman och Bell (2017) rekommenderar att använda sig av triangulering, vilket är 

när flera olika källor får ta plats i teoriavsnittet. Likaså användning av deltagarkontroll 

där respondenten bekräftar forskarens uppfattningar, detta instämmer även Krag 

Jacobsen (1993) till. Genomgående i teoriavsnittet har vi använt olika källor för att 

styrka tillförlitligheten. I vissa sektioner när en viss process förklarats utifrån en specifik 

författare därav har den fått stort utrymme. Patton (2002) beskriver det kvarstående 

arbetet efter en intervju som en väsentlig del av arbetets validitet. Därmed var vi 

uppmärksamma och noggranna med en deltagarkontroll, så att vi kan vara säkra på att 

uppfattningen av svaren blev rätt.  

 

2.6.2 Överförbarhet 

Yin (2007) samt Bryman och Bell (2017) förklarar att den externa validiteten avser hur 

resultatet kan generaliseras till andra miljöer. Esaiasson et al. (2017) menar att det är 

beskrivande samt förklarande slutsatser som framkommit av det undersökta urvalet som 

avses generaliseras till andra kontexter. Lincoln och Guba (1985) samt Guba och 

Lincoln (1994) använder sig av översättningen överförbarhet. LeCompte och Goetz 

(1982) finner svårigheter i den externa validiteten inom kvalitativ forskning för att 

urvalet ofta är begränsat.  

 

Guba och Lincoln (1981) förtydligar att för att kunna generalisera resultaten är det till 

en början viktigt att den inre validiteten är stark, eftersom det inte finns någon mening 

att överföra onödig information. Vidare anser Lincoln och Guba (1985) att en noggrann 

beskrivning av de viktiga inslag som framkommit i en undersökning, kan hjälpa 



  
 

18 

människor som vill bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Avsikten med denna rapport är att undersökta skobranschen. Således en strävan att 

kunna använda våra ramar och applicera på andra sektorer genom en detaljerad 

dokumentation av vårt tillvägagångssätt samt de val som präglat denna rapport. Vi har 

försökt redogöra processen så ingående och tydlig som möjligt samt sammanställt en 

avslutande modell i sista kapitlet.  

 

2.6.3 Reliabilitet 

Merriam (1993) samt Bryman och Bell (2017) förklarar att reliabilitet avser hur ett 

resultat kan upprepas och hur pålitligt det är (Merriam, 1993). Ordet pålitlighet 

använder sig Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) sig av när de ger 

reliabilitet användning inom kvalitativ forskning. Målet med reliabilitet anser Yin 

(2007) är att om en ny forskare följer samma steg i en undersökning så ska samma 

resultat och slutsatser framträda. En väsentlig faktor som möjliggör detta är enligt 

Bryman och Bell (2017) en bra redogörelse av tillvägagångssättet, vilket även Yin 

(2007) styrker. Vidare beskriver Yin (2007) ett generellt sätt att hantera reliabiliteten 

genom att tänka att varje steg i en process skall dokumenteras som om någon konstant 

granskade materialet. För att stärka arbetets överförbarhet samt pålitlighet har vi noga 

dokumenterat de beslut som präglat vårt tillvägagångssätt.  

 

2.7 Forskningsetik 

Intervjuer som datainsamlingsverktyg kan medföra olika etiska problem (Merriam, 

1993). Ruane (2006) ger en historisk återblick av etiska aspekter som inte tagits i 

beaktning under olika forskningsexperiment tidigare men som idag fått en större 

betydelse. Hon menar att varje beslut som forskare tar måste grundas på etiska 

frågeställningar. Under en intervju anser Christensen et al. (2010) att det inte finns 

några direkta lagar och regler om hur intervjuare ska uppföra sig utan får anpassa sig till 

de rekommenderade branschregler som finns. Det som måste tas i beaktning är 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som är en lag som behandlar hur personuppgifter 

ska hanteras. Denna påverkade inte oss då vi använt oss av de uppgifter som finns 

tillgängliga på företagets egna hemsida. Samtyckesprincipen tar Ruane (2006) upp som 

en annan viktig punkt, den syftar till människors rättigheter att själva bestämma om de 

vill delta i forskningen. Det gäller därmed att delge personen information om 

forskningen för att den ska kunna ta ställning i att delta. För att respondenten ska ta 
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beslutet behöver syftet med arbetet tydliggöras samt om det finns olika intressegrupper 

som vill läsa resultaten från undersökningen (Merriam, 1993). Vi skickade ut en 

förfrågan via mail där respondenterna aktivt fick tacka ja eller nej och i mailet framkom 

syftet med studien. Vidare återberättade vi syftet och varför vi utför studien innan 

intervjun startade. 

 

Ytterligare en aspekt som kan innebära etisk problematik anser Kelman (1982) är när 

respondenten får minskad kontroll över situationen. Detta inträffar när en intervjuare 

frångår syftet eller ställer frågor som inte rör undersökningen då kan respondenten 

känna ett behov av att svara fast personen egentligen inte vill eller kan. Christensen et 

al. (2010) beskriver det som en obehagskänsla som skapas hos respondenten, vilket dem 

förespråkar att undvika. Det kan handla om aspekter som att undvika förseningar, alltid 

ha respekt för respondenten samt att vara tydlig med att upplysa respondenten om 

information som berör intervjun så att inga frågetecken uppstår.  

 

Vid diskussioner om etiska aspekter i en undersökning anser Christensen et al. (2010) 

att det oftast är relationen mellan respondenten och intervjuaren som diskuteras. 

Merriam (1993) instämmer och förklarar att forskaren kan bli för engagerad i 

frågeställningarna. Christensen et al. (2010) tar upp några viktiga delar som vi valde att 

följa under intervjuerna som genomförts i denna forskning. En punkt som Christensen et 

al. (2010) tar upp är vikten av att inte utnyttja respondenten utan dess medvetande om 

det, vilket handlar om att få tillåtelse av respondenten att använda de svar som de ger. 

Krag Jacobsen (1993) förklarar att det är bra att få godkännandet direkt, annars riskeras 

att respondenten drar tillbaka allt som samlats in och forskningen blir lidande. När 

respondenten gett sin tillåtelse fortsätter Christensen et al. (2010) vidare till att värna 

om deras integritet och meddela att respondenten har rätt att vara anonym. 

Anonymiteten är något som Merriam (1993) tar upp som en viktig aspekt att ta hänsyn 

till. Christensen et al. (2010) hävdar att använda sig av inspelningsutrustning under en 

intervju kan påverka respondentens anonymitet. För att uppfylla om en respondent vill 

vara anonym förklarar Ruane (2006) att datan måste organiseras på ett sätt att 

informationen inte går att koppla samman till respektive person. Vi frågade alla 

respondenter innan intervjun startade, om de ville vara anonyma, men i denna studie har 

samtliga valt att delta med sitt namn och position på företagen.  
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2.8 Metodkritik 

Christensen et al. (2010) förklarar att vid en fallstudie ska forskningen gå in på djupet 

om det problem som grundade forskningens uppkomst. För att skapa djup i denna studie 

valde vi semistrukturerade intervjuer med förhoppning att de skulle likna ett vanligt 

samtal. De personer vi ville komma i kontakt med är inte verksamma på samma ort, så 

majoriteten av intervjuerna utfördes över telefon och FaceTime. Ryen (2004) anser att 

urvalet är viktigt för att få fram data från den miljö som studeras. Vi valde därför att gå 

vidare med dem respondenterna eftersom många är aktiva i skobranschen eller har insyn 

i hållbarhetsfrågor eller inköp. 

 

Vi upplever en skillnad i de intervjuer som utfördes personligen och via FaceTime, för 

de var enklare att skapa dialog mellan oss och respondenten. Dem som utfördes över 

telefon blev en större utmaning och generellt lite kortare. Däremot, anser vi att 

intervjuerna över telefon är med aktuella företag i skobranschen samt med respondenter 

på höga positioner som bidragit med avgörande information till studien. Ytterligare en 

aspekt att ta hänsyn till är att de personliga intervjuerna utfördes i slutet av insamlingen 

och vi hade därmed en förbättrad intervjuteknik. På grund av tidsbrist valde två 

respondenter att besvara intervjuguiden över mail. Vi har valt att ta med de i studien då 

aktörerna är väsentliga för att skapa större förståelse för skobranschen.  
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3 Teorerisk referensram 

 

I kapitel tre presenteras den teori som används som en referensram i arbetet. Kapitlet 

följer tre huvudkategorier som alla ämnar bidra till teoretisk förståelse samt grund för 

att kunna besvara syftet till studien. I avsnitt 3.4 ser ni en egen modell som visar hur vi 

anser områdena är sammankopplade. 

 

 

 

3.1 Inköp 

3.1.1 Utveckling av inköp 

Jonsson och Mattsson (2016) förklarar att inköp handlar om förberedelser, 

genomförande och uppföljning gällande materialanskaffning, tjänster eller 

anläggningar. Steiner (2015) menar att ett inköp sker när externa leverantörer levererar 

varor och/ eller tjänster mot att en köpare erlägger ekonomisk ersättning. Det som 

fokuserats på i ett traditionellt inköp är de aktiviteter som sker i den förbindelselänk 

mellan de parter som berör affären. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver det 

traditionella inköpet som väldigt pris-orienterat med en stor leverantörsbas och den 

leverantör som kunde erbjuda lägst pris valdes.  

 

Gadde och Håkansson (1998) anser att inköpsfunktionen har en betydande del när det 

kommer till företagets kostnader och i många fall står de för över hälften av 

kostnaderna. Bergman och Klefsjö (2012) poängterar att ett kostnadsreducerande tänk 

gör att kvalitetsfrågor inte fick lika stor prioritet. Steiner (2015) förklarar att under de 

senaste åren har företag väckt intresset för hur stor och viktig inköpsfunktionen faktiskt 

är och betraktar de förbättringsområden avdelningen har. Weele (2012) fortsätter berätta 

att den senaste utvecklingen inom inköp har genomgått förändringar och initialt gått 

från det traditionella inköpet till det moderna.  

 

Den moderna synen på inköp handlar enligt Bergman och Klefsjö (2012) om att minska 

antalet leverantörer och knyta starkare band mellan parterna för att stärka 

förbättringsarbetet sinsemellan. Gadde och Håkansson (1998) menar att det sker 

förändringar i sättet för hur inköp går till och hur det påverkar relationen med 

leverantörerna. Enligt O’Brien (2015) blir leverantörer mer involverade och bidragande 

i inköpsfunktionen. Weele (2012) anser att det gör företagen konkurrenskraftiga då 
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förhandlingar om leverantörer kan ske på plats och på det språk som talas i landet samt 

av personer som känner till kulturen i landet. Bergman och Klefsjö (2012) poängterar 

att detta är ett sätt att öka kvaliteten på produkterna. Vidare framkommer att andra 

funktioner i en verksamhet kan samverka vid val av leverantör. O´Brien (2015) 

förklarar att förr arbetade inköpsfunktionen bara med frågor som handlade om inköp 

medans nu betraktas funktionen mer som en central del i företaget. Genom samarbete 

med andra avdelningar och med hjälp av den leverantörsbas som valts ut tillsammans, 

kan alla arbeta och sträva mot de mål och ambitioner företaget har. Ahlin och 

Marcusson (2017) anser för att processtänk ska fungera krävs det att alla medarbetare är 

införstådda i processhantering likväl den egna affärsmodellen. Weele (2012) tar även 

upp andra viktiga ståndpunkter som lett till utvecklingen av inköp. Företag använder sig 

av så kallade hävstångsstrategier eller koordinerade inköpsstrategier där de drar nytta 

och kombinerar sina inköp om de har flera produktionsanläggningar.  

 

Steiner (2015) tydliggör att i det moderna inköpet berörs helheten för att effektivisera 

jämfört med det traditionella inköpet där fokuset lades på effektiviteten av 

transaktionerna. Weele (2012) instämmer med det Steiner (2015) menar att det moderna 

inköpet uppmärksammar helheten. Fredholm (2013) förklarar att begreppet Supply 

Chain Management förstärker inköpsfunktionens betydelse i en organisation eftersom 

det bygger på ett processtänk snarare än det tidigare funktionsorienterade synsättet. 

Fortsättningsvis betonas ytterligare kännetecken vilket är att hela varuflödeskedjan 

betraktas som en enhet med en fokusering på helheten snarare än varje aktörs egen 

vinning. Ahlin och Marcusson (2017) anser att ett helhetstänk motverkar suboptimering, 

vilket sker när egennytta sätts i fokus framför verksamheten i stort. Fredholm (2013) 

påstår att Supply Chain Management bygger på ett nätverkstänkande.  

 

O’Brien (2015) hävdar att den föränderliga värld vi lever i påverkar hur företag arbetar 

då de behöver följa med i utvecklingen. Krav från konsumenter är en bidragande faktor 

till utvecklingen och inköpsfunktionen får arbeta hårt för att lyckas upprätthålla de krav 

som ställs. Gadde och Håkansson (1998) instämmer att många företag är i ständig 

förändring och att inköpsfunktionens betydelse ökar. I det moderna inköpet fortsätter 

Steiner (2015) förklara att det som uppmärksammas är även hur väl arbetet 

överensstämmer med omvärlden och hur arbetet påverkar människor, miljö och 

samhälle.  
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Weele (2012) menar att företagets sociala ansvar i inköpsprocessen ofta handlar om det 

sociala tryck som kommer från allmänheten. Vidare beskrivs det att konsumenter är mer 

medvetna och sätter krav på inköpare att noga redogöra att produkterna kommer från 

länder med fri handel och att produkterna inte är tillverkade i industrier där barnarbete 

förekommer som exempel. Inom EU är det flera lagar som stadgats de senaste åren och 

myndigheter har en strängare miljölagstiftning vilket resulterat i nya utmaningar för 

inköpare (Weele, 2012).  

 

3.1.2 Inköpsprocessen 

Ahlin och Marcusson (2017) förklarar att en process är ett sätt att styra en verksamhet. 

Enligt Steiner (2015) är en inköpsprocess alla de moment som berör ett inköp. 

Inköpsprocessen i detalj är oftast unik för varje företag. I det första steget utvecklas 

inköpsstrategier, behovet på marknaden analyseras och kvalifikation av leverantörer 

(Steiner, 2015). En process påverkas av olika saker enligt Ahlin och Marcusson (2017) 

och en balans mellan kunder, leverantörer, interna samt externa processer behöver 

göras. Weele (2012) förklarar att i första steget tas affärsbehovet på marknaden fram 

samt undersöker potentiella leverantörer med rätt kompetens som kan tillfredsställa det 

behov marknaden har. Vilket Ahlin och Marcusson (2017) menar kan ta form i olika 

behov, såsom lagkrav, myndighetskrav eller vanligen kundkrav. Jonsson och Mattsson 

(2016) kallar detta för upphandling och syftar till att välja rätt leverantör. Weele (2012) 

anser att det handlar om att noga välja de leverantörer med rätt kompetens som även 

uppfyller de krav som företaget har kopplat till de aktiviteter som sedan kommer kräva 

leverantörens involvering. Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar ett nära samarbete 

mellan sina leverantörer, för det främjar kvaliteten på slutprodukten. Steiner (2015) 

förklarar att detta sker innan de berörda parterna har påbörjat ett avtal och kan 

benämnas som en förberedelse. Jonsson och Mattsson (2016) poängterar att ett avtal kan 

upprättas även i detta skede för att säkerställa framtida leveranser, men likväl som en 

grund för att sedan utvecklas till bättre leveransvillkor.  

 

I nästa steg krävs det att inköpsavdelningen besitter kompetens inom kontraktering och 

förhandling anser Weele (2012), då de berörda parterna möts för upphandling, 

förhandling samt avtalsskrivning (Steiner, 2015). Efter avtalsskrivning sker 

beställningen av varor och  Weele (2012) hävdar att det bör etableras en orderrutin för 

att underlätta framtida beställningar. När beställningen är lagd påstår Jonsson och 
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Mattsson (2016) att det är angeläget att bevaka leverantörer och säkerställa att de följer 

avtalet. Om inte det är fallet bör en avvikelserapportering ske anser Weele (2012), som 

fortsätter med att allt som sker i inköpsprocessen från start till slut bör dokumenteras då 

det blir lättare att spåra aktiviteterna för att sedan få en enklare överblick. Sista steget 

förklarar Steiner (2015) inleds när avtalsrelationen tilländalöpt och Weele (2012) 

poängterar vikten av att utvärdera leverantörernas prestationsförmåga samt 

sammanställa viktig leverantörsinformation för att sedan avgöra om det blir aktuellt att 

fortsätta affärsrelationen eller inte. Jonsson och Mattsson (2016) menar att detta sker på 

liknande sätt som vid starten av en inköpsprocess när valet av leverantör sker. Vidare 

framkommer att det således är en utvärdering av leverantörens prestation. Steiner (2015) 

fortsätter att förklara att inköpsprocessen är komplex och för en framgångsrik process 

krävs det en väletablerad ledning som fattar rätt beslut. Det kommer alltid att finnas 

hinder och utmaningar, inte bara resultatmässigt, även anpassningen till den 

kontinuerligt föränderliga omvärlden. Om inte den viktigaste ståndpunkten – hållbara 

beslut från inköpsprocessens start till slut.   

 

3.1.3 Hållbart inköp 

O’Brien (2018) definierar vad ett hållbart inköp innefattar och att det är en metod som 

ämnar kartlägga möjliga risker i de aktiviteter som omfattar ett inköp. Vilket syftar till 

att hitta förbättringar för till exempel människor och miljö och undersöka hur de bättre 

kan hantera sina leverantörer. Weele (2012) stärker det O’Brien (2018) påstår och drar 

slutsatsen att ett hållbart inköp kan generera en bättre framtid. Steiner (2015) anser att 

det är slutkundens krav på hållbara produkter som tvingar företag att implementera 

hållbarhet i hela verksamheten. Genom att inköpare aktivt väljer att köpa in produkter 

med så lite belastning på miljön som möjligt sätter det press på många leverantörsled 

vilket Steiner (2015) menar genererar ett mer hållbart inköp. Aktörer, organisationer 

och företag som implementerar hållbarhet i sin verksamhet kommer enligt Steiner 

(2015) bli mer effektiva om inköpsfunktionen samarbetar med miljöansvariga i 

företaget. Genom att inköpare och miljöansvariga arbetar tillsammans genererar det i 

många fall att de produkter som köps in har lägre livscykelkostnader jämfört med de 

produkter som tidigare hade köpts in. O’Brien (2014) anser dock att det kan vara svårt i 

dagsläget då många inköpsfunktioner arbetar på en global-nivå vilket kan leda till att 

hållbarhetsarbetet någonstans i kedjan brister. Vidare förklaras att utmaningen med ett 

hållbart inköp är att säkerhetsställa att alla led i försörjningskedjan faktiskt är hållbara. 
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Steiner (2015) förklarar att det finns olika principer företag kan ta del av för att lyckas 

med ett hållbart inköp. Kretsloppsprincipen betyder att inköpsfunktionen tar ett aktivt 

val att alltid välja de produkter som kan återvinnas eller återanvändas. 

Försiktighetsprincipen innebär att alltid undvika att köpa in de produkter som utstrålar 

osäkerhet kring dess miljöpåverkan. När inköpare har svårigheter att bestämma mellan 

två alternativ använder de sig av utbytesprincipen och väljer det alternativet som har 

minst belastning på miljön. För ett hållbart inköp anser Steiner (2015) att framtida 

aspekter bör tas i beaktning och med hjälp av framförhållningsprincipen arbeta med 

framförhållning och förebyggande för att undvika att skada miljön och besparas från att 

behöva rätta till skador i efterhand.  

 

3.1.4 Due diligance 

Borglund et al. (2012) tar upp begreppet Due diligance som betyder skälig försiktighet 

och är något som ISO 26 000 samt FN:s ramverk “Protect, Respect & Remedy” föreslår 

att företag bör inkludera i sin verksamhetsbeskrivning samt affärsbeslut. Due diligance 

kan appliceras på ett företags sociala ansvar och är en process som fokuserar till stor 

del på att dämpa negativa effekter som företag kan orsaka på människor, samhälle och 

miljö. Steiner (2015) har sammanfattat innehållet i tre steg som fokuserar på att få en 

hållbar inköpsprocess; 1. Etablering av kriterier, 2. Riskidentifiering, 3. 

Kvalitetssäkring.  

Due diligence blir enligt Steiner (2015) betydelsefull om den utgår från bra kriterier 

som företaget själva sammanställer i form av företagspolicy och uppförandekod. 

Borglund et al. (2012) instämmer och förklarar att företagspolicy eller uppförandekod 

kan innehålla skyldigheter och förväntningar på de anställda samt affärspartners. Steiner 

(2015) menar att en väsentlighetsanalys är något företaget bör prioritera. Genom 

hållbara strategier och kommunikation med berörda parter, både internt och externt, 

studeras hur faktorer påverkar både dem och företaget i sig. Vidare förklarar Steiner 

(2015) att undersöka faktorerna, som ofta har med hållbarhet att göra, bidrar med 

underlag till den strategi som företaget har. Borglund et al. (2012) hävdar att det även är 

viktigt med öppenhet i företaget för att bygga trovärdighet. Genom att öppet redovisa 

till exempel feedback från intressenter samt hållbarhetsredovisningar kan det generera 

trovärdighet för företaget. Sevenius (2013) instämmer och förklarar att det är en fördel 

att vara transparent då det visar på att företaget tar ansvar. Det kan i vissa fall bli 
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negativt om företaget väljer att lämna ut för mycket information eftersom den alltid kan 

tolkas olika av mottagaren.  

 

Steiner (2015) förklarar att riskidentifiering bör ske på både företagens befintliga 

leverantörer samt på potentiella nya leverantörer. Sevenius (2013) menar att risk oftast 

kopplas samman med ordet osäkerhet och genom att besikta de delar i företaget som är 

osäkra kan den elimineras. Steiner (2015) anser att detta sker genom att samla 

information om bland annat hur leverantörerna arbetar och om de uppfyller de 

hållbarhetskriterier som företaget ställer. Steiner (2015) utvecklar att när val av 

leverantör utifrån riskidentifiering är gjord krävs det även en så kallad kvalitetssäkring 

för att få en djupare bild av leverantören. Vidare framkommer att syftet är att analysera 

själva affärsavtalet i detalj och diskutera det logistiska.  

 

3.2 Hållbarhet 

3.2.1 Hållbar utveckling 

Gröndahl och Svanström (2011) beskriver hållbar utveckling som en drivkraft som får 

företagen att växa samt utvecklas. Begreppet ”hållbar utveckling” växte starkt efter ett 

uttalande från Gro Harlem Brundtland som var ordförande för FN:s 

Brundtlandskommission 1987, förklarar Gröndahl och Svanström (2011). Borglund et 

al. (2012) beskriver det som en milstolpe för hållbarhetsarbetet. I rapporten skildras 

hållbar utveckling som en hantering av nutidens behov utan att riskera framtida 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov.  

Lidskog och Sundqvist (2011) anser att en tillväxt av miljöpolitik i olika länder ökade 

efter rapporten. Vilket även Brandt och Gröndahl (2000) hävdar och förklarar att arbetet 

med hållbarhet gick in i en ny fas efter rapporten. Enligt Borglund et al. (2012) tog att 

arbetet fart på både global samt lokal nivå. Ammenberg (2012) förklarar att en ny 

dimension inom hållbarhet tog fart där verksamheter inte längre behövde spela ut 

varandra utan istället koordineras. Vidare förklaras ett samspel av ekonomisk tillväxt, 

ekologisk hänsyn och socialt ansvar stödja varandra. Detta menar Gröndahl och 

Svanström (2011) att rapporten förtydligar och exemplifierar genom att belysa 

sambandet mellan miljöeffekter, ekonomisk utveckling och människors behov samt 

samhällsstrukturer. Ammenberg (2012) anser att en vanlig uppdelning av hållbar 

utveckling är, - sociala, miljömässiga och ekonomisk hållbarhet. Holmgren och 
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Gulliksson (2018) förklarar social hållbarhet som ett rättvist, jämlikt, inkluderande och 

demokratiskt samhälle, som producerar livskvalitet men tar hänsyn för framtida 

generationer. Livskvalitet är en annan del som rapporten betonar, anser Ammenberg 

(2012). I definitionen av begreppet hållbar utveckling menar Gulliksson och Holmgren 

(2018) att ordet behov får en viktig betydelse. Det går att dela in behov i primära, som 

handlar om fysiologiska behov, och sekundära som bidrar till ett bekvämare liv. 

Gröndahl och Svanström (2011) förklarar att i vissa länder handlar miljöproblem om 

ren överlevnad. I Sverige finns det fem grundläggande värden inom 

miljökvalitetsmålen, - främja människors hälsa, värna om biologisk mångfald, bevara 

kulturhistoriska värden, ta hand om ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och 

trygga en bra hushållning med naturresurserna.  

Gulliksson och Holmgren (2018) har ingen tydlig förklaring till ekonomisk hållbarhet, 

utan det kopplas vanligen samman med ekonomisk tillväxt. Ur vissa företagsperspektiv 

handlar det om upprätthållande av bra strategier som ökar lönsamheten över tid. Hahn, 

Hök och Jannesson (2016) anser att många verksamheter i Sverige arbetar idag med att 

öka det miljömässiga och sociala värdet inom sin verksamhet, men att det är få som 

förstår att det i många fall även ökar den ekonomiska hållbarheten. Porter och Kramer 

(2011) förespråkar att använda sig av shared value som syftar till skapa affärsnytta för 

den egna organisationen och för andra intressenter. Genom att ta ansvar för att minska 

en eller flera samhällsutmaningar skapas nytta för andra intressenter. Shared value 

handlar inte om att göra om det redan befintliga värdeskapandet utan bara öka det 

sociala, miljömässiga och ekonomiska värdeskapandet (Porter & Kramer, 2011).  

 

3.2.2 Företags sociala ansvarstagande 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) hävdar att diskussionen om företagens sociala 

ansvar inte endast funnits de senaste åren utan varit omtalat under många decennier. Det 

har då handlat om hur företag är en ekonomisk aktör och vid en period under år 2006 

pågick det en debatt om huruvida företagets sociala ansvar var ett potentiellt hot till 

marknadsekonomin. Grafström, Göthberg och Windell (2008) fortsätter att förklara att 

många argumenterade att företagens uppgift var inte att ta ansvar utan endast fanns till 

för att leverera varor och tjänster till bästa pris och kvalitet och samtidigt bidra med sin 

del till marknadsekonomin. Vidare framkommer att företagets sociala ansvar väcker 

ofta ett stort mediaintresse då många tolkar det som provocerande. Jutterström och 

Norberg (2011) anser att media intresset även har bidragit med positiva aspekter 



  
 

28 

angående synen på företagets sociala ansvar. Media avslöjar ofta hur företag arbetar 

med miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter och Jutterström och Norberg 

(2011) förklarar att det hjälpt allmänheten bli mer medvetna och därmed sätter större 

press på företagen. Genom den växande debatten har det bildats organisationer som 

kräver att företag bör anamma ansvar i sin verksamhet. 

Jutterström och Norberg (2011) påstår att många verksamheter har arbetat med miljö- 

och personalfrågor innan begreppet socialt ansvar grundades. Detta menar Borglund, De 

Geer och Hallvarsson (2008) har lett till splittrade meningar om hur chefer ställer sig till 

att uttrycka att de arbetar med socialt ansvar. Jutterström och Norberg (2011) förklarar 

dock att det just är begreppet som är problemet och inte begreppets innebörd. Borglund 

et al. (2012) anser att idag är företags sociala ansvarstagande som begrepp mer 

accepterat än förr och är något många företag strävar att arbeta med vilket även Windell 

(2006) argumenterar för. Grafström, Göthberg och Windell (2008) skriver att i Sverige 

finns det lagar som tvingar företag att arbeta med vissa delar av det sociala ansvaret 

men Jutterström (2006) poängterar att det finns en stor mängd av regler inom ramen för 

ämnet som är helt frivilliga. Exempel på dessa är uppförandekoder, policys och 

riktlinjer inom verksamheten.  

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 

Bring (2011) förklarar att efter andra världskrigets slut försökte länder på internationell 

nivå hitta en lösning där individens rättigheter skyddas. FN bildades och fastställde en 

kommitée med huvudmål att ta fram en förteckning över mänsklig rättigheter. Bring 

(2011) skriver att förteckningen innehöll bland annat rätten till liv, rätten till åsikter och 

rätten att inte bli diskriminerad. Denna förteckning finns kvar idag men har utvecklats 

från dessa grundpelare. 

 

Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström och Windell 

(2017) påstår att EU:s riktlinjer för hur företag bör arbeta med socialt ansvarstagande 

kan anses oklara men arbetar kontinuerligt för att stärka definitionen. Jutterström och 

Norberg (2011) anser om FN:s tio Global Compact principer som delas upp i fyra 

områden - mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och motverka korruption. 

Dessa principer menar Grafström, Göthberg och Windell (2008) är frivilliga att följa 

samt kan tolkas på olika sätt. Däremot bildades Global Compact Network Sweden under 
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år 2018 och är ett nätverk för svenska företag att ansluta till med avsikt att inspirera 

företag att arbeta med socialt ansvarstagande och hållbarhet (Global Compact, 2019).  

Grafström, Göthberg och Windell (2008) skriver om de två första principerna som 

handlar om mänskliga rättigheter: “Stödja och respektera internationella mänskliga 

rättigheter inom sfären för företagens inflytande” och “Försäkra att deras egna företag 

inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter”. Jutterström och Norberg 

(2011) fortsätter med de fyra nästkommande principerna som handlar om 

arbetsförhållanden: “Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva 

förhandlingar”, “Eliminera alla former av tvångsarbete”, “Avskaffa barnarbete” och 

“Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter”.  

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) har antalet internationella 

intresseorganisationer sedan 70-talet ökat och många finns till för att hjälpa företag med 

sitt sociala ansvarstagande. Många av dessa organisationer strävar mot en bättre värld 

och har fått en viktig betydelse i dagens samhälle. Vissa specialiserar sig på vissa 

områden, som till exempel mänskliga rättigheter och hjälper då företag att arbeta på ett 

sätt som inte bryter mot rättigheterna.  

Miljö   

Jutterström och Norberg (2011) skriver om FN:s tio Global Compact principer och 

förklarar de tre principerna som ligger under området miljö. Principerna strävar mot att 

företag ska öka sitt miljöansvar inom bland annat miljövänlig teknik. Enligt Borglund et 

al. (2017) ska miljöansvaret framgå i alla led, inte bara internt på företaget, utan externt 

ut mot dess leverantörer och kunder. Enligt Borglund et al. (2012) är miljö en väsentlig 

del av företagets sociala ansvar och har diskuterats kraftigt de senaste åren. Gröndahl 

och Svanström (2011) kritiserar den livsstil många människor har och påpekar att det är 

konsumtionen och transporten av gods som påverkar framtidens miljö. Borglund et al. 

(2012) förklarar att under de sju första månaderna av 2018 hade de resurser som 

beräknas att ekosystemet kan producera och uppta under ett år redan konsumerats. Earth 

Overshoot Day (2018) poängterar att i dagsläget krävs det egentligen 1.7 jordklot för att 

kompensera för de resurser som dagens samhälle förbrukar. Ammenberg (2012) hävdar 

att miljöbelastningen har accelererat sedan övergången från ett jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle. Vidare förklaras att i övergången skedde en förflyttning från 

användning av biobränslen till fossila bränslen som kol och olja. Det är konsekvenserna 
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från industrialismens framfart på 1700-talet och framför allt användningen av fossila 

bränslen som Ammenberg (2012) anser ligger till grund för miljöproblemen idag.  

 

3.3 Kommunikation  

3.3.1 Varumärke 

Kapferer (2012) anser att varumärken har fått stor betydelse i det moderna samhället. 

Fortsättningsvis tydliggörs att ett varumärke är ett namn som påverkar köpare. Aaker 

(2002) hävdar att ett varumärke är mer än ett namn eller symbol, utan uttrycker även en 

identitet som eftersträvar att ge mening åt varumärket. Kapferer (2012) påstår att ett 

varumärke grundar sig på en identitet och ett ursprung, som handlar om att ge värde. 

Carlsson (2011) poängterar att varumärken på senare tid fått en bredare definition, men 

att det finns problem med begreppet eftersom det ändras över tid. Falonius (2010) 

förklarar att ett varumärke kan i princip vara vilken gestalt som helst. Kapferer (2012) 

ställer sig kritisk till de som använder begreppet varumärke på olika saker inom en 

organisation, vidare tydliggörs att en organisation har ett varumärke. Keller (2013) 

anser att styrkan i ett varumärke sitter i det som kunder tillskriver det. Det handlar om 

att återge en trovärdig bild av varumärket och leva upp till det företaget lovar (Carlsson, 

2011).  

Ur ett företagsperspektiv menar Tarnovskaya och Bertilsson (2017) att ett varumärke 

särskiljer produkter från andra tillverkare. Vilket Keller (2013) instämmer och utvecklar 

att ett varumärke tar till olika skepnader för att utmärka sig. Kapferer (2012) förklarar 

att positionering handlar om karaktäristiska inslag som separerar ens varumärke från 

konkurrenternas och gör det attraktivt mot kunder. Keller (2013) hävdar att 

varumärkespositionering avser att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Vidare 

framkommer enligt Kapferer (2012) att positionering syftar att besvara till vilka kunder 

varumärket riktas åt samt vilket värde kunderna erbjuds. Falonius (2010) påstår att det 

finns oklarheter när det kommer till hur författare och forskare betecknar olika 

varumärkes områden. Kapferer (2012) anser att positionering är viktig för den påminner 

verksamheter om att konsumenters beslut grundas i ett jämförande av produkter.  

Det skapas många fördelar med ett starkt varumärke ur ett företagsperspektiv enligt 

Parment och Dyhre (2009) såsom högre marginaler, bättre relationer till intressenter, 

enklare rekrytering av medarbetare och nöjdare medarbetare. Ett starkt varumärke 

behöver inte mätas i hur mycket vinst i kronor ett företaget går med, utan kan ta andra 
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former som intern sammanhållning eller stabilitet i krissituationer (Carlsson, 2011). 

Alvesson (2002) anser att det dessutom handlar om att förstå företagets kultur samt 

identitet. En tydlig och stark identitet har bra förutsättningar att växa om medarbetarna i 

stor utsträckning delar företagets världsbild (Ottosson och Parment, 2016). Falonius 

(2010) menar att när företaget vet sin identitet och sin kultur kan de signalera ett samlat 

budskap till alla intressenter. Ottosson och Parment (2016) påstår att en stark identitet 

genomsyras i allt och syns på medarbetare, konsumenter samt övriga intressenter. Kort 

och gott beskriver Falonius (2010) varumärkesidentitet som det varumärket faktiskt är. 

Tarnovskaya och Bertilsson (2017) fortsätter förklaringen av varumärken ur ett 

konsumentperspektiv där varumärket gör så att konsumenter kan spåra produkten till 

rätt tillverkare. Koehn (2001) menar att detta möjliggör för konsumenter att ställa 

företaget som ansvarig när en produkt brister i kvalitet. Konsumenter använder sig av 

varumärket under en köpprocessen påstår Tarnovskaya och Bertilsson (2017). 

Ytterligare en fördel klargörs som varumärken ger konsumenter och det är den 

symboliska mening de får genom att sätta värde på en persons livsstil. Tarnovskaya och 

Bertilsson (2017) anser, att konsumera produkter med rätt image och mening kan addera 

värde till en person.  

Falonius (2010) förklarar image som den uppfattning konsumenten skapar sig om 

varumärket. Enligt Tarnovskaya och Bertilsson (2017) är varumärkesimage den bild 

konsumenten associerar med varumärket. Bilden skapas vanligen av budskap som 

konsumenten uppfattar från marknadsföringen (Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan, 

2015). Grönroos (2015) och Falonius (2010) anser att värde är något som kunden 

upplever i sin interaktion med företag i samband med konsumtion eller användning av 

produkten. Värdet skapas därmed inte i tillverkningen eller via 

marknadsföringsaktiviteter enligt Grönroos (2015). En annan viktig aspekt som 

tydliggörs är företagets syfte, att stödja kundens värdeskapande.  

 

3.3.2 Intressenter 

Hahn, Hök och Jannesson (2016) förklarar att intressenter är de som är involverade eller 

intresserade i en verksamhet. I ett företag blir således intressenter - till exempel ägare, 

leverantörer, staten, kunder och de anställda i verksamheten. Godson (2009) menar att 

en intressent till en verksamhet kan påverka eller påverkas av de beslut som en 

verksamhet tar. Grafström, Göthberg och Windell (2008) anser att intressenter kan 

brytas ner och benämnas som antingen primära eller sekundära. Primära är direkt 
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väsentliga för företaget. Om de primära intressenternas krav och intressen inte 

tillfredsställs kommer inte verksamheten att fungera. De sekundära intressenterna påstår 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) inte är direkt betydande för verksamhetens 

överlevnad och kan antingen vara positivt eller negativt inställda till företaget. Exempel 

på sekundära kan vara media eller myndigheter och primära är precis de som Hahn, Hök 

och Jannesson (2016) nämnde i form av ägare, leverantörer och kunder.  

En intressentmodell visar vilka olika relationer intressenter har (Sevenius, 2019) och 

kartlägger även vilka krav intressenterna ställer på verksamheten (Segerstedt, 2018). 

Sevenius (2019) förklarar att modellen grundar sig i en analys i detalj av vad 

intressenterna bidrar med och ledningen i verksamheten belönar därefter intressenterna 

utefter deras bidrag.  

Sevenius (2019) påstår att intressentmodellen har under de senaste åren blivit viktigare 

då företagens sociala ansvar har tagit större plats i samhället vilket sätter press både från 

företaget på sina intressenter och vise versa. Grafström, Göthberg och Windell (2008) 

anser att alla intressenter är inblandade för att driva dessa frågor framåt. 

Intressentmodellen menar Sevenius (2019) inte är en tvåsidig relation till exempel 

mellan verksamheten och aktieägarna utan uppmärksammar alla intressenter.  

3.3.3 Relationer 

Enligt Gummesson (2008) handlar marknadsföring om att arbeta med verksamhetens 

relationer. Vidare anser Svensson och Östberg (2016) att relationer är ett samspel som 

utvecklas över tid mellan olika aktörer. Keller (2013) presenterar begreppet 

relationsmarknadsföring som syftar till att skapa starka och personliga band till sina 

aktörer under en lång tid. Bergman och Klefsjö (2012) förklarar att kundbehov och 

förväntningar skräddarsys vanligen idag efter kundens specifika önskemål. Gummesson 

(2008) delar in relationsmarknadsföring i tre olika nivåer – marknadsrelationer, 

megarelationer och nanorelationer vilket även Godson (2009) använder sig av. 

Gummesson (2008) menar att den första relationen, marknadsrelationer syftar till 

kunder, leverantörer, återförsäljare eller konkurrenter. Keller (2013) förklarar att det i 

avseende till kunden handlar om att personifiera marknadsföringen till dess specifika 

behov. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver det som att kunder köper en produkt eller 

tjänst och i gengäld förväntas deras behov bli uppfyllda. En stabil och bra relation till 

sina leverantörer visar sig i kvaliteten på produkterna, anser Bergman och Klefsjö 
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(2012). Relationen till politiker, forskare eller journalister kategoriserar Gummesson 

(2008) i megarelationer. Nanorelationer blir således de interna relationerna inom 

verksamheten. Håkansson och Snehota (1995) introducerade begreppet 

nätverksmarknadsföring med avsikt att bevaka och manövrera verksamhetens 

interaktion med omgivningen och institutioner. De fokuserar främst på relationen 

mellan producenter och verksamheten. Tyngden i begreppet läggs på nätverk enligt 

Håkansson och Johansson (1992) och Svensson och Östberg (2016) förklarar att det i 

nätverket utvecklas olika styrke- och beroendeförhållanden. Dessa kan vara av teknisk, 

tidsmässig, kunskapsmässig, ekonomisk eller social karaktär som enligt Svensson och 

Östberg (2016) uppstår i olika moment av ett samarbete mellan två verksamheter. 

 

3.3.4 Kommunikation inom verksamheten  

Moberg, Cutler, Gross och Speh (2002) förklarar att tidigare hanterade verksamheter 

kommunikation och medarbetarnas tillfredsställelse separat. Grönroos (2015) menar att 

betydelsen av intern marknadsföring är väsentlig och det krävs att anställda känner 

delaktighet, engagemang och motivation för sitt arbete. Ottosson och Parment (2016) 

anser att mycket resurser från företagen läggs på att kommunicera varumärkesidentitet 

ut mot kunder men att det är lika viktigt inom verksamheten. Falkheimer och Heide 

(2014) påstår att traditionellt har det varit enklare för företag att se tydliga resultat av sin 

externa kommunikation. Enligt Ottosson och Parment (2016) är det viktigt med ett bra 

rykte bland medarbetarna för det medför vanligen en positiv bild ut mot intressenterna. 

Gummesson (2008) hävdar att målet med intern marknadsföring är att skapa relationer 

inom alla delar i verksamheten. Stark kommunikation menar Moberg et al. (2002) 

skapar konkurrensfördelar. Vidare förklarar Grönroos (2015) att den interna 

marknadsföringen behöver integreras med den totala marknadsföringsprocessen.  

 

Gummesson (2008) förespråkar att det inte enbart är personalen som behöver vara 

välinformerad utan alla delar i verksamhetens nätverk. Fortsättningsvis framkommer att 

samma person kan inkluderas i flera olika nätverk och skillnaden mellan intern och 

extern marknadsföring blir därmed flyktig. Grönroos (2015) förklarar den interaktiva 

marknadsföringens betydelse, då skillnaden mellan den interna och externa 

marknadsföringen ut mot kunderna har otydliga gränser. Vidare tydliggörs att desto 

högre och bättre interaktiv marknadsföring en verksamhet har desto lägre 

reklamkostnader bör företaget ha. Carlsson (2011) förklarar att det inte är lika lätt att 
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styra bilden av en verksamhet idag mot förr i tiden, eftersom konsumenter ställer högre 

krav på öppenhet, ansvarstagande. Samtidigt blir det hårdare granskningar av media 

samt att människor pratar genom sociala medier. Grönroos (2015) menar att en låg grad 

av kundfokusering eller serviceinriktning hos företaget kompenseras ofta med en hög 

marknadsföringsbudget.  

 

3.3.5 Employer branding 

Ottosson och Parment (2016) hävdar att många arbetsgivare brottas med att anställa rätt 

personer till sina verksamheter. Dyhre och Parment (2013) förklarar employer branding 

som funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som kopplas samman med en 

anställning vid företaget. Parment och Dyhre (2009) samt Backhaus och Tikoo (2004) 

anser att employer branding innebär både interna och externa aktiviteter, där interna 

handlar om processer inom verksamheten och externa om verksamhetens relationer till 

andra. Employer branding är en långsiktig strategi som företaget kontinuerligt måste 

arbeta med vid anställning av ny personal (Dyhre och Parment, 2013). Alvesson (2002) 

påstår att medarbetare behöver dela företagets världsuppfattning för att kombinationen 

ska bli bra. Backhaus och Tikoo (2004) menar att det finns konkurrensfördelar att vinna 

gentemot konkurrenter och färre problem med personalomsättningen när ett företag 

arbetar med employer branding. Ottosson och Parment (2016) hävdar att företaget och 

medarbetare kommunicerar ständigt med omvärlden och bidrar till uppfattningen om 

dem. Backhaus och Tikoo (2004) anser att allt som sägs om verksamheten är viktig för 

att skapa imagen. Enligt Mosley (2007) sprider  anställda med hög motivation och 

engagemang positiv word-of-mouth. Backhaus och Tikoo (2004) påstår att engagemang 

samt att kunna identifiera sig med sin arbetsgivare är viktigt. En organisation med en 

tydlig kultur och som uppfattas liknande bland intressenter får lättare att skapa en tydlig 

bild gällande hållbarhetsaspekter, menar Ottosson och Parment (2016). 

Hållbarhetsaspekterna är enligt dem nära förknippade till organisationskultur, 

värderingar och interna arbetssätt. 

 

3.4 Teorins roll och betydelse 

I teoriavsnittet har vi valt att utgå från ämnesområdena inköp, hållbarhet och 

kommunikation. Dessa tre delar finner vi betydelsefulla för att ge läsaren en förståelse 

och teoretisk kunskap inför analysen och besvarande av syftet. De två första delarna är 

självklara för själva arbetets existens. Inköps-avsnittet får betydelse för att kartlägga vad 
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inköp faktiskt är och vilka steg som behandlas av den avdelningen. Utan den vetskapen 

kommer en analys om när hållbarhetsfrågor kommer in i bilden inte vara möjlig. 

Området gällande hållbarhet är viktigt för att få grepp om vilka delar framträder och hur 

dess utveckling sett ut. Kommunikations avsnittet uppfattar vi som själva kopplingen 

mellan inköp och hållbarhet, både mellan avdelningar inom verksamheten men även i 

relationen till externa intressenter.  

 

Det blir synligt i operationalisering schemat (se bilaga B) att vissa områden har större 

bredd på källor. Vi syftar framförallt på hållbarhet och kommunikation. Därmed har 

inköps avsnittet varit lite svårare att skriva i bristen på teorier men vi anser att det som 

framkommer har god struktur och är väsentligt för förståelsen. Utmaningen med de 

andra sektionerna var inte bristen på källor utan det är två områden med riklig 

information. Vilket tillkännagav andra svårigheter såsom selektivitet gällande vilka 

områden som är väsentliga för studien.  

 

Med denna modell vill vi ge vår uppfattning om teorins betydelse samt hur våra valda 

ämnesområden enligt oss hänger samman.  

 

 

 

Figur 1: Källa: Egen modell (2019) ”Uppfattning och sammankoppling av teorins 

områden”. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin presenteras och analyseras tillsammans 

med den teori som använts som referensram.  

 

 

 

Datainsamlingen till denna rapport har skett genom åtta kvalitativa intervjuer med 

respondenter som arbetar inom skobranschen, inköp eller hållbarhetsfrågor. Deras 

kunskap och erfarenheter har gett oss en unik insyn i deras arbete vilket har gynnat 

insamlingen av studiens empiri. Nedan presenteras respondenterna kortfattat: 

 

• Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor på 

Vagabond 

• Kerstin Johansson - Butikschef Sko-dej, Öland 

• Anna Bilén - VD och grundare av verksamheten Shyness 

• Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig på Kavat 

• Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup 

• Sophie Arnesved - Sustainability Manager på Scorett  

• Magnus Andersson - VD och grundare av verksamheten Lanson International 

• Göran Bergsten  - Agent och distributör, erfaren i skobranschen 

• Åsa Blomgren - Butikschef Scorett, Kalmar 

• Nina Wertholz - Projektledare för läder och sko-projektet samt miljövetare på Fair 

Action 

 

4.1 Ett modernt inköp 

4.1.1 Kontakten med hållbarhet  

Hållbarhet introduceras i ett tidigt stadie förklarar Anna Fahle Björcke1. Hon berättar att 

en tät dialog mellan designavdelning och inköpsavdelningen sker för att minska risken 

att tillverka skor som inte går att försvara hållbarhetsmässigt. Enligt O´Brien (2015) 

betraktas inköpsavdelningen som en central del i företaget och i samarbete med andra 

avdelningar samt leverantörer arbetar de tillsammans för verksamhetens mål. Inköp var 

mer pris-baserat förr med en stor leverantörsbas förklarar Bergman och Klefsjö (2012). 

                                                 
1 Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor, Vagabond. Mailsvar 2019-04-24. 
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De förklarar att den billigaste leverantörerna valdes vilket ledde till att kvaliteten på 

produkterna inte fick lika stort fokus. Av egen erfarenhet berättar Kerstin Johansson2 att 

tidigare bytte leverantörerna produktionsland efter det billigaste priset medans idag 

fokuseras det på att kunna bygga relation för att få kontroll. Det moderna inköpet 

handlar om helheten påpekar Weele (2012). Enligt Anna Bilén3 är det en slags process. 

En process är enligt Ahlin och Marcusson (2017) ett sätt att styra en verksamhet. För att 

ett processtänk ska vara gynnsamt menar Ahlin och Marcusson (2017) att det krävs att 

alla medarbetare förstår processen samt verksamhetens affärsmodell. Supply chain 

management stärker inköpsfunktionen i verksamheten menar Fredholm (2013) då den 

grundar sig i en process jämfört med det tidigare synsättet där inköpsfunktionen var mer 

ensam.  

 

“I det stora hela jobbar vi med processen, från design och produktutveckling, 

tillverkning och logistik. Och så vidare ut till kund”, Anna Bilén, FaceTime-intervju 

2019-05-03. 

 

Gadde och Håkansson (1998) anser att förändringen grundas i att inköpet står ibland för 

över hälften av en verksamhets kostnader. Arbetet inom verksamheten menar Calle 

Karlsson4  handlar om olika överlämningar mellan avdelningarna. Produktutvecklare 

arbetar i ett nära samarbete med tekniker för att ta fram olika läster, sulor och 

passformer förklarar Therése Kernen5. Därefter produceras skorna i någon av de 

fabriker som verksamheten samarbetar med. Förändringen av inköp har enligt Steiner 

(2015) lett till en uppmärksamhet gentemot omvärlden, vilken påverkan arbetet har på 

människor, miljön och samhället. Enligt Sophie Arnesved6 kommer hållbarhetsfrågor in 

i bilden redan på utvecklingsavdelningen. Vidare framkommer att när inköparens arbete 

börjar är hållbarhetsfrågor redan inkluderade. Karlsson liknar miljöfrågor som kärnan i 

processen. Val av material är en stor del av hållbarhetstänket menar Fahle Björcke, då 

dess framställning är resurskrävande. Verksamheter som implementerar hållbarhet anser 

Steiner (2015) blir mer effektiva om ett samarbete mellan inköpsavdelningen och 

miljöavdelningen finns. 

                                                 
2 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
3 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
4 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
5 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
6 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
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Besluten som tas inom inköp måste baseras på hållbara grunder från början till slutet 

förespråkar Steiner (2015). Det räcker med ett litet fel för att effekterna ska bli stora 

berättar Magnus Andersson7, men genom att utföra olika tester av produkterna kan felen 

förhoppningsvis påträffas i tid. Idag råder det snabbt förändrade konsumentkrav vilket 

är enligt O’Brien (2015) en bidragande faktor till utvecklingen och inköpsfunktionen får 

anstränga sig för att lyckas upprätthålla de krav som ställs. Enligt Arnesved är 

skobranschen snabb och därmed lite svår. En förståelse för hela processen är väsentlig 

och hon förklarar att det är viktigt att inte stressa leveransen för det kan påverka 

hållbarhetsarbetet. Hon fortsätter att betona vikten av ett bra förarbete, som möjliggör 

att verksamheten hinner med i förändringarna. Andersson berättar att dem följer det 

skomodet som råder medan andra varumärken som sätter trender får andra 

förutsättningar. 

 

4.1.2 Inköpsprocessen i skobranschen 

Inköpsprocessen beskriver Andersson8 som bred och att den påverkas av olika säsonger 

som råder under året. Inköpsprocessen är komplex hävdar Steiner (2015). Karlsson9 

berättar att försäljningsavdelningen säljer in skon på marknaden och sedan placeras en 

order som erläggs inköpsavdelningen. Detta kallar Fahle Björcke10 för en 

produktionsorder. Det första steget i inköpsprocessen enligt Weele (2012) handlar om 

att ta fram vilket behov marknaden har. Behovet marknaden har menar Ahlin och 

Marcusson (2017) kan komma från olika håll men menar att de främst är genom 

kundkrav. Innan orden hamnar hos inköpsavdelningen tydliggör Karlsson att design och 

miljö/kvalitets avdelningen har godkänt produktens material och vart produkten ska 

tillverkas. Företags sociala ansvar i inköpsprocessen handlar om det tryck som kommer 

från allmänheten (Weele, 2012). Vidare förklaras att verksamheter bör vara noggranna 

med att redogöra vart produkterna tillverkas och att de kommer ifrån korrekta 

arbetsförhållanden. Ett nära samarbete menar Kernen11 finns mellan design- och 

inköpsavdelningen i framställning av deras egna skosortiment, under deras egna 

varumärke. Inköpsfunktionens delar under uppstarten förklarar Arnesved12 är 

                                                 
7 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
8 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
9 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
10 Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor, Vagabond. Mailsvar 2019-04-24. 
11 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
12 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
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inköpsplanering och orderläggning ifrån ny eller befintlig leverantör. 

 

 

“Det är ungefär hundra moment att sätta ihop en sko, olika material, sulor, innersula, 

ovandel, foder, snören, förpackningen och allting runtomkring”, Magnus Andersson, 

FaceTime-intervju 2019-05-08. 

 

Processen fortsätter med att bestämma leverantör av antingen en redan befintlig eller ny, 

förklarar Weele (2012). För att kunna tillfredsställa marknadens behov gäller det enligt 

Weele (2012) i ett tidigt stadie att undersöka potentiella leverantörer med rätt 

kompetens. Arbetet aldrig startar från noll, utan att det ofta finns ett välbyggt 

leverantörsnät och även agenter att nyttja berättar Andersson. Arnesved redogör att det 

är utvecklingsavdelningen som i samband med valet av material även gör utvärderingen 

av leverantören. När ett bra samarbete finns med en befintlig leverantör förklarar 

Andersson att arbetet vanligen fortsätter tillsammans. För då är ett urval redan gjort 

genom åren på de fabriker som passar verksamhetens specifika krav. Andersson 

tydliggör att kraven kan vara målgrupp, prisklass, kvalitet och olika lagstiftningar. 

Många gånger är det den billigaste skon som producerats minst miljövänligt upplever 

Johansson13 och väljer därför sina leverantörer med omsorg. Karlsson förklarar att desto 

mer de påpekar att underleverantörerna ska tillverka miljövänliga produkter desto 

enklare blir det att få tag i. När inköpare väljer att köpa in produkter med så lite 

miljöbelastning som möjligt förklarar Steiner (2015) att det i sin tur pressar 

leverantörerna. Om flera företag efterfrågar samma sak och ställer liknande krav på 

underleverantörer genererar det ringar på vattnet påstår Arnesved. 

 

Nästa steg i inköpsprocessen är kontraktering och förhandling (Weele, 2012) . Bilén14 

ger en inblick i vad ett kontrakt vanligen innehåller och beskriver dem som väldigt 

omfattande. Kontrakten behandlar dels affärsmässiga saker, som till exempel vad som 

sker vid en försening, reklamation, betalningsvillkor samt prover. Ytterligare en del som 

alltid ska vara med enligt Bilén är hållbarhet. I detta skede förklarar Weele (2012) att en 

orderrutin bör organiseras för att underlätta arbetet framöver. Vilket Andersson 

förtydligar, att arbetet aldrig börjar om från början, utan att det finns en bestämd rutin 

från verksamheten. Det finns riktlinjer och guider förklarar Bilén som kontrakten kan 

                                                 
13 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
14 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
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grundas på. Kernen utvecklar och säger att de utgår från en uppförandekod som 

leverantören skriver under på för att samarbeta med dem. När beställningen är lagd 

anser Jonsson och Mattsson (2016) att det är viktigt att bevaka leverantörer och 

säkerställa att de följer avtalet. Vilket är det sista steget som Weele (2012) inkluderar i 

inköpsprocessen. Andersson berättar att i samband med kontroll av befintliga 

leverantörer även besöker andra potentiella leverantörer. Om dem inte uppfyller de 

grundpelare och standarder som krävs så förklarar han att det inte inleds något 

samarbete.  

 

4.1.3 Utmaningar med hållbart inköp 

Ett hållbart inköp definierar O’Brien (2018) är en metod som ämnar kartlägga möjliga 

risker i de aktiviteter som omfattar ett inköp. En utmaning med ett hållbart inköp är att 

kontinuerligt behöva anpassa hållbarhetsarbetet för att möta en värld i ständig 

förändring, menar Kerner. Risker kopplas samman med osäkerhet och genom att se över 

de delar i en verksamhet kan osäkerheten elimineras hävdar Sevenius (2013). 

 

Idag finns en parallell import enligt Andersson15 som är oschysst mot de importörer som 

betalar tullar. Han syftar på de företag, från exempelvis Kina, som erbjuder produkter 

som skickas hem till privatpersoner via kuvert i brevlådan för en billig peng, när 

produkterna egentligen kostar något helt annat. Vidare förklaras att det då inte 

säkerhetsställt att de företagen förhåller sig till de lagar och regler som finns inom EU 

eller Sverige vilket blir problematiskt då osäkerhet uppstår kring hur de arbetar med 

bland annat kemikalier och huruvida de hanterar socialt ansvarstagande. Det finns olika 

principer för att lyckas med ett hållbart inköp förklarar Steiner (2015), därav 

försiktighets-principen som innebär att alltid undvika att köpa in de produkter som 

utstrålar osäkerhet kring dess miljöpåverkan. Enligt Fahle Björcke16 finns det  risker 

med obeprövade material som kan bli osäkra gällande dess kvalité. Steiner (2015) 

beskriver även framförhållnings-principen, som innebär en framförhållning och 

förebyggande för att undvika skada miljön och besparas från att behöva rätta till skador 

i efterhand. En risk med ett hållbart inköp menar Fahle Björcke är när hållbarhetstänket 

går från noll till hundra på kort tid. Med hjälp av att ta det steg för steg och lägga 

krafterna på att genomföra förändringar på en bred front, samt att ha en förståelse för 

                                                 
15 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
16 Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor, Vagabond. Mailsvar 2019-04-24. 
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hela processen leder det till en naturlig utveckling och eliminerar risken. En ytterligare 

risk som finns är enligt Andersson att bli lurad på innehållet. Genom att arbeta med 

produktions-prover utförs fysiska tester av produkten och därmed framkommer det om 

fel material använts. Hållbarhetstänket är alltid med berättar Andersson.  

 

Ett hållbart inköp syftar till enligt O´Brien (2018) att hitta förbättringar för till exempel 

människor och miljö och undersöka hur de bättre kan hantera sina leverantörer. 

Andersson ser risker med att en skotillverkning innehåller många moment och det 

räcker med att ett momenten går fel för att påverka slutprodukten felaktigt. Vidare 

förklaras att material-marknaden är stor och att en sko plockas ihop från många olika 

håll. Det kan vara en detalj i en sula som kan innehålla något felaktigt. Genom 

erfarenhet har Andersson en uppfattning om vad saker och ting kostar och därmed 

förstår prissättningen lättare. Vidare förklaras att om priset prutas ner genererar det en 

sämre produkt. 

 

“Man får alltid vad man betalar för, men man ska inte betala bort miljöpåverkan, den 

ska alltid ingå” - Magnus Andersson, FaceTime-intervju 2019-05-08.  

 

4.1.4 Leverantörer 

Det moderna inköpet handlar enligt Bergman och Klefsjö (2012) om att minska antalet 

leverantörer och istället förstärka relationen med de befintliga leverantörerna. 

Leverantörer blir mer involverade och har en bidragande effekt på inköpsfunktionen 

menar O'Brien (2015). Bilén17 berättar att hon till stor del använder samma leverantör 

och anser att det är gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv, för att det stärker kontakten 

sinsemellan. Genom att ha en god relation med leverantörer kan det enligt Weele (2012) 

bidra till en ökad konkurrenskraft. Det är viktigt med goda relationer med sina 

leverantörer menar Andersson18 och förklarar att han alltid arbetat med att relationerna 

ska vara bra och långsiktig. Vidare framkommer att vissa relationer bygger på starkt 

band till kontaktpersonen hos leverantören, mer än själva leverantör verksamheten i sig. 

Men att situationen även kan vara omvänd. Om verksamheter samarbetar med sina 

leverantörer kan dem enligt O´Brien (2015) gemensamt arbeta mot att uppfylla de mål 

och ambitioner som finns. Ett nära samarbete med sina leverantörer förespråkar 

Bergman och Klefsjö (2012) gynnar kvaliteten på produkterna. Förr var det mer pris 

                                                 
17 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
18 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
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fokuserat berättar Johansson19 medan idag är kvalitén och arbetsvillkor på fabrikerna 

mer väsentligt. Hon anser att det ligger på oss i väst att arbetarnas arbetsvillkor är 

drägliga, men det leder in på att vi även är beredda att betala ett högre pris för de 

produkterna som kommer från bättre förhållanden. En stabil och bra relation till sina 

leverantörer avspeglar sig i kvaliteten på produkterna, enligt Bergman och Klefsjö 

(2012). Johansson arbetar endast med etablerade varumärken för att säkerställa att 

produkterna tillverkas under korrekta förhållanden. Hon ser en förändring i branschen 

de senaste åren, att kraven blivit hårdare på vilka material leverantörerna arbetar med. 

En annan förändring Johansson nämner är relationen till leverantörerna. Förr ansåg hon 

att leverantören genom sina säljare tryckte på och ville sälja sina produkter medans nu 

ses det mer som ett samarbete. Idag betraktas helheten av varuflödeskedjan som en 

enhet enligt Fredholm (2013) snarare än varje aktörs egen vinning. Det grundar sig i att 

förståelsen av att samarbeta har ökat, vilket Johansson anser resulterar i en win-win 

situation för båda parter. Det utvecklas olika styrke- och beroendeförhållanden i 

relationen mellan producenter och verksamheten förklarar Svensson och Östberg 

(2016). Dessa kan vara av teknisk, tidsmässig, kunskapsmässig, ekonomisk eller social 

karaktär som uppstår i olika moment av ett samarbete mellan två verksamheter. 

 

För att ingå samarbeten förklarar Karlsson20 att de utvärderar leverantörer baserat på 

olika listor på material de inte accepterar. Listor baseras dels lagstiftning enligt 

Andersson men berättar även att de innehåller vad den egna verksamheten vill 

representera. De krav Johansson ställer på leverantörer är bland annat att arbetsvillkoren 

ska vara rimliga i fabrikerna, inget barnarbete, levnadslöner samt att produkterna i sin 

helhet är bra. Genom att medvetet välja affärspartners som belastar miljön så lite som 

möjligt anser Steiner (2015) att det sätter press i många leverantörsled. Bilén berättar att 

de skriver kontrakt med sina leverantörer, som innehåller affärsmässiga punkter men 

även de delar som rör arbetsmiljön, mänskliga rättigheter samt hållbarhet. De aktörer 

Göran Bergsten21 arbetar med är hårda i sin hållning mot alla sina leverantörer och 

accepterar inte produkter från leverantörer som inte är certifierade eller kontrollerade 

hållbarhets mässigt. Det inte går att utgå ifrån att leverantörer är bra bara för att de är 

placerade i ett specifikt land anser Arnesved22. Vidare förklaras att de utför 

kontinuerliga besök, intervjuer och insamling av information hos leverantörer för att ta 

                                                 
19 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
20 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
21 Göran Bergsten  - Agent och distributör, erfaren i skobranschen. Telefonintervju 2019-05-08. 
22 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
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reda på om de uppfyller kraven. Utmaningen är enligt O´Brien (2014) att säkerhetsställa 

att alla led i försörjningskedjan faktiskt är hållbara. Trots nära ett samarbete, långsiktiga 

partnerskap med leverantörer och fabriks revisioner finns det utmaningar förklarar 

Kernen23 att inte äga sina fabriker. Det leder till att inte kunna att säkerställa hundra 

procent efterlevnad. Riskidentifiering är en del av due diligance enlig Steiner (2015) 

och är något som bör ske på befintliga samt potentiella leverantörer, genom att samla 

information om leverantörerna och utvärdera om de håller de krav företaget har 

hållbarhets mässigt. Det moderna inköpet handlar enligt O’Brien (2018) om att 

kartlägga möjliga risker. Genom att undersöka förbättringsområden angående hantering 

av leverantörer kan det eliminera en risk. Om problem identifieras anser Fahle Björcke24 

att de måste uppmärksammas och hanteras gemensamt med leverantören. Vilket 

Andersson anser handlar om att ta det yttersta ansvaret och det gäller att säkerställa och 

eliminera risker.  

 

Steget efter en riskidentifiering är enligt Steiner (2015) en kvalitetssäkring, för att 

djupare analysera leverantören. I ett sånt skede förklarar Andersson att dem är fyra 

personer som är involverade i en kvalitétskontroll. Karlsson berättar att miljö- och 

kvalité avdelningen alltid är involverad och godkänner vilka fabriker och material som 

får köpas in. Uppförandekoder är viktiga förklarar Fahle Björcke då de inte arbetar med 

någon leverantör som inte skriver under den. För att säkerställa att den följs krävs det 

involvering och kontrollering. Involvering sker genom att äga design och “receptet” på 

skon parallellt med att arbeta nära processen i tillverkningen, inköp och i logistik, 

förklarar Fahle Björcke. Kernen menar att kvalitetssäkring sker i och med att arbeta 

varje säsong med utvärdering av leverantörsbas, reklamationer och kemikalie-testning. 

Detta i syfte till att kunna arbeta kontinuerligt med förbättringar genom hela 

värdekedjan. 

 

4.2 Drivkrafter i skobranschen 

4.2.1 Samarbeten  

En ny dimension av hållbarhet växte fram efter Brundtlandkommissionens rapport 

förklarar Ammenberg (2012), där verksamheter inte längre behöver spela ut varandra 

utan kan numera samspela gällande ekonomisk tillväxt, ekologisk samt social hänsyn. 

                                                 
23 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
24 Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor, Vagabond. Mailsvar 2019-04-24. 
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Karlsson25 nämner att ett samarbete inom skobranschen är SSEI som står för Swedish 

Shoe Environmental Initiative. I samarbetet ingår olika varumärkesägare och detaljister 

berättar Andersson26 och förklarar att samarbetet hjälper till att knyta nya kontakter. 

Vidare framkommer att medlemmarna har tillsammans konstruerat olika index gällande 

CSR-frågor och kemikalier. Samtidigt tillägger Arnesved27 att även ett materialindex 

utformats, men att användningsområdet för det inte tagits vidare. En sko beskrivs av 

Andersson som väldigt komplex och grundtanken är att arbeta efter ett index, men 

betonar att det kan vara svårt i själva praktiken. Kernen28 förklarar ett skonätverk där 

svårigheter och möjligheter diskuteras samt hur samarbete med de andra medlemmarna 

kan driva frågor framåt med bästa möjliga resultat.  

 

Porter och Kramer (2011) introducerar begreppet shared value som syftar till att öka det 

sociala, miljömässiga och ekonomiska värdeskapandet. Genom att använda sig av 

shared value kan affärsnytta för den egna verksamheten och andra skapas. Arnesved 

förklarar att samarbeten i branschen fokuseras i nuläget bakåt i ledet där de hjälps åt att 

formulera gemensamma kravställningar mot leverantörer och underleverantörer. Detta 

anser Andersson leder till att branschen blir bättre. Arnesved spinner vidare på 

samarbeten och förklarar att ut mot konsumenter har de inte kommit lika långt för det 

blir känsligare när något ska kommuniceras utåt för då uppstår konkurrens mellan 

verksamheterna. Kernen anser att en ökad transparens kan lyfta fram de positiva 

aspekterna och att det är viktigt att dela med sig av erfarenheter angående 

hållbarhetsarbete. Vidare anses det skynda på branschens övergripande 

hållbarhetsarbete. Porter och Kramer (2011) hävdar att när verksamheter tar ansvar för 

en eller flera samhällsutmaningar skapas nytta för andra intressenter. Det förtydligas att 

det inte handlar om att göra om det redan befintliga värdeskapandet utan avser öka det 

sociala, miljömässiga och ekonomiska värdet.  Gemensamma branschinitiativ blir enligt 

Kernen vanligare gällande klimatmål. Karlsson berättar att de gärna delar med sig av sin 

miljöpolicy. Den egen framtagna restricted substance guide skickas gladeligen vidare 

även till den största konkurrenten så att även dem kan bli miljövänliga. Enligt 

Johansson29 är samarbete en variant av hållbarhetstänk.  

 

                                                 
25 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
26 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
27 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
28 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
29 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
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Borglund et al. (2012) påstår att öppenhet bygger trovärdighet. Vidare framkommer via 

Ahlin och Marcusson (2017) att ett helhetstänk hindrar en verksamhet från att enbart 

fokusera på den egna nyttan som skapas. Andersson förklarar att inom hållbarhetsfrågor 

finns det inga konkurrenter utan då hjälps alla åt och ser andra företag som kollegor. 

Vidare liknas det med ett kunskapsutbyte. Genom att hjälpa andra inom ett område och i 

gengäld få råd av dem när de besitter mer kunskap. Detta appliceras även när det 

uppstår en problemsituation.  Hahn, Hök och Jannesson (2016) anser att många 

verksamheter i Sverige arbetar med att öka det miljömässiga och sociala värdet i sin 

organisation, men att det är få som förstår att det i många fall ökar den ekonomiska 

hållbarheten. Gulliksson och Holmgren (2018) anser att vissa företag skapar ekonomisk 

hållbarhet genom bra strategier som ökar lönsamheten över tid. Det sker en förändring i 

branschen som Johansson noterat där dialog mellan parterna blir allt vanligare. Främst 

ser hon skillnaden i den yngre generationen skohandlare som ser varandra som kollegor 

snarare än konkurrenter. Vidare redogörs att förr var folk mer hemlighetsfulla på 

inköpsmässor om de modeller som köptes in medans nu ges det tips och råd till 

varandra. Det uppfattar Johansson är på grund av att en modell som bara finns hos en 

återförsäljare blir inte lika populär som en modell kunder kan hitta på flera ställen. 

 

4.2.2 Intressentgrupper 

Enligt Godson (2009) kan intressenter till en verksamhet antingen påverka arbetet eller 

påverkas av de beslut som tas. Andersson30 redogör några olika intressenter såsom 

leverantör, speditör, omvärlden och framförallt kunder. Det utvecklas av Kernen31 som 

lägger till ägare och ledning, medarbetare och ideella organisationer. Genom ett starkt 

varumärke anser Parment och Dyhre (2009) att det skapas fördelar ur ett 

företagsperspektiv, såsom högre marginaler, bättre relationer till intressenter, enklare 

rekrytering av nya medarbetare samt nöjdare medarbetare. Grafström, Göthberg och 

Windell (2008) gör en uppdelning i primära eller sekundära intressenter och påpekar 

vikten av att tillgodose de primära intressenternas krav annars kommer inte 

verksamheten att fungera. Konsumenten är den som påverkar verksamheters arbete om 

hållbarhet mest, anser Arnesved32. Genom att ställa upp intressenterna i en modell 

hävdar Sevenius (2019) att det tydliggör kopplingen till verksamheten. Enligt 

                                                 
30 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
31 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
32 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 



  
 

46 

Karlsson33 är slutkonsumenten den som påverkar arbetet i stort och Kernen anser att 

deras kundgrupper är den viktigaste intressenten. Det sker olika avvägningar under 

tidens gång förklarar Karlsson med avsikt att leverera den produkt som 

slutkonsumenten efterfrågar. Johansson34 anser att modet idag är väldigt brett jämfört 

med förr då det var mer nischat. Det är kundens behov och förväntningar som styr 

utbudet förklarar Bergman och Klefsjö (2012).  

 

“Det är lite så i modebranschen, helt plötsligt kommer det upp en produkt som är 

väldigt viktig”, Sophie Arnesved, Telefonintervju 2019-05-15.  

 

Intressenter har olika hjärtefrågor när det kommer till hållbarhet anser Kernen. Vidare 

förklaras att med en löpande dialog med sina intressenter kan en bra bild av vad de olika 

grupperna värderar skapas. Då framkommer det om frågorna  som intressenterna anser 

vara viktiga i tillräcklig stor utsträckning hanteras eller behöver ytterligare tillsyn. 

Intressentmodellen har de senaste åren blivit allt viktigare anser Sevenius (2019), på 

grund av att företagens sociala ansvar har tagit större plats i samhället vilket sätter press 

på företaget till sina intressenter och vise versa. Under åren som gått har Bilén35 

uppfattat en utveckling gällande frågor som rör hållbarhet och påpekar framförallt en 

uppmärksammad förändring som skedde för två år sedan. Då började fler kunder ställa 

frågor vart produkterna var tillverkade.  

 

Jutterström och Norberg (2011) hävdar att media intresset har bidragit med positiva 

aspekter angående synen på företagets sociala ansvar. Vidare betonas att media avslöjar 

ofta hur företag arbetar med miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter och 

förklarar att det genererat att allmänheten blivit mer medvetna och sätter större press på 

att företagen. En orsak till att utvecklingen uppstått är enligt Arnesved de olika frågorna 

som konsumenter ställer på butiksnivå. Grafström, Göthberg och Windell (2008) anser 

att alla intressenter är involverade i att utveckla dessa frågor. Samtidigt påkallar Bilén 

att det i stora drag är konsumenten som driver det hållbara samhället framåt med 

påtryckningar i form av frågor de ställer. Johansson berättar att hon upplever en ökning 

av frågor i butik. Kunderna frågar oftast i vilket land samt vilka fabriker skorna är 

tillverkade i. Idag besitter konsumenter större medvetenhet och ställer högre krav 

                                                 
33 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
34 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
35 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
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förklarar Weele (2012). När Biléns verksamhet startade 2009 var det ingen större 

efterfråga på hållbara produkter. Således innebar det att konsumenterna behövde bli 

utbildade i hållbarhetsfrågor. Arnesved anser att det ibland handlar om att verksamheter 

vill lära sina konsumenter något.  Många argumenterade tidigare att företagens uppgift 

inte var att ta ansvar utan endast fanns till för att leverera varor och tjänster till bästa 

pris och kvalitet, förklarar Grafström, Göthberg och Windell (2008).  

När kunder handlar hos Åsa Blomgren36 får de en genomgång i hur de kan ta hand om 

sina skor för att förlänga deras livslängd. Kernen hävdar att det handlar om att motivera 

konsumenterna till att göra mer hållbara val. Vidare framkommer via Blomgren att de 

även hjälper kunder med hur vissa rengöringsprodukter fungerar så att kunder kan 

undvika att slänga skor i den mån det går. Blomgren antar utifrån sina erfarenheter att 

konsumenter förlitar sig på att företag är hållbarhets medvetna och måna om 

produktionen. Vidare anser hon att många konsumenter tänker att det är bra innan 

motsatsen blir bevisad. Borglund et al. (2017) påpekar att miljöansvaret ska synliggöras 

i alla led, inte bara inom på företaget, utan externt ut mot dess leverantörer och kunder.  

Enligt Johansson finns det många aspekter att räkna in i hållbarhetstänket. Gröndahl och 

Svanström (2011) kritiserar den livsstil många människor har och påpekar att det är 

konsumtionen och transporten av gods som påverkar framtidens miljö. Vidare hävdar 

Johansson att köpa en vara med bättre kvalité kostar oftast mer för stunden men att det 

blir mer hållbart i längden. Till följd av att köpa en billigare sko med sämre kvalié håller 

den sällan länge och en dyrare sko med kvalité blir då billigare i det långa loppet. 

Karlsson anser att det handlar om att tillverka skor som håller länge i kvalitet men även 

att designen ska hålla länge och därmed inte bli omodern över tid. Ett barn ska med 

enkelhet kunna ärva skor av ett äldre syskon. Det sker en ökning av internationella 

intresseorganisationer anser Grafström et al. (2008) som finns till för att hjälpa företag 

med sitt sociala ansvarstagande. Nina Wertholz37 förklarar  att de granskar verksamheter 

för att främja arbetet med hållbarhet. Vidare framkommer att det är en positiv och 

konstruktiv dialog sinsemellan även om Fair Actions arbete handlar om att se över 

företagens hållbarhetsarbete kritiskt. Det kommer en del förfrågningar, speciellt från 

mindre startups som undrar hur de kan arbeta med hållbarhetsfrågor utvecklar Wertholz.  

 

                                                 
36 Åsa Blomgren - Butikschef Scorett, Kalmar. Personlig intervju, 2019-05-15. 
37 Nina Wertholz - Projektledare för läder-sko projekt & miljövetare, Fair Action. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
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4.2.3 Transparens och öppenhet 

Jutterström och Norberg (2011) anser att med hjälp av dagens media-intresse har 

allmänheten blivit mer medvetna och media bidrar till en exponering på hur företag 

arbetar med socialt ansvarstagande. Vidare förklaras att medvetenheten hos 

konsumenterna genererar större press på företagen. Inom skobranschen förklarar 

Wertholz38 att de eftersträvar en större transparens. Efter olika granskningar anses 

skobranschen ligga efter i sin öppenhet och därmed efterfrågades en publicering av 

garveri listor samt leverantörslistor. Resultatet efter granskningarna blev att fler 

verksamheter offentliggjorde sina listor. En orsak till ett agerande är påtryckningar från 

olika håll förklarar Arnesved39, i linje med att de själva vill arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Enligt Wertholz bidrar ökad transparens till att människor blir 

medvetna om situationerna på fabrikerna eller vilka material som finns med i deras 

produkter.  

“Vi behöver veta vad det finns för kemikalier i kläder som vi har på oss. Som konsument 

vill vi veta vad vi har på oss och hur sakerna har påverkat andra människor”, Nina 

Wertholz, FaceTime-intervju 2019-05-03. 

 

Enligt Carlsson (2011) är det på grund av dagens konsumenter som ställer högre krav på 

öppenhet, ansvarstagande, samt medias hårda granskningar och sociala medier, som gör 

det svårt för verksamheter att styra bilden av sin verksamhet utåt. Bilén40 anser att 

frågorna som konsumenterna ställer driver fram transparens. En av effekterna som 

Arnesved ger som exempel är att dem nu arbetar med ursprungsmärkning på skorna då 

det var en återkommande fråga i butikerna. Bergsten41 ser en förändring de senaste åren 

gällande dessa frågor och instämmer att medvetenheten ökat. I helhet har 

medvetenheten ökat bland konsumenter med hjälp digitaliseringen, anser Johansson42. 

Vidare förklaras att tillgängligheten idag är större än förr. Medvetenheten ökar från en 

tidigare ålder med hjälp av internet vilket Johansson tycker är en bra utveckling då mer 

krav ställs i takt med att fler blir medvetna. Wertholz anser att nu kräver fler 

konsumenter öppenhet och är mer intresserade av hållbarhetsfrågor, men förklarar att 

det är flera komponenter som har samverkat till pressen som ställs på verksamheter. 

                                                 
38 Nina Wertholz - Projektledare för läder-sko projekt & miljövetare, Fair Action. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
39 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
40 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
41 Göran Bergsten  - Agent och distributör, erfaren i skobranschen. Telefonintervju 2019-05-08. 
42 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
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Sevenius (2013) hävdar att det är en fördel att vara transparent då det visar att företaget 

tar ansvar. Men utvecklar att eftersom det handlar om mottagarens tolkning av 

informationen kan det därmed i vissa fall bli negativt om företaget väljer att lämna ut 

för mycket information. 

 

Media och miljöorganisationer är bland annat de som driver dessa frågor enligt 

Andersson43. Arnesved berättar att förr vågade dem inte kommunicera hållbarhet och 

förklarar det som en rädsla att visa upp ett område då granskningen ökar. Vidare 

förklaras att den rädslan har arbetats bort med hjälp av regeringens krav på att 

kommunicera så mycket om hållbarhet som möjligt. Det handlar om att återge en 

trovärdig bild av varumärket förklarar Carlsson (2011) och företaget måste leva upp till 

det som dem uttrycker att de arbetar för. Verksamheter kan uppleva att dem avslöjar 

företagshemligheter vid en ökad transparens förklarar Wertholz och fortsätter med att 

det kommer alltid gå att hitta saker som är dåliga med produktioner. Således påpekas att 

det handlar om att ha en distans samt kunna erkänna att verksamheten inte är bäst och 

identifiera sina fel samt förklara hur arbetet  för att det ska bli bättre utförs. En sådan 

inställning kan leda till större förståelse från konsumenterna gällande de utmaningar 

företagen står inför anser Andersson.  

 

Enligt Weele (2012) är det lagar samt myndigheternas strängare regler och miljö-

stiftning som ligger till grund för den ökade medvetenheten. Andersson förklarar att 

hållbarhet ligger som grund hos de flesta verksamheter på den svenska marknaden av 

den enkla anledningen att det är lagstiftning på det. Vidare tydliggörs för att skapa en 

högre andel som har hållbarhet som grund kommer det säkerligen krävas hårdare lagar 

framöver samt på en bredare nivå.  

 

Borglund et al. (2012) hävdar att det även är viktigt med öppenhet i företaget för att 

bygga trovärdighet. Genom att öppet redovisa till exempel feedback från intressenter 

samt hållbarhetsredovisningar kan det generera trovärdighet för företaget. Den nya 

lagen om offentliggörande av hållbarhetsarbete anser Arnesved är bra men att den inte 

påverkar deras arbete eftersom hållbarhet funnit med innan och har under en längre tid 

skrivit hållbarhetsrapporter. Wertholz anser att lagen är ett tecken på att det finns en 

större acceptans att offentliggöra material idag. Men att den handlar egentligen bara om 

                                                 
43 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
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att berätta hur verksamheter arbetar med hållbarhetsfrågor och ställer väldigt låga krav 

på vad de faktiskt gör. Arnesved påstår att det blir lättare som hållbarhetsansvarig inom 

en verksamhet att få igenom dessa frågor. Vidare förklaras att det är viktigt att 

presentera effekterna av hållbarhetsarbetet för ledningen med slutkunden i fokus och 

vad den förväntar sig av verksamheten. Steiner (2015) hävdar att för en lyckad process 

krävs det en väletablerad ledning som är kapabla att ta de rätta besluten. Karlsson44 

förklarar att lagen endast gäller dem större företagen men anser att börja med dem större 

kan göra att det sprids till dem mindre företagen. Sedan poängteras via Wertholz att 

trots de lågt ställda kraven i lagen är det flera verksamheter som inte lever upp till dem. 

Hon tillägger att det kan bero på att det är första året i år och att arbetet troligtvis 

kommer bli bättre.  

 

4.3 Länken mellan verksamheten och omvärlden 

4.3.1 Kommunikation åt två håll 

“Digitaliseringen har gjort att branschen, eller detaljhandeln i stort har förändrats 

mycket och allting går mycket snabbare, allting är nåbart överallt idag”, Magnus 

Andersson, FaceTime-intervju 2019-05-08.  

 

Hållbarhetsarbetet måste genomsyra alla avdelningar, även marknadsavdelningen, 

berättar Karlsson45. Han fortsätter och förklara att de har krav när nya modeller och 

kollektioner tas fram. Alla produkter är tvunget att vara okej med syftet att produkterna 

även ska kunnas marknadsföras som bra för miljön. Styrkan i ett varumärke sitter enligt 

Keller (2013) i det som kunder tillskriver det. Enligt Carlsson (2011) handlar det om att 

återge en trovärdig bild av varumärket och leva upp till det företaget lovar.  

 

För att säkerställa att produkterna är okej förklarar Karlsson att skorna designas utefter 

bra material. Bilén46 anser att det är viktigt att berätta varför konsumenter ska köpa 

kvalitet då det är sammankopplat med en långsiktig idé. När det högre priset betalas får 

kunder en produkt som håller mycket längre och har en högre komfort, men som också 

är tillverkad på ett genomgående hållbart vis. Ur ett företagsperspektiv menar 

Tarnovskaya och Bertilsson (2017) att ett varumärke särskiljer produkter från andra 

tillverkare. Kapferer (2012) förklarar att positionering handlar om karaktäristiska inslag 

                                                 
44 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
45 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
46 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
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som separerar ens varumärke från konkurrenternas och gör det attraktivt mot kunder. 

Genom att ha ett starkt varumärke menar Tarnovskaya och Bertilsson (2017) att 

konsumenter kan spåra produkten till tillverkaren. Detta medför en trygghet anser 

Koehn (2001) då konsumenten kan ställa företaget som ansvarig om kvaliteten skulle 

brista hos en produkt. Kundvärdet menar Grönroos (2015) inte skapas genom hur 

produkterna är tillverkade eller marknadsförs utan skapas i samband med konsumtionen 

av produkten. Vidare förklaras att företagets syfte är viktigt, för att stödja kundens 

värdeskapande.  

 

Det är viktigt att tala om för konsumenterna vad man faktiskt gör, så att det 

framkommer varför produkterna ofta blir dyrare när de är tillverkade under bra 

förhållanden anser Karlsson. Med bra material som är kontrollerade och testade utan 

farliga kemikalier blir processen dyrare. Det viktigaste med att kommunicera hållbarhet 

externt anser Fahle Björcke47 är att effekten blir starkare att genomföra förändringar och 

förbättringar. Vidare förklaras att sättet som hållbarhet rapporteras kommer successivt 

förändrats och bli mer normativt där de stora initiativen som gör skillnad kommer stå i 

fokus. Kernen48 berättar att kommunicera hållbarhet externt är viktigt delvis på grund av 

de lagkrav som företag behöver följa. Vidare anses det viktigt att lyfta dessa frågor hos 

kunder för att motivera dem att göra hållbara val.  Falonius (2010) förklarar image som 

den uppfattning konsumenten skapar sig om varumärket. Enligt Tarnovskaya och 

Bertilsson (2017) är varumärkesimage den bild konsumenten associerar med 

varumärket. Bilden skapas vanligen av budskap som konsumenten uppfattar från 

marknadsföringen (Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan, 2015).  

 

Johansson49 berättar att några av de varumärken hon arbetar med numera skickar ut 

nyhetsbrev för att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Enligt Kapferer (2012) handlar 

positionering av ett varumärke att synliggöra till vilka kunder varumärket riktas och 

vilket värde kunderna som köper dessa produkter erbjuds. Keller (2013) hävdar att 

varumärkespositionering avser att skapa konkurrensfördelar på marknaden. I en 

situation där en kund efterfrågar information angående en skos produktion menar 

Johansson att det alltid går att kontakta leverantören och få ut detaljerade listor 

                                                 
47 Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor, Vagabond. Mailsvar 2019-04-24. 
48 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
49 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
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angående skons produktionsprocess. Till butikerna får Blomgren50 olika utskick med 

information som gör att hon kan hålla sig uppdaterad i hållbarhetsfrågor som rör skorna. 

Information från kunder tas upp genom försäljningsarbetet, förklarar Andersson51. 

Genom säljare får Andersson ta del av inputs och vad kunderna efterfrågar. Blomgren 

menar att om det blir ett mönster av frågor som hon i butiken uppfattar framförs de 

tillbaka in i verksamheten.  

 

4.3.2 Det öppna klimatet 

Ett nära samarbete inom organisationen är något som Andersson52 förespråkar. Där ser 

han en fördel i att de är så pass små. Vidare framkommer att alla hjälps åt och 

säkerställer hållbarhetsarbetet. Blomgren53 berättar om ett öppet klimat där kontakt 

mellan butikerna sker frekvent över telefon eller mail och i sin tur vidare till 

huvudkontoret. Enligt Ottosson och Parment (2016) läggs mycket energi på att 

kommunicera varumärkesidentitet ut mot kunder men förklarar att det är lika viktigt 

inom verksamheten. Arnesved54 utvecklar att de arbetar med en intern hållbarhetsgrupp 

som till en början arbetade för att främja kommunikationen mellan hållbarhet och 

marknad. Gränsen mellan intern och extern marknadsföring är otydlig anser Grönroos 

(2015) och belyser därmed den interaktiva marknadsföringens betydelse.  

 

Vidare framkommer av Arnesved att hållbarhets gruppens arbete resulterade i ett ökat 

intresse för hållbarhet inom verksamheten där många avdelningar börjar göra egna 

handlingar. Hållbarhetskommunikation inom verksamheten kan leda till att medarbetare 

tar mer hållbara beslut, anser Falk Björcke. Arnesved upplever att många sitter på bra 

idéer, små som stora, som går att tillämpa i verksamheten. Enligt Fahle Björcke55 är det 

viktigt som företag att leva upp till den förväntan som ställs och stolthet som den 

enskilde medarbetaren har inför företaget. Ottosson och Parment (2016) anser att ett bra 

rykte bland medarbetarna vanligen genererar en positiv bild ut mot intressenterna. 

Målsättningen med intern marknadsföring är enligt Gummesson (2008) att skapa 

relationer inom alla delar i en verksamhet. Kernen56 förklarar att det är viktigt med 

kommunikation inom verksamheten eftersom att dem eftersträvar att hållbarhet ska 

                                                 
50 Åsa Blomgren - Butikschef Scorett, Kalmar. Personlig intervju, 2019-05-15. 
51 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
52 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
53 Åsa Blomgren - Butikschef Scorett, Kalmar. Personlig intervju, 2019-05-15. 
54 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
55 Anna Fahle Björcke - Ansvarig för kommunikation och hållbarhetsfrågor, Vagabond. Mailsvar 2019-04-24. 
56 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
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genomsyra hela värdekedjan. Enligt Alvesson (2002) bör medarbetare dela företagets 

världsuppfattning för att en så bra kombination som möjligt. Blomgren anser att det är 

viktigt att hennes arbetsplats arbetar med hållbarhet, framför allt upplever hon en 

trygghet när hon representerar företaget mot kunder. Anställda sprider en positiv word-

of-mouth när dem har en hög motivation förklarar Mosley (2007). Därmed är 

engagemang och identifiering med sin arbetsgivare viktigt förklarar,  Backhaus och 

Tikoo (2004). Arnesved berättar att dem anordnar kickoffer för butikscheferna där hon 

fått en omfattande och stående punkt på agendan. Hon påstår att det är lika självklart 

idag att hon ska prata hållbarhet med butikscheferna som att skorna ska presenteras. 

Vidare framkommer via Kernen att de vill att alla ska känna delaktighet i företagets 

hållbarhetsarbete och att kommunikation är a och o för att medarbetarna ska uppleva 

det. Därför lägger dem stor vikt vid den interna kommunikationen. Stark 

kommunikation menar Moberg (2002) genererar konkurrensfördelar. Arnesved märker 

av ett stort intresse vid nyanställningar varav många söker kontakt med henne, som 

hållbarhetsansvarig, då många läst om ämnet under sin studietid. Fortsättningsvis 

tydliggör Arnesved att det gäller att tala om frågorna för att intresset ska öka, det är 

svårt att få intresse för något som inte diskuteras. Enligt Ottosson och Parment (2016) 

har organisationer med en tydlig kultur enklare att skapa en tydlig bild gällande 

hållbarhetsaspekter. Vidare förklarar dem att hållbarhetsaspekterna är nära 

sammankopplade till organisationskultur, värderingar samt interna arbetssätt.  

 

4.3.3 Framtiden 

Den föränderliga värld vi lever i påverkar hur företag arbetar då de behöver följa med i 

utvecklingen hävdar O’Brien (2015). Karlsson57 anser att hållbarhetsfrågor, inte bara i 

skobranschen utan generellt, blir allt viktigare. Intresset för hållbarhet ökar varje år, 

förklarar Arnesved58.  

 

“Det räcker att sätta på Tv:n och se Greta Thunberg och förstå att det är viktigt att 

tänka på vad vi gör”, Sophie Arnesved, Telefonintervju 2019-04-29.  

 

O’Brien (2018) klargör att ett hållbart inköp syftar till att kartlägga möjliga risker och 

hitta förbättringar vilket kan generera en bättre framtid. Enligt Kernen59 kommer 

                                                 
57 Calle Karlsson - Kvalité och miljöansvarig, Kavat. Telefonintervju 2019-04-30. 
58 Sophie Arnesved - Sustainability Manager, Scorett. Telefonintervju 2019-04-29. 
59 Therése Kernen - CSR och production coordinator, NilsonGroup. Mailsvar 2019-05-03. 
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kopplingen mellan hållbarhet och inköp i framtiden bli starkare, då behovet ökar att 

agera snabbt på klimatförändringar. Vidare framkommer att deras ambition är att 

hållbarhet får en självklar del av inköpsprocessen vilket leder till att inköpsavdelningens 

medarbetare blir ambassadörer för hållbarhetsarbetet. Arnesved tror att affärsmodellen i 

framtiden kommer behöva utgå ifrån hållbarhet och bli kärnan i verksamheten. Vidare 

berättar hon för att överleva i framtiden fungerar det inte att verksamheter har externa 

hållbarhets-avdelningar som inte blir involverade i den resterande verksamheten. Ett 

intresse för hållbarhetsfrågor ökar för varje år och hon ser hur viktiga dessa frågor är för 

de andra i företaget.  

 

Bilén60 arbetar hårt med att bygga processer för en framtid där hon ser att kontroll på de 

egna flödena i konsumentledet kommer var gynnsamt. Behov av att styra alla processer 

när det gäller återvinning samt skapa översikt på produkten från början till slut, även 

efter att produkten anlänt hos kunden kommer bli viktigt. Det är ett förebyggande arbete 

inför framtida hållbarhetsutmaningar, anser Bilén. Wertholz61 förklarar i ett större 

perspektiv handlar det om en förändrad attityd. Hållbarhet behöver bli en naturlig grund 

genom att bygga på de resurser som finns tillgängliga och bedriva företagande utifrån 

det. Vidare berättar hon att cirkulär ekonomi börjar ta form genom att fler tänker på vad 

som händer med en produkt när den blir avfall samt när produkter återanvänds.  

 

För att kunna gå över till cirkulär ekonomi påstår Wertholz att det handlar om att veta 

exakt vilka kemikalier som används i produkter för att det inte ska bli farligt i nästa led. 

I dag menar Wertholz att det finns en liten kontroll över vilka kemikalier som används. 

EU:s kemikalielagstiftning kräver listor från företag på de kemikalier som finns och i 

vilken mängd de används men problematiken ligger i produktionen. EU:s 

kemikalielagstiftning gäller inte vid produktion och restriktioner från företag vilka 

kemikalier som används finns oftast inte. Wertholz förklarar att utan att veta vilka 

kemikalier som används vid produktion är det svårt att spåra dem vilket blir en 

problematik i ledet för att arbeta med cirkulär ekonomi. Andersson62 tror att hårdare 

lagar behövas för att fler svenska verksamheter ska inkludera hållbarhet i sin grund, då 

                                                 
60 Anna Bilén - VD och grundare, Shyness. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
61 Nina Wertholz - Projektledare för läder-sko projekt & miljövetare, Fair Action. FaceTime-intervju 2019-05-03. 
62 Magnus Andersson - VD och ägare Lanson International. FaceTime-intervju 2019-05-08. 
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blir det likt och rättvist för alla. Johansson63 tror att det kommer bli ett krav att alla 

företag måste visa upp vad de står för och hur de agerar.  

 

Johansson uppfattar att det är bra att det idag finns många unga människor som 

engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Andersson förklarar att det alltid finns behov av olika 

skor, men frågan blir således om vi kommer gå mot mer kvalié eller fortsätta leva i ett 

slit och släng-samhälle. Bilén tror att produkter kommer tillverkas utifrån vilka resurser 

som finns tillgängliga.  

 

Efter Gro Harlem Brundtlands uttalande och publicering av kommissionens rapport 

gällande hållbar utveckling framhävs, att en hantering av nutidens behov utan att riskera 

framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov är ett faktum (Borglund et al., 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Kerstin Johansson - Butikschef, SkoDej. Personlig intervju 2019-05-17. 
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5 Resultat diskussion  

 

I det avslutande kapitlet följer först besvarande av de fyra forskningsfrågorna. Som i sin 

tur leder in läsaren till ett besvarande av syftet. Vidare presenteras samhälleliga 

hållbarhetsaspekter och teoretisk samt praktiskt betydelse.  

 

 

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Vilka inslag av hållbarhet är relevanta för ett inköp och vad utmärker dessa?  

Det har uppmärksammats flera tendenser under arbetsprocessen med studien. En 

återkommande aspekt är vikten att göra rätt från början. En sko är komplicerad i sitt slag 

och sätts ihop av många olika delar samt från olika håll. Ett samarbete mellan flera olika 

avdelningar leder till att rätt material väljs ut samt att produkterna kvalitetssäkras för att 

dels bli producerade rätt men även hålla över tid. Följaktligen får tillverkning och 

produktion stor betydelse för hållbarhet i inköpet och är viktiga inslag. Vid 

framställning av skor används det ibland felaktiga medel, varav farliga kemikalier och 

metoder där arbetsförhållanden inte existerar. Kemikalieutsläpp är en relevant och 

utmanande faktor. En intressant aspekt blir relationen till leverantörerna. Det som 

synliggörs är att det är väsentligt att hålla bra och god relation med sina leverantörer 

som i många fall producerar ens skor. Vidare präglas ett inköp av företagens 

uppförandekoder som de kräver att sina leverantörer arbetar efter. Det unika är att 

företagen sätter sin egen stämpel på sina uppförandekoder men vanligen i ton med de 

riktlinjer eller bestämmelser som finns lagstiftade eller rekommenderade.  

 

Ytterligare aspekter är en snabbt förändrat modebild och efterfråga. Som gör att stabila 

processer med trygga orderrutiner blir väsentligt för ett inköp i relation till hållbarhet. 

Konsumentkrav ställer inköpsfunktionen på sin spets anser O´Brien (2015) och 

tydliggör att inköpsavdelningen får aktivt arbeta för att upprätthålla standarden som 

konsumenterna kräver. Genom att bygga bra grunder tidigt i processen tydliggörs att 

arbetet kan utvecklas mer hållbart. Framförhållning tenderar att ta stor del i ett inköp 

eftersom produktion och konsumtion ofta sker på olika platser. Planering medför att 

företag enklare kan vara följsamma i utvecklingen och gå i linje med modet som råder. 

Det finns enligt Kapferer (2012) olika positioner att inta på marknaden. Vi upplever att 

det medför olika strategiska åtaganden och konsekvenser för ens verksamhet. Att 
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genomgående arbeta förebyggande innebär spekulationer om vad som kommer att 

efterfrågas av konsumenter längre fram. Ett utmärkande drag blir därmed om företaget 

är en trendsättare eller en som följer trenden och därmed ligger några månader efter.  

 

Sammantaget blir svaret på första forskningsfrågan att överlämningar och ett 

processtänk är ett viktigt inslag. Säkerställandet av att skorna blir producerade rätt från 

början och inte får i sig kemikalier som inte accepteras av varken den egna 

verksamheten eller konsumenten som ska köpa produkten. Det kräver därmed 

ömsesidiga relationer till leverantörer för att skapa säkerhet i tillverkningen.  

 

Vad är karaktäristiskt för olika intressenter som har en inverkan på arbetet med 

hållbarhet?  

Under studiens gång har flera tendenser blivit tydligt märkbara. Det framgår att en sko-

verksamhet har många olika intressenter som påverkar eller påverkas av verksamhetens 

arbete. Ett tydligt avseende är intresset för hållbarhetsfrågor. Vi uppfattar det naturligt 

att i dagens samhälle är tillgängligheten större än någonsin på grund av digitaliseringen 

och internet. Vilket i sin tur skapar större press på verksamheter angående deras 

hållbarhetsarbete. Medvetenheten inflikas från en tidigare ålder och fler blir intresserade 

av hållbarhetsfrågor. Tydligast framgår konsumenters engagemang i frågan. 

Leverantörer är en viktig intressent och det blir tydligt att relationen sinsemellan gynnar 

hållbara beslut från båda parter. Tendenser visar att långvariga relationer genererar 

högre kvalitet på slutprodukt, vilket i sin tur leder till ekonomisk vinning för både 

leverantör och företag. En märkbar viktig intressent till en sko-verksamhet är de andra 

verksamma företagen i branschen. Ett samarbete gynnar hållbarhetsarbetet då 

kunskapsutbyte sker sinsemellan. Det är tydligt att sko-verksamheter i större 

utsträckning klassar varandra som kollegor mer än konkurrenter. Gemensamma 

branschinitiativ blir specifikt märkbara när det handlar om hållbarhetsfrågor. Det 

framkommer att genom gemensamma krav från verksamheter i branschen på 

leverantörernas hållbarhetsarbete blir kraften mäktigare att få igenom permanenta 

förändringar.  

 

Påtryckningar strömmar även från ideella organisationer. Genom deras arbete att 

granska sko-verksamheter framkommer brister som de delar med sig av till allmänheten. 

För att göra avtryck uppmanar dem sina medlemmar att sätta press och ställa frågor till 
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sko-verksamheterna. Det i sin tur hjälper sko-verksamheter att ta till sig kritiken och 

sträva mot hållbara ageranden. Tydligt framkommer det att detta medför en större 

medvetenhet och transparens. Parallellt framkommer det att lagar och regler reglerar hur 

pass transparenta ett företag behöver vara i hållbarhetsredovisningar. Dock uppfattar vi 

ett mönster i att intressenternas krav blir en bidragande effekt till nya lagar och regler på 

hur verksamheter måste agera. En intressant aspekt som uppenbarats under studiens 

gång är trots att slutkonsumenten har störst påverkan kan de betecknas som en 

bromskloss för hållbarhets-arbetets framfart. Konsumenten är inte alltid beredd att 

betala ett högre pris som en hållbar sko kan komma att kosta. Om det blir effekten, 

spelar det ingen roll hur hållbart skon är producerad om den inte når ut till marknaden 

och slutkonsumenten. Skon bidrar inte på ett hållbart sätt genom att bli fast på en hylla i 

butik. I slutändan handlar det om en efterfrågan från slutkunden. Efterfrågan skapas via 

ett varumärke eller en inflytande person som skapar trender som sprids vidare genom 

media och olika sociala aktörer. För att kunder ska komma att acceptera det högre 

priset, krävs det kunskap och information från företagen/butikerna. Det är där 

medarbetarna på butiksnivå får ett viktigt uppdrag med att informera dels om skovård 

samt om tillverkningsprocessen.  

 

Sammantaget påverkar verksamheternas intressenter hållbarhetsarbetet till olika grad. 

Det råder inga tvivel om att slutkonsumenten är den primära intressenten för en sko-

verksamhet. Det framgår tydligt att samarbeta och skapa långvariga relationer med 

andra intressenter gynnar hållbarhetsarbetet.  

 

Vad kan framtid och utveckling innebära för kopplingen mellan inköp och hållbarhet?  

En minskad eftertanke om hållbarhet är det ingen som antyder att framtiden bär med 

sig. Snarare visar tendenser det motsatta. Det framkommer att medvetenheten bland 

människor påverkar hållbarhetsarbetet för att dem kräver mer hållbara produkter. En ny 

attityd och större ödmjukhet till att människor använder upp jordens resurser i en alltför 

snabb hastighet gör att miljöfrågor väcker intresse runt om i världen. Vidare synliggörs 

att arbeta med att kontrollera sina egna processer samt skapa verksamheter utefter de 

resurser som finns tillgängliga lär bli det nya arbetssättet. En intressant aspekt blir 

inköpets betydelse gällande säkerställandet att produkterna innehåller rätt material och 

inga farliga ämnen. I takt med att fler företag går över till cirkulär ekonomi ökar den 

betydelsen markant. Ett mönster vi ser är att många uppfattar att hårdare lagar och 
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regler kommer bli avgörande för att skapa en så rättvis uppdelningen i dessa frågor som 

möjligt.  

 

Vidare riktas mycket fokus på öppenhet och transparent insyn i verksamheter. Det 

handlar om att våga visa vart ens företag står idag och erkänna dels för sig själv men 

även omvärlden att arbetet inte är optimalt men förhoppningen är att det en dag ska vara 

det. Men låt oss inse att identifiering av befintliga riskfaktorer för hållbart arbete 

kommer framkalla nya och således kommer det alltid vara en pågående process som 

måste finnas med. Det är enligt oss, inget arbete som lider mot sitt slut utan bör 

genomsyra allt och alla. Drastiska förändringar sker inte på en handvändning men den 

enskilde personen eller verksamhetens effekt ska inte föraktas. Vi uppfattar att det inte 

längre är legitimt att gömma sig bakom en ursäkt att verksamheten är en liten aktör, 

eller att privatkonsumenter inte kan påverka. Borglund et al. (2012) redogör att när 

Brundtlandrapporten publicerades 1987 var fokus på en hantering av nutidens behov 

utan att riskera framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Vår 

uppfattning är att verksamheter har tappat bort sig bland konkurrensen att bedriva 

affärsverksamhet med den egna vinstnyttan som primär bas. Således, anser vi att det 

synliggörs vilka verksamheter som finns till för att gemensamt skapa värdet tillsammans 

med sina konsumenter.  

 

Sammanfattningsvis blir svaret att hållbarhet kommer finnas med oss i mångt och 

mycket. Det ska genomsyra och grunda verksamheter för att tillgodose de resurser som 

finns. Således bör arbetet härnäst innebära att släcka de mest akuta bränderna men sedan 

övergå i en god och hållbar standard.  

 

Vad påverkar hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete? 

Genom kommunikation sprids verksamhetens hållbarhetsarbete inom företaget men 

även ut till samhället/världen. Det är en märkbar skillnad på större och mindre 

verksamheters intresse att kommunicera hållbarhet. Tendenser tyder på att lagar och 

regler har stor påverkan till vilken grad hållbarhet kommuniceras. Intresset att 

kommunicera hållbarhet internt tyder dock inte på verksamhetens storlek utan 

skillnaden ligger främst på den externa kommunikationen. I dagsläget är det endast 

större verksamheter som har lagkrav att öppet redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det 

framkommer att vikten att kommunicera externt, bortsett från de lagkrav som finns, 
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handlar om att sprida medvetenhet och motivera kunder. En faktor som gör att 

skoföretagen vill kommunicera arbetet utåt är för att informera konsumenter om varför 

skorna till viss del får en högre prissättning. Det handlar även om att utbilda nya sätt att 

ta hand om skorna för att få dem att hålla längre över tid. För att skapa förändring krävs 

det att alla går samman samt börjar ta hållbara beslut i stort och smått. En tydlig aspekt 

är vikten av att kommunicera hållbarhet internt. Det framkommer att intresse väcker 

intresse. Genom att fler avdelningar och medarbetare i en verksamhet får ett ökat 

intresse ger det nya ideer och tankar vilket främjar hållbarhetsarbetet. Det framgår även 

att involvera fler avdelningar inköpsprocessen leder till mer hållbara beslut. Det i sin tur 

säkerställer att produkterna är kvalificerade vilket bidrar att verksamheter vågar 

marknadsföra sina produkter som hållbara. En intressant aspekt ser vi i hur viktigt och 

intressant det är för medarbetare att arbeta på ett företag som arbetar med hållbarhet. Vi 

uppfattar att vikten av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete blir inte bara väsentligt 

inkomstmässigt utan skapar även en attraktiv arbetsplats.  

 

En intressant aspekt vi sett under studiens gång är hur företag gör allt i sin makt för att 

bemöta kundernas förväntningar samt krav. Men faktum är genom att arbeta med 

hållbarhet möter det inte bara kunden utan gynnar även företagets ekonomiska vinning, 

företagets trovärdighet samt bidrar till en bättre produkt kvalitetsmässigt. Det faller sig 

därför naturligt att företag anpassar sig till samhällets krav och kommunicerar hållbarhet 

utåt men tveksamhet infinner sig om det främst är för företagets egna vinning eller 

moder jords.  

 

Sammantaget på vad som påverkar hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete blir 

en kombination av spridning av kunskap och ekonomisk vinning via marknadsföring. 

Det sker således ett kunskapsutbyte med verksamheten och dess intressenter.  

 

5.2 Syftet besvaras 

Syftet med rapporten var att undersöka vilka inslag som kan vara intressanta och 

viktiga i inköpsfunktionen gällande hållbarhetsfrågor och vad som präglar dessa. 

Vidare var avsikten att tydliggöra hur hållbarhet kan kommuniceras ur ett 

marknadsperspektiv. I denna studie har en fallstudie på skobranschen stått i centrum 

med utgångspunkt för möjlig överföring till andra konsument-sektorer.   



  
 

61 

I studien framgår det via den insamlade empirin att det är ett förändrat och mer modernt 

inköp som råder inom skobranschen. Det är integrerade processer snarare än det tidigare 

inköpet som var transaktions - och prisorienterat. En tendens som synliggörs är att det 

blir svårt att dra skiljelinjer vart hållbarhetsarbetet träder in i bilden för en inköpare. Via 

intervjuer med fallföretagen har det identifierats väsentliga inslag som en 

inköpsfunktion bör arbeta med för att i bästa möjliga mån inkludera hållbarhet. En av 

dessa blir materialvalet som således ofta väljs ut på förhand eller i samråd mellan 

inköpare och designer. Som tydliggjorts i studien får leverantörer och dess 

underleverantörer stor inverkan på hållbarhetsarbetet. Vidare existerar de företag vi 

undersökt i avseende att leverera en produkt ut på marknaden som gör att 

kundperspektivet träder in som ytterligare ett centralt inslag. Det faller sig naturligt att 

planering och framförhållning blir viktigt på grund av den snabba och föränderliga 

modebilden som råder inom skobranschen. Vår uppfattning är att ett hållbart inköp 

skapas genom ett samspel av dessa faktorer. I linje med empirin och vad O'Brien (2018) 

anser att ett hållbart inköp innebär, ser vi att starkt fokus riktas mot att kartlägga möjliga 

risker i de aktiviteter som berör ett inköp. De aktiviteter som vi anser existerar i ett 

hållbart inköp presenteras i modellen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Källa: Egen modell 

(2019) ”Hållbart inköp”. 
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I det moderna inköpet betonas vikten av att hållbarhet genomsyrar en verksamhets alla 

avdelningar. Det framgår att ett hållbart inköp inkluderar mer än bara inköpsfunktionen 

då ett förarbete utförs innan inköparen kommer in i bilden. Vi uppfattar att en inköpare 

arbetar hållbart men på grund av faktorer som inte dem själva styr eller påverkar. Det är 

designers och produktutvecklare som säkerställer materialval vilket leder till att 

inköparen får en hållbar produkt att köpa in. En intressant aspekt vi uppmärksammat 

under studiens gång är att välja rätt material till rätt produkt. Materialframställning är 

resurskrävande och vi ser tydligt att framställningen av hållbara material är en mindre 

resurskrävande process men bidrar till en dyrare slutprodukt. I det slit och släng 

samhället vi lever i anser inte vi att en produkt som används max två gånger kräver det 

materialet som det framställs med. Nya sätt att definiera vad som är en hållbar produkt 

kommer därför infinnas. Därmed anser vi att en utmaning finns för produktutvecklare 

och designers till vilken grad detta kan tas i beaktning. Produkter med rätt material med 

en kortare livslängd bidrar till ett mer hållbart slit och släng samhälle, men samtidigt 

gynnar det inte den långvarigt hållbara produktens framfart.  

 

I ett hållbart inköp framgår vikten av att försöka knyta långvariga relationer med 

leverantörer. Att välja få leverantörer som besitter rätt kompetens genererar 

kvalitetssäkrade produkter. Det är väsentligt att gå från det prisbaserade tänket och 

istället arbeta hårt med riskidentifiering och tillsammans sträva mot hållbara beslut. De 

framgår genom studiens gång att företag sällan besitter kontroll på dess leverantörers 

underleverantörer vilket vi anser leder till problematik för verksamheter att upprätthålla 

ett hållbart inköp. Det kan handla om en liten detalj i produktionen som tillverkas 

utanför den kontrollerade leverantörens verksamhet, vilket bidrar till att 

inköpsfunktionen inte kan kontrollera hållbarhetsaspekter i alla led. För en framtid där 

cirkulär ekonomi har en central del gäller det att säkerställa materialets innehåll, 

arbetsförhållanden samt övriga hållbara perspektiv i alla led. Vi uppfattar att arbetet 

med att identifiera företagets underleverantörer är en viktig aspekt för våra fallföretag 

men det har inte fått den framfart som vi anser att den bör. Vidare framgår att 

samarbeten i den gemensamma branschen har slagkraftiga effekter på förändring vilket 

bör utnyttjas till den grad att förändringen förblir permanent.  

 

Ett inslag som inte fått något stort utrymme i vår studie är transporter. Vi vill gärna 

resonera kring vikten av att transporter har en påverkan på ett hållbart inköp då det 
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faller sig naturligt att varor transporteras, vilket i mångt och mycket tär på miljön. 

Genom att planera och sam-koordinera sina leveranser effektiviseras hela processen. I 

detta läge anser vi även planering från verksamhetens inköpsfunktion får en central del. 

Genom att undersöka efterfrågan på marknaden, föra statistik och samverka med andra 

verksamheter i branschen kan efterfrågan identifieras. Det framkommer att den svenska 

marknaden i vissa fall ligger efter i modet jämfört med andra länder i Europa. Det 

tydliggörs under studiens gång digitaliseringens makt på informationsspridning vilket i 

sin tur har genererat större konsumentkrav på verksamheter då medvetenheten ökar. 

Genom att dra nytta i den kraft som digitaliseringen faktiskt besitter kan verksamheter 

enklare få kontakt och ingå samarbete med verksamheter i branschen utanför Sveriges 

gränser. Vilket vi anser leder till ett försprång och en tidig insyn i den framtida 

efterfrågan på marknaden.  

 

Det är ett faktum att företag budgeterar höga belopp på marknadsföring. Istället för att 

investera dessa pengar i traditionell media kan vi se hur ett hållbart inköp kan hjälpa 

företag göra klokare marknadsföringsbeslut. Hållbarheten säkras redan innan produkten 

tillverkas vilket leder till att företag vågar marknadsföra sina produkter som hållbara. 

Modet och efterfrågan i skobranschen är snabbt skiftande vilket genererar svårigheter 

många gånger att hänga med och marknadsföra sig snabbt. Vi anser det intressant med 

dagens användning av internet och sociala medier för företag dra nytta i det och 

använda hållbara sätt att kommunicera ut mot kund. Det blir ett ömsesidigt intresse för 

både kunder och företag att samverka med så kallade influencers. I grund och botten är 

det i kundernas intresse att hänga med i modets snabba skiftningar och sociala mediers 

plattformar bidrar till den snabba spridningen. Vi anser att ett starkt samarbete med 

influencers genererar en hållbar och samtidigt snabb marknadsföring, som bör användas 

till att sprida kunskap och skapa mer engagemang. Det tydliggörs att det är viktigt att 

tala om vad produkterna innehåller samt därmed förklara prissättning, men framförallt 

uppmuntra till mer hållbara val.  

 

I anknytning till syftet har vi en önskan att skapa användning av studien genom att 

överföra till andra branscher. Vi uppfattar att det kan finnas användning av vår modell 

inom liknande konsument-sektorer. En överföring till andra branscher blir därmed 

spännande och intressant. Det som synliggörs i denna undersökning är att inköparens 

arbete påverkas av en varierande miljö samt växlande konsumentkrav. De sektorer som 
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vi finner närhet till blir således kläder och sportbranschen. Vår uppfattning är att de 

likväl arbetar rörligt i takt med förändringar och utveckling. Det framkommer också via 

våra respondenter att de själva identifierat likheter med framförallt klädindustrin. Det är 

en bransch som också bedriver mycket produktion utomlands och får arbeta likt 

skobranschen med att säkerställa att alla led inkluderar hållbarhet. Vidare uppfattar vi 

att klädbranschen i större utsträckning präglats av hårdare krav och granskning men att 

det successivt ökar mot sko-industrin. En orsak till det uppfattar vi kan vara för att 

kläder kommer närmare inpå kroppen och fler människor har varit medvetna om deras 

tillverkning under en längre tid.  

 

En överföring till sektorer som till synes inte är lika, anser vi ändå vara möjlig men att 

det krävs en uppdatering av modellen. Det kan då tillkomma andra steg som får större 

betydelse för den specifika branschen. En intressant överföring skulle vara om en 

inköpare inom matsektorn skulle tillämpa modellen. Vidare leder våra spekulationer in 

på om transporter skulle få större uppmärksamhet eftersom det rör sig om färskvaror 

med andra förutsättningar än kläder och sportartiklar.  

 

5.3  Samhälleliga och hållbarhetsaspekter 

Genomgående i denna studie har vi påkallat att hållbarhet och etik är viktiga aspekter. 

Närheten mellan orden handlar enligt oss om koppling mellan människor och resurser. 

Det går att belysa från olika perspektiv. Människor träder in i bilden via verksamheter i 

väst eller öst och blir påverkade eller påverkar arbetet. Resurserna spelar roll i den 

avsikt att de inte finns obegränsat av dem eller därmed att konsekvenserna vid 

förbrukning av dem skulle passera utan vidare påföljd. Med vår studie hoppas vi bidra 

till dels information och förståelse för hur inköp samt hållbarhet samverkar. Med 

modellen har vi förhoppning att inspirera verksamheter att arbeta mer med sina inköp på 

ett hållbart sätt.  

 

Vi upplever att det faller sig naturligt att hållbarhet står i centrum i samhället och i vår 

studie. Det är ett synnerligen viktigt och intressant ämne. Identifiering av de punkter 

som brister och skapandet av stabila hållbara grunder inom verksamheter uppfattar vi 

som ett steg i rätt riktning. Engagemang för dessa frågor väcker nytt engagemang samt 

uppmärksamhet. Följaktligen är det just den där spridningen som vi anser ha betydelse. 

Genom att dela med sig av den kunskap som finns idag för att utveckla och förbättra. 
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Studien har ökat vårt intresse för hållbarhet samt givit kunskap för de faktorer som 

präglar hållbarhetsarbetet inom ett inköp. Den har tagit oväntade vändningar och vi har 

fått ta del av intressanta vinklar samt utmaningar av våra respondenter.  

 

5.4 Praktisk och teoretisk betydelse  

Som vi diskuterat innan finner vi det intressant att applicera vår modell på andra 

branscher. Vi finner att en överföring är möjlig till både liknande branscher men även 

de som har mer unika drag och andra förutsättningar gentemot denna studies fallföretag. 

En överföring samt användning av modellen skulle enligt oss kunna resultera i bättre 

inköp med större fokusering på hållbarhet. Det undgår ingen att digitaliseringen medför 

förändrade situationer inom handeln. E-handelsplattformar utvecklas och ändrar om den 

tidigare positioneringen bland verksamheter. Vår uppfattning är att utvecklingen leder 

till andra förutsättningar i mångt och mycket, men att punkterna tillhörande ett inköp 

som vi identifierats i studien som är viktiga i avseende att bedriva ett hållbart inköp, är 

samma även inom e-handelns sektorn.  

 

Under studiens gång har nya intressanta aspekter vuxit fram. En spännande fortsättning 

och utveckling på denna studie skulle vara att se närmare på våra frågor men ur ett 

konsumentperspektiv. Vi anser att konsumenten är i nära anknytning till denna studie 

och därmed relevant att undersöka närmare. Vidare skulle en återkoppling till e-handeln 

vara intressant. En undersökning om importen från privatkonsumenter som tilltalas av 

hemsidor som erbjuder varor till ett lågt pris, men har ingen förståelse av 

konsekvenserna av det låga priset. Vi uppfattar att det kan bli en utmaning med 

säkerställandet av material, arbetsvillkor för tillverkarna, barnarbete samt generella 

miljöaspekter. Således ett hot mot framtida cirkulär ekonomi där återanvändning står i 

centrum.  

 

“Det kostar 10 kronor att få hemskickat produkter men egentligen kostar det något helt 

annat”, Magnus Andersson, FaceTime-intervju 2019-05-08. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A, Interjuguide 

Inköp  

• Berätta om inköpsprocessen?  

• I vilket skede kommer hållbarhetsfrågor in i bilden?  

• Arbetar ni med olika kriterier / riktlinjer som ni stämmer av att verksamheter 

uppfyller för att ingå samarbeten med er?  

• Finns det strategier / krav gällande produkters miljöpåverkan?  

• Vilka är era intressenter?  

• Skiljer sig deras inverkan på inköpsfunktionen åt?  

• Vad finns det för risker med ett hållbart inköp?  

• Hur ser en kvalitetssäkring ut om det finns någon?  

Hållbarhet  

• Verksamheter blir mer och mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete, intressenter 

kan läsa om det via hemsidor bland annat, beskriv hur det är mellan företag till 

företag?  

• Finns det gemensamma mål som genomsyrar i branschen?  

Kommunikation 

• Finns det ett samarbete mellan hållbarhetsansvarig/ hållbarhetsavdelning till 

andra avdelningar?  

• På vilket sätt är det viktigt att kommunicera hållbarhet inom verksamheten?  

• På vilket sätt är det viktigt att kommunicera hållbarhetsarbetet externt?  

• Finns det faktorer som berör hur kommunikationen både internt och externt 

riktas mot hållbarhet?  

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B, Operationaliseringsschema 

Intervjuguidens 

ämnesområden 

Varför vi valt 

ämnesområdet 

Väsentlig teori Författare 

Inköp Denna del ämnar 

besvara syftet samt 

forskningsfråga 1, 2 och 

3.  

- 3.1 Inköp 
- 3.1.1 Utveckling av inköp 

- 3.1.2 Inköpsprocessen 

- 3.1.3 Hållbart inköp 

- 3.1.4 Due diligance 

Jonsson och Mattsson (2016), Steiner 

(2015), Bergman och Klefsjö (2012), 

Gadde och Håkansson (1998), 

Weele (2012), O’Brien (2015),  Ahlin 

och Marcusson (2017), Fredholm 

(2013), Borglund et al. (2012), 

Sevenius (2013), O’Brien (2018), 

O’Brien (2014). 

Hållbarhet Denna del ämnar 

besvara syftet samt 

forskningsfråga 1, 2 och 

3. 

- 3.2 Hållbarhet 
- 3.2.1 Hållbar utveckling 

- 3.2.3 Företags sociala 

ansvarstagande 

 

Gröndahl och Svanström (2011), 

Borglund et al. (2012), Lidskog och 

Sundqvist (2011), Gulliksson och 

Holmgren (2018), Brandt och 

Gröndahl (2000), Ammenberg (2012), 

Hahn, Hök och Jannesson (2016), 

Porter och Kramer (2011), Jutterström 

och Norberg (2011), Borglund, De 

Geer och Hallvarsson (2008), 

Grafström, Göthberg och Windell 

(2008), Windell (2006), Jutterström 

(2006), Bring (2011), Borglund, De 

Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, 

Nordbrand, Sjöström och Windell 

(2017) 

Kommunikation Denna del ämnar 

besvara syftet samt 

forskningsfråga 4. 

-3.3 Kommunikation  
-3.3.1 Varumärke 

-3.3.2 Intressenter 

-3.3.3 Relationer 

-3.3.4 Kommunikation inom 

verksamheten 

-3.3.5 Employer branding 

 

Kapferer (2012), Aaker (2002), 

Carlsson (2011), Falonius (2010), 

Keller (2013), Tarnovskaya och 

Bertilsson (2017), Parment och Dyhre 

(2009), Alvesson (2002), Ottosson och 

Parment (2016), Koehn (2001), 

Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan 

(2015), Grönroos (2015), Hahn, Hök 

och Jannesson (2016), Godson (2009), 

Grafström, Göthberg och Windell 
(2008), Sevenius (2019), Segerstedt 

(2018), Gummesson (2008), Svensson 

och Östberg (2016), Bergman och 

Klefsjö (2012), Håkansson och 

Snehota (1995), Håkansson och 

Johansson (1992), Moberg, Cutler, 

Gross och Speh (2002), Falkheimer 

och Heide (2014), Dyhre och Parment 

(2013), Backhaus och Tikoo (2004), 

Mosley (2007) 
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