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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla på 8848 Altitude som med öppna armar tog emot oss och 
gjort denna uppsats möjlig, samt de konsulter som tog sig tid att ställa upp på våra intervjuer 
och delat med sig av sin erfarenhet.     
   
Stort tack till vår handledare Sara Hjelm Lidholm för uppmuntrande kommentarer och 
vägledning som tagit studien framåt. Vi är också tacksamma över det tålamod som Eva 
Gustafsson och Borås Högskolas bibliotekarier visat oss i besvarandet av alla våra frågor 
kring uppsatsskrivande och dess formalia.  
   
Dessutom vill vi rikta ett speciellt tack till våra familjer och vänner som stöttat och 
uppmuntrat oss längs uppsatsskrivandets gång.  
     
Trevlig läsning! 
 
 
Sophie Bremholt & Therese Johansson  
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Abstract 
 
 
 
Swedish title: Att översätta hållbar utveckling – en fallstudie om miljöledning på 

8848 Altitude 
English title:  Translating sustainability – a case study of environmental 

management at 8848 Altitude 
Year of publishing:  2014 
Authors:  Sophie Bremholt och Therese Johansson 
Tutor:  Sara Hjelm Lidholm   
  

 
     
Problem: Today's fashion market is characterized by a high turnover rate and low 

pricing made possible by outsourcing of production to low cost countries, 
while sustainability gets increased attention in the public debate. Fashion 
companies are therefore faced with the dilemma of combining the use of 
this business strategy, and simultaneously ensuring that the increased 
demands for accountability set by society are met. SMEs have another 
initial position for environmental management in the supply chain, in 
comparison to larger businesses. As SMEs have a crucial role in the fashion 
industry, it is imperative to study their conditions more closely. We intend 
to contribute to this exploration by studying how environmental 
management is functioning at 8848 Altitude. 

 
Purpose: The objective of this paper is to apply a theoretical perspective of translation 

to study how environmental management is interpreted and applied in a 
small- or medium fashion company which outsources its production.  

 
Methodology: The study was conducted as a qualitative case study at 8848 Altitude where 

semi-structured interviews, participant observation and document analysis 
have been the methods of collecting empirical data among the company's 
employees and their consultant in sustainability. 

 
Findings: Our results show that external legitimacy is the main motivator for 8848 

Altitude, which focuses on addressing current requirements from 
stakeholders. Like other SMEs 8848 Altitude is experiencing a lack of 
resources and has therefore contracted a consultant in sustainability issues to 
organize its initiatives in sustainability. 

 
This study is written in Swedish. 

 
Key Words: Sustainability, Environmental management, SMEs, Translation, Textile- and 

fashion companies 
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Sammanfattning 
 
 
 
Svensk titel:   Att översätta hållbar utveckling – en fallstudie om miljöledning på 

8848 Altitude 

Engelsk titel:  Translating sustainability – a case study of environmental 
management at 8848 Altitude 

Publiceringsår: 2014  
Författare:   Sophie Bremholt och Therese Johansson 
Handledare:   Sara Hjelm Lidholm  
 
 
     
Problem: Dagens modemarknad är präglad av hög omsättning och låga priser vilket 

möjliggörs genom outsourcing av produktion till lågkostnadsländer, 
samtidigt som hållbar utveckling får ökat utrymme i samhällsdebatten. 
Modeföretag ställs därför inför dilemmat att kombinera användningen av 
denna affärsstrategi, och simultant säkerställa att de ökade krav på 
ansvarstagande som ställs av samhället uppfylls. SMEs har ett annat 
utgångsläge för miljöledning i försörjningskedjan, i jämförelse med större 
verksamheter. Då SMEs har en avgörande roll i modebranschen är det av 
största vikt att studera deras förutsättningar närmare. Vi ämnar bidra till 
denna utforskning genom att studera hur miljöledning fungerar på 8848 
Altitude. 

 
Syfte: Studiens syfte är att studera hur ett mindre modeföretag som outsourcar sin 

produktion tolkar och tillämpar miljöledning utifrån ett 
översättningsteoretiskt perspektiv. 

      
Metod:  Studien har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie på 8848 Altitude 

där semi-strukturerade intervjuer, deltagande observation samt 
dokumentanalys har varit metoderna för att samla empiriskt material bland 
företagets medarbetare samt deras konsult inom hållbarhet.  

 
Slutsats: Studiens resultat visar att extern legitimitet är den främsta drivkraften för 

8848 Altitude som fokuserar på att åtgärda aktuella krav från intressenter. 
Likt andra SMEs har företaget informell organisation och kommunikation. 
Ledningen av hållbarhetsarbetet är differentierad i jämförelse med ledning 
av integrerade frågor. 

Nyckelord:  Hållbar utveckling, Miljöledning, SMEs, Översättning, Textil- och 
modeföretag 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur hållbar utveckling påverkar modeföretag och hur dessa 
organiserar sitt hållbarhetsarbete. Outsourcing av produktion har blivit ett vanligt 
konkurrensmedel för modeföretag idag, men denna strategi innebär att släppa på kontrollen 
över miljöledning eftersom det är omöjligt att säkerställa att kraven följs fullständigt. Att 
hantera dessa premisser parallellt skapar en komplex situation för SMEs som har begränsade 
villkor. Därför fokuserar denna studie på att undersöka hur ett mindre modeföretag som 
outsourcar sin produktion tolkar och tillämpar miljöledning utifrån ett översättningsteoretiskt 
perspektiv. 

1.1. Miljödebatten driver på modeföretags ansvarstagande 

Samhällets krav på företags ansvarstagande ökar och företag behöver anpassa sitt arbete efter 
de nya förutsättningarna för att skapa legitimitet. Det är inte längre en fråga om man ska 
arbeta med hållbarhet, utan hur man ska arbeta med hållbarhetsfrågor.1 Konsumenter är idag 
alltmer medvetna och ställer allt högre krav på företags hållbarhetsarbete och sociala 
ansvarstagande, vilket skapar nya nivåer av förväntningar för företagen att leva upp till (Frisk 
2013). Begreppet hållbar utveckling har, sedan introduktionen på 1970-talet, utvecklats och 
blivit ett väletablerat begrepp på olika nivåer av samhällsdebatten (Shen, Richards & Liu 
2013; Young, Hwang, McDonald & Oates 2010). Aktualiteten av att jobba aktivt med 
hållbarhetsfrågor exemplifierades nyligen då hållbarhetschefen för H&M utnämndes till 
näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans Affärer med motiveringen ”att hon ansvarar för 
de mest avgörande framtidsfrågorna i börsens största bolag” (Dagens Industri 2014). 
 
Trots ett ökat fokus på hållbarhet inom mode domineras omsättningen på den svenska 
modemarknaden idag av ”fast fashion” enligt Mikael Karlsson, ordförande för 
Naturskyddsföreningen (2013). Karlsson fortsätter att beskriva hur svenskars konsumtion av 
kläder ständigt ökar och en anledning till detta är den låga prissättningen inom textilindustrin. 
Fast fashion, som innebär ett fokus på ständiga nyheter, hög omsättningshastighet och låga 
priser, har lett till att lokaliseringen av produktion till lågkostnadsländer har blivit en vanlig 
strategi för modeföretag för att minska kostnader och bibehålla konkurrenskraft på marknaden 
(Kang, Wu, Hong & Park 2012; Gilley & Rasheed 2000; Oke, Maltz & Christiansen 2009). 
Karlsson (2013) poängterar dock att kostnadsfokuset av denna strategi bidrar till försämrade 
villkor för leverantörer och medför därmed svårigheter att säkerställa hållbarhetens 
efterlevnad i försörjningskedjan. För att leva upp till de ökade kraven från samhället är det av 
vikt för företag att organisera och styra sitt hållbarhetsarbete. 

1.1.1. Miljöledning - hur en organisation strukturerar sitt hållbarhetsarbete 

Hållbar utveckling ses ofta som en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter, där uppfyllandet av dagens behov inte ska äventyra kommande generations 
möjlighet att tillgodose sina behov (Antonsson 2003; Bos-Brouwers 2010; Sherman 2012; 
Brorson & Almgren 2013, s. 244; United Nations (UN) 1987). Miljöledning är ett begrepp 
som används på olika sätt, men oftast beskrivs som ett verktyg för en organisations 
strukturering av sitt hållbarhetsarbete (Ammenberg 2012, s. 16). Ammenberg (2012, s. 17) 
särskiljer miljöledning från hållbarhetsledning, vilket gör att vi vill betona att vår användning 
av begreppet miljöledning inkluderar alla aspekter av hållbar utveckling som nämns tidigare i 

                                                
1 Emma Palmér, vd Fangsi – House of Quality, CSR & Logistics. Intervju den 14 april 2014. 
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stycket, till skillnad från den mer begränsade användningen av begreppet. Grunden i ett 
miljöledningssystem utgörs av PDCA (Plan-Do-Check-Act) eller som den svenska 
översättningen lyder: Planering-Genomförande-Uppföljning-Förbättring (Brorson & Almgren 
2013, s. 7). Det allra första en organisation bör göra är att kartlägga är sina ambitioner med 
hållbarhetsarbetet samt identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för organisationen 
(Brorson & Almgren 2013, s. 35ff). Brorson och Almgren (2013, s. 34) bedömer ett företags 
ambitionsnivå på en skala med fem nivåer. Miljöpassiv ambitionsnivå, innebär att företaget 
saknar vilja att minska sin miljöpåverkan, vilket följs av en kravstyrd ambitionsnivå där 
företag endast reagerar på externa krav. En kravoptimerad ambitionsnivå har ett företag som 
siktar på att klara framtida krav, medan en miljömedveten ambitionsnivå siktar bortom dessa 
krav (Brorson & Almgren 2013, s. 34). Den högsta ambitionsnivån utgörs av miljöanpassad 
ambitionsnivå där hållbarhetsfrågorna är det som driver företaget (Brorson & Almgren 2013, 
s. 34). Detta formuleras vanligen i en miljöpolicy som sedan utgör grunden för upprättandet 
av både övergripande strategiska mål, detaljerade operativa mål, samt handlingsplaner för 
dessa (Brorson & Almgren 2013, s. 133ff). Intern och extern kommunikation är en 
förutsättning för att få arbetet att fungera (Ammenberg 2012, s. 291). “Det som mäts blir 
gjort” är ett vanligt uttryck som också är relevant i detta fall då uppföljning och mätning leder 
till säkerställande av önskat resultat (Brorson & Almgren 2013, s. 204ff). Hållbarhetsarbetet 
bör regelbundet utvärderas för att förbättras enligt Brorson och Almgren (2013, s. 227ff). För 
att lyckas med sin miljöledning måste det bli en integrerad del i hela företaget där resurser 
ställs till förfogande och som behandlas på samma sätt som andra frågor (Brorson & Almgren 
2013, s. 152ff). Därför krävs det att rätt kompetens finns tillgänglig, även hos externa 
personer som utför uppgifter åt organisationen (Brorson & Almgren 2013, s. 160).  
 
Lo, Yeung och Cheng (2012) beskriver att standardiserade miljöledningssystem, som ISO 
14001 och Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), har nått en internationell acceptans 
vid outsourcing av produktion inom modeindustrin (Hillary 2003). Modevarumärken kräver 
ofta certifiering av leverantörer enligt ett standardiserat miljöledningssystem med syfte att 
säkerställa kontroll av hållbarhetsarbetet i försörjningskedjan (Lo, Yeung & Cheng 2012; Ren 
2000). Intressenternas ökade kunskaper om problematiken kring hållbarhet leder till att högre 
krav ställs vilket i sin tur är den främsta anledningen för företag att införa 
miljöledningssystem (Poksinska, Dahlgaard & Eklund 2003). Anton, Deltas och Khanna 
(2004) framhåller att implementering av miljöledningssystem för med sig positiva effekter 
vilket Ammenberg och Sundin (2005) ifrågasätter med argumentet att forskningsresultaten 
inte är eniga och att en direkt koppling mellan standardiserade miljöledningssystem och 
minskad miljöpåverkan inte existerar. 

1.1.2. Begränsade förutsättningar för SMEs 

Ammenberg (2012, s. 392) påpekar att miljöledning kan skilja sig avsevärt mellan små och 
medelstora företag2 (SMEs) och större företag på grund av mindre resurser hos SMEs. Att 
SMEs har andra förutsättningar vid implementering av hållbarhetsarbete, gör att teorier bör 
anpassas till företagens organisation, bransch och tillgängliga resurser (Bos-Brouwers 2010; 
Hillary 2003). Hillary (2000) betonar att utforskningen av SMEs förutsättningar för 
hållbarhetsarbete är otillräckligt trots att forskning påvisar den avgörande betydelsen av SMEs 
för samhällets hållbara utveckling, genom att betona att SMEs är en nödvändig del av ett 
lands ekonomi (Hillary 2003; Hillary 2000; Revell, Stokes & Chen 2009). Majoriteten av det 
svenska näringslivet utgörs av SMEs, närmare bestämt 99.9 % (Ekonomifakta 2013).  
 

                                                
2 SMEs består av företag med 249 eller färre anställda enligt Hillary (2003). 
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Att ha personal som arbetar heltid med hållbarhetsfrågor är inte ovanligt i större företag 
medan miljöansvarige på ett mindre företag ofta har flera ansvarsområden enligt Ammenberg 
(2012, s. 392). Författaren fortsätter att belysa att miljöledningssystem såsom ISO 14001 och 
EMAS lämpar sig bäst för medelstora organisationer och att det är nödvändigt att de anpassas 
till de mindre företagens förutsättningar vid tillämpning. Brorson och Almgren (2013, s.166, 
180) menar att informell intern kommunikation är vanligt för SMEs men framhäver att viss 
dokumentation ökar förståelse, effektivitet och styrning inom en organisation. Palmér, som är 
konsult inom miljöledning i modebranschen, bekräftar att dokumentation inom SMEs 
hållbarhetsarbete inte brukar vara omfattande.3 
 
Internationell forskning angående implementering av miljöledning hos SMEs visar på en 
negativ inställning till utsagda fördelarna som presenteras när större företag jobbar med miljö- 
och hållbarhetsarbete (Hillary 2003; Revell, Stokes & Chen 2009). Brist på resurser samt att 
investeringskostnaderna är större än utlovade ekonomiska fördelarna är två bidragande 
orsaker till den rådande skepsisen för hållbarhetsarbete hos SMEs (Perez-Sanchez, Barton & 
Bower 2003). Bos-Brouwers (2010) påpekar motsägelsen i att SMEs tenderar att arbeta 
kortsiktigt, där hållbar utveckling måste ses som ett långsiktigt arbete. Palmér bekräftar att 
företag lätt kan få ett kortsiktigt fokus när de fokuserar på aktuella hållbarhetsfrågor, delvis på 
grund av massmedias förstärkningar, medan arbetet med mer prioriterade frågor rullar på i ett 
jämnt tempo.4 

1.2. Problematik för SMEs vid miljöledning 

Globaliseringen har skapat nya förutsättningar för en hållbar försörjningskedja, där 
differentiering och goda relationer betraktas som nyckelfaktorer (De Brito, Carbone & 
Blanquart 2008). Som Anton, Deltas och Khanna (2004) konkluderar är det nödvändigt att 
miljöledning genomsyrar hela organisationen för att möjliggöra att hållbarhet efterlevs helt 
och hållet. Vid outsourcing innebär tidigare konstaterande att hela försörjningskedjan bör vara 
inkorporerad i miljöledningssystemet för att uppnå optimal hållbarhet. Dock förlorar företag 
möjligheten att kontrollera hur arbetet fullföljs hos externa partners vid outsourcing av 
produktion, och det blir därmed oerhört svårt att garantera att arbete genom hela 
försörjningskedjan lever upp till den hållbarheten som varumärket förmedlar till sina 
intressenter (Ren 2000; Walton, Handfield & Melnyk 1998). Kang et al. (2012) menar att 
samarbetet med samtliga parter i försörjningskedjan måste samordnas även för att kunna 
uppnå en aktörs enskilda målsättning. SMEs har olikartade förutsättningar jämfört med större 
organisationer att organisera och kontrollera sin miljöledning i försörjningskedjan då de har 
mindre resurser och lägre inflytande över sina partners (Revell, Stokes & Chen 2012). För 
leverantören ses ett mindre modeföretag oftast endast som en i mängden bland kunderna, som 
alla ställer olika krav. Det är därför särskilt viktigt att skapa ett miljöledningssystem för att 
tydligt kunna kommunicera hållbarhet med sina leverantörer vid outsourcing.  

Tidigare forskning har betraktat liknande problematik angående förändringar i organisation 
utifrån ett översättningsteoretiskt perspektiv (Bos-Brouwers 2010; De Brito, Carbone & 
Blanquart 2008; Fernie, Sparks & McKinnon 2010). Populära idéer, så som hållbar 
utveckling, färdas in och ut ur organisationer och tolkas och omtolkas längs vägen. Varje 
organisation gör en individuell tolkning av begreppets innebörd vilket implicit betyder att 
olika företag tolkar hållbar utveckling på olika sätt vid översättning till sina respektive 
organisationer. Tilling (2008) har exempelvis fokuserat på att undersöka hur en offentlig 

                                                
3 Emma Palmér, vd Fangsi – House of Quality, CSR & Logistics. Intervju den 14 april 2014. 
4 Emma Palmér, vd Fangsi – House of Quality, CSR & Logistics. Intervju den 14 april 2014. 
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verksamhet översätter idén om hållbar utveckling till sin organisation. Vi anser därför att det 
vore relevant för oss att anta ett översättningsteoretiskt perspektiv för att undersöka hur ett 
mindre modeföretag tolkar hållbar utveckling till sin organisation och organiserar sitt 
hållbarhetsarbete. Översättning av hållbar utveckling för SMEs skiljer sig markant från större 
företag enligt Bos-Brouwers (2010). Revell, Stokes och Chen (2009) poängterar en liknande 
tankegång då intresset för miljöledning har ökat hos de större företagen men att SMEs hamnat 
efter i utvecklingen på grund av avsaknaden av relevant teori. Trots att SMEs utgör en stor del 
av det privata näringslivet så tenderar forskning inom hållbar utveckling att fokusera på stora 
organisationer (Revell, Stokes & Chen 2009). Vissa forskare betonar dock vikten av att 
anpassa miljöledning efter organisationens typ och storlek (Bos-Brouwers 2010; Tilling 2008; 
Hillary 2000). En anledning till att forskningens fokus har varit på större organisationers 
hållbarhetsarbete kan enligt vår åsikt vara att förändringar inom en av dessa organisationers 
hållbarhetsarbete tenderar att ge tydligast effekt, vilket ofta uppmärksammas i medier. En 
liknande förändring i ett SMEs hållbarhetsarbete ges inte samma uppmärksamhet, men i ett 
helhetsperspektiv hade förändringarna hos alla SMEs gett större effekt än om alla större 
organisationer genomfört samma förändringar eftersom SMEs utgör en majoritet av alla 
företag. Detta har lett till att SMEs hållbarhetsarbete lätt hamnar i skymundan trots att det är 
oerhört viktigt att de organiserar sitt hållbarhetsarbete på grund av sin omfattande ställning på 
marknaden och därmed betydande påverkan på miljön (Revell, Stokes & Chen 2009). Vi 
finner en brist på forskning som är specifikt fokuserad på problematiken för SMEs att hantera 
miljöledning, och därför har vi valt att bidra till forskningen inom området. 

1.3. Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att studera hur ett mindre modeföretag som outsourcar sin produktion tolkar 
och tillämpar miljöledning utifrån ett översättningsteoretiskt perspektiv. För att uppfylla 
studiens syfte har vi valt att formulera följande problemformulering: 
 
Hur fungerar miljöledning på ett mindre modeföretag? 

1.4. Disposition 
I detta inledande kapitel har vi gett en översiktlig bakgrund till uppsatsens fokus, miljöledning 
inom mindre modeföretag. Först introducerades grunden i miljöledning följt av en diskussion 
kring problematik för SMEs förutsättningar för att tillämpa effektiv miljöledning. Utifrån 
forskningsöversikt och problemdiskussion växte studiens syfte och problemformulering fram. 
I nästa kapitel diskuterar vi den teoretiska referensram som vi använder för att besvara vår 
problemformulering. Därefter beskrivs forskningsmetoderna för vår studie i det tredje 
kapitlet, och där presenteras de metoder vi använt för att samla in empiriskt material och 
diskuterar studiens tillvägagångssätt. Kapitel fyra utgörs av vårt insamlade empiriska material 
om fallföretaget 8848 Altitudes miljöledning, vilket lägger grunden för den diskuterande 
analys som utgår från syftet och problemformuleringen och återfinns i kapitel fem. I det 
avslutande sjätte kapitlet sammanfattar vi våra slutsatser och besvarar vår 
problemformulering. Avslutningsvis framför vi egna reflektioner kring de teorier vi tillämpat i 
studien och ger förslag på fortsatt forskning inom miljöledning. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel diskuteras det teoretiska perspektiv som tillämpas i uppsatsen utifrån den 
problemformulering som presenteras i föregående kapitel. Som nämns i problemdiskussionen 
kommer översättning att användas som ett centralt teoretiskt perspektiv för att studera och 
analysera fallföretagets miljöledningsarbete för att besvara studiens syfte. Översättningsteori 
innehåller många olika aspekter varav vi kommer att redogöra för de delar som vi använder 
för att analysera och tolka vår empiri.  

2.1. Översättning av en inresande idé 
Översättning i ett organisatoriskt perspektiv handlar om hur organisationsidéer transporteras 
ut ur vissa organisationer och in i andra (Røvik 2008, s. 211). Såsom många andra forskare, 
som studerar översättningsteorier inom organisation, har vi valt att studera en organisation 
som genomgår en förändringsprocess för att nå framgång och/eller undvika misslyckande 
(Czarniawska & Sevón, 1996, s.1). Översättning förklaras enligt Czarniawska (2005, s. 46) 
som ”organisering utav organisationen”, med förklaringen att det inom ett företag pågår flera 
idéer som hela tiden färdas, förändras och översätts till den kontext den placeras i. 
 
Tilling (2008) har skapat en schematisk illustration (se figur 2.1) av hur översättning av 
centrala begrepp förändras när det färdas i en organisation, baserad på Czarniawska och 
Joerges teori (1996, s. 46). Illustrationen visar hur en översättningsprocess går till när en idé 
byter kontext, för att formas och anpassas till den nya miljön (Tilling 2008). Tillings (2008) 
illustration visar hur en idé kan objektifieras, i form av exempelvis en modell eller text, för att 
skapa större förståelse i organisationen och därmed få större chans till genomslagskraft. 
Callon (1986) stärker resonemanget genom att uppge att begrepp som transformeras till 
tabeller eller siffror lättare sprids. Tilling (2008) menar att det centrala är att idén omvandlas 
till handling i organisationen för att kunna institutionaliseras. För att en idé ska förverkligas 
och bli till handling påpekar Czarniawska och Joerges (1996, s. 40ff) att det krävs en 
handlingsplan, som i sin tur kräver en positiv vilja för att formuleras. 

 
Figur 2.1 Olika steg i översättningsprocessen. (Tilling 2008, s. 34) Modifierad av författarna. 

 
Vid översättning av organisationsidéer så krävs det oftast en drivkraft för förändringen, vilket 
kan utgöras av översättare som ger energi till översättningsprocessen (Czarniawska & Joerges 
1996, s. 25; Røvik 2008, s. 219). Meyer (1996, s. 244) menar att en aktör inom organisationen 
kan översätta, redigera, ändra och förkasta en idé. Alla aktörer som bidrar till översättningen 
av en idé räknas som översättare enligt Latour (1986). Översättaren kan vara deltagande eller 
osynlig i en översättningsprocess, vilket påverkar transformationen av organisationsidén och 
hur idén formas in i organisationen (Røvik 2008, s. 219). Som Røvik (2008, s. 211) betonar är 
det dock av yttersta vikt att organisationer kan anpassa relevanta idéer utifrån sina 
förutsättningar för att nå framgång. Czarniawska och Joerges (1996, s. 25) menar att 
presentationen av en idé är minst lika viktig som idéns egenskaper vid översättning. Dock är 
det matchningen av en idés egenskaper och ett problems utformning som avgör om idén blir 
institutionaliserad eller ej (Czarniawska & Joerges 1996, s. 25). Institutionalisering förklaras 
som införandet av en idé som tidigare inte existerade, som upprepas och bildar ett 
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handlingsmönster, för att efter en tid tas för givet som organisationspraxis (Czarniawska 2005 
s. 26ff; Røvik 2008, s. 20ff; Brunsson 1998 s. 44). Røvik (2008, s. 20ff) utvecklar begreppet 
om institutionalisering till vad som efter en tid ses som det “rätta” sättet att styra 
organisationen där funktionen av idén övergår till att skapa symboliska värden (Czarniawska 
& Sköldberg 1998 s. 130ff). Institutionaliseringen av en idé kan diskuteras i generella 
samhälleliga termer samt i en specifik organisation. Sociala normer om allmänt accepterade 
koncept, av Røvik (1996, s. 141) kallat för institutionaliserade standarder som exempelvis 
PDCA, anger hur en organisation bör ta till sig en idé. Dessa institutionaliserade standarders 
grad av detaljrikedom varierar från fall till fall, vissa ger stort utrymme för tolkning medan 
andra är oerhört detaljerade i hur aktiviteter ska genomföras (Røvik 1996, s. 142). Røvik 
menar fortsatt att dessa standarder fungerar som byggstenar för en organisation och inte recept 
för hur en hel komplex organisation bör byggas upp. 
 
Idéer relaterade till ett aktuellt samhälleligt problem har större chans att införlivas i 
organisationer (Czarniawska & Joerges 1996, s. 32). Czarniawska och Joerges (1996, s. 25, 
31) påpekar att politiker tillsammans med massmedia ofta framhäver de problem som kräver 
uppmärksamhet. Tillämpningen av en idé sker genom kommunikation och hastigheten har 
ökat genom teknologins utveckling (Czarniawska & Joerges 1996, s. 20ff). 

2.2. Imitation - att lära från andra 

Imitation är ett sätt för en organisation att inspireras i sin översättning, och bidrar därför till att 
idéer sprids mellan organisationer (Sevón 1996, s. 66). En imitationsprocess påbörjas enligt 
Sevón (1996, s. 66) med att organisationen i fråga identifierar sig själv och liknande företag, 
hur denne vill vara och därefter hur denne ska gå till väga för att bli som den vill vara. Genom 
att jämföra sig med en organisation som är eller befinner sig där organisationen själv vill vara 
kan organisationen avgöra avståndet mellan vart denne är och vart denne vill (Sahlin-
Andersson 1996, s. 70). Sevón (1996, s. 59) identifierar ett dilemma då organisationer vill 
likna andra, men samtidigt vara helt unika. Sevón (1996, s. 58ff) beskriver fortsatt att 
organisationer som lägger stor vikt vid att utmärka sig är mindre benägna att imitera andra, 
och en organisation kan öka sin konkurrensförmåga genom att skapa värden som är svåra att 
imitera. Sahlin-Andersson (1996, s. 77) menar att en organisations identitet särskiljer denne 
från sin omgivning, men skapar även förväntningar på densamma. Identiteten hjälper 
organisationens aktörer att avgöra vad som är relevant att beakta, och skapar externa 
förväntningar på organisationens syfte och på en tydlig fördelning av ansvar och arbete 
(Sahlin-Andersson 1996, s. 73, 77). Imitation blir en del av en organisations 
identitetsskapande, och är en oändlig process (Sevón 1996, s. 53). Som ett resultat av 
förändringar, exempelvis att gå in på en ny marknad eller möta nya förväntningar från 
intressenter, utvecklar organisationer en ny identitet (Sahlin-Andersson 1996, s. 89). 
 
DiMaggio och Powell (1983 s. 147ff) identifierar tre typer av situationer där organisationer 
tenderar att likna varandra: tvingande, normativ och härmande isomorfism. Tvingande 
isomorfism innebär att organisationer tvingas att likna varandra av aktörer utanför fältet, 
exempelvis måste organisationer anpassa sig till lagändringar inom miljöskydd (DiMaggio & 
Powell 1983, s. 147ff). Detta inkluderar även anpassning till samhällets krav som inte uttrycks 
via lagar (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). Normativ isomorfism handlar, likt tvingande 
isomorfism, om externa förväntningar från omgivningen på organisationen, dock kommer 
trycket inifrån samma organisationsfält (DiMaggio & Powell 1983, s. 151ff). Sahlin-
Andersson (1996, s. 73) definierar ett organisationsfält som en grupp organisationer som delar 
en central aspekt. Härmande isomorfism innebär att organisationer imiterar varandra när de 
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ställs inför osäkerheter (DiMaggio & Powell 1983, s. 149). DiMaggio och Powell (1983, s. 
149ff) belyser att härmande imitation framför allt sker när företag saknar en lösning och då 
istället imiterar någon annan. Vidare nämner författarna att det kan ske omedvetet genom 
nyanställning eller konsultering. Sevón (1996, s. 54ff) för en liknande tanke och anger att en 
organisation använder sig av imitation i en situation där denne uppfattar att det finns något att 
lära av någon annan och oftast imiteras endast vissa egenskaper. Författaren menar att en 
organisation kan komma att förlita sig mer på en annan organisations erfarenhet och framgång 
då den känner sig osäker baserat på sina egna erfarenheter, något som bekräftas av 
Czarniawska och Sevón (1996, s. 9). Även en imiterad handling blir till en individuell 
tolkning då den är annorlunda än den imiterade ursprungsidén (Sevón 1996, s. 66). Sahlin-
Andersson (1996, s.76) bekräftar att osäkerhet är en drivkraft för imitation och tillägger att en 
identitetskris för en organisation kan leda till imitation. Imitationsprocessen involverar enligt 
Czarniawska och Joerges (1996, s.32) ofta en distribution av text, då idén ofta materialiseras 
genom att skrivas ner. Enligt Czarniawska och Joerges (1996, s. 16) introducerar företag ofta 
liknande förändringar ungefär vid samma tidpunkt. Sahlin-Andersson (1996, s. 69) menar att 
översättarna som introducerar en idé i en organisation ofta presenterar andras erfarenheter 
som exempel på idéns framgång. Dock kan en framgångsrik handling i en situation vara 
fruktlös i en annan (Sahlin-Andersson 1996, s. 79). Sevón (1996, s. 51) menar att drivkraften 
bakom imitation måste komma från imitatörerna själva. 

2.3. Tillämpning av teori 
Quist (2003) har i sin avhandling utformat en modell baserad på Czarniawska och Joerges 
(1996) teori om översättningen av en inresande idé. För att förtydliga vår granskning av 
översättningen av hållbar utveckling har vi inspirerats av Quists (2003) tre dimensioner för att 
strukturera vårt empiriska material. Redogörelsen för vårt empiriska material i kapitel tre tar 
sin början i Vad? som inkluderar det idémässiga innehållet, i vårt fall att studera vad hållbar 
utveckling innebär för fallföretaget. Quist (2003) menar att Varför? anger en organisations 
intention att arbeta i enlighet med idén, där vi ämnar undersöka varför fallföretaget jobbar 
med hållbarhetsfrågor. Den tredje dimensionen består av Hur?, ett företags angreppssätt vid 
tillämpning av idén, alltså hur vårt fallföretag arbetar med hållbarhet. Vårt empiriska material 
är följaktligen strukturerat efter dessa tre dimensioner för att säkerställa att vi sammanställer 
relevant data för att analys och slutsatser ska besvara vårt syfte att utifrån ett 
översättningsteoretiskt perspektiv undersöka hur ett modeföretag tolkar och tillämpar 
miljöledning. Analysen av det empiriska materialet och efterföljande slutsatser kommer att 
fokusera på Czarniawska och Joerges (1996) teori kring översättning av den inresande iden, 
som Tilling (2008, s.34) illustrerar. 
 
Imitation behandlas i analysen utifrån två av de tre situationer som DiMaggio och Powell 
(1983, s. 147) beskriver. Då DiMaggio och Powell (1983, s. 147ff) förklarar tvingande och 
normativ isomorfism som liknande situationer, som båda bygger på externa förväntningar 
kommer vi fortsättningsvis benämna dessa gemensamt under begreppet tvingande 
isomorfism. 
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3. Metod    

Detta kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt där utformning av studien, valda 
forskningsmetoder och utförandet av dessa diskuteras. Studien utgår från en kvalitativ 
fallstudie på ett mindre modeföretag där semi-strukturerade intervjuer, deltagande observation 
och dokumentanalys genomförts för att samla empiriskt material med ändamålet att analysera 
och besvara studiens syfte. Ett resonemang förs även kring studiens kvalitet och författarnas 
roll och kapitlet avslutas med en redogörelse för hur analys av det empiriska materialet 
utförts. 

3.1. Studiens ansats och strategi 

Vår uppsats har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi, eftersom vårt syfte fokuserar 
på att undersöka och tolka hur miljöledning går till. Studien har genomförts med en abduktiv 
ansats, vilket är vanligt vid fallstudier enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55). Vår ansats 
innehåller inslag av både induktion och deduktion men kan inte förenklas till endast en av 
dem. Vi anser att induktion och deduktion är för ensidiga i sitt perspektiv för att passa vårt 
syfte. Forskningsprocessen har alternerat mellan teori och empiri där dessa ständigt har 
omtolkats av varandra (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 54ff). För att få en inblick i 
fallföretagets miljöledning genomförde vi inledningsvis en relativt förutsättningslös 
deltagande observation. Vi intervjuade dessutom Emma Palmér, vd för konsultföretaget 
Fangsi, för att få ett expertutlåtande om miljöledning inom modebranschen. Observationen 
inspirerade oss i valet av ett översättningsteoretiskt perspektiv för att styra den fortsatta 
insamlingen av empiriskt material. Tillings doktorsavhandling från år 2008 som undersöker 
en offentlig verksamhet ur ett översättningsteoretiskt perspektiv har fungerat som inspiration i 
utformningen av vår metod och teoretiska referensram. 

3.2. Fallstudie av 8848 Altitude 

Utifrån vår forskningsstrategi har vi valt att utforma vår forskningsdesign som en 
enfallsstudie, då vi vill fördjupa oss i en organisation och i detalj studera hur miljöledning 
fungerar (Bryman & Bell 2011, s. 59). Enligt Yin (2007, s. 17ff) är fallstudier väl lämpat vid 
undersökning av organisatoriska företeelser, och kan med fördel användas för att studera 
strukturer och ledningsprocesser inom ett fall, såsom en organisation. Yin (2007, s. 17ff) 
menar även att en fallstudie lämpar sig för att studera ett fall utifrån en viss kontext, som i vårt 
fall utgör ett översättningsperspektiv. Det är vanligt förekommande att forskning inom 
översättningsteori studerar ett fallföretag under en längre tidsperiod (Hagberg 2008; Hjelm 
Lidholm 2011; Quist 2003). Våra tidsbegränsade förutsättningar möjliggjorde dock inte ett 
långsiktigt perspektiv på vårt fallföretag, varpå vi endast hade möjlighet att betrakta dess 
översättning av hållbar utveckling under en mycket kort tidsperiod. 
 
Efter ett inledande möte med 8848 Altitude framgick det att de var positivt inställda till att 
delta som fallföretag i vår studie. Vi tolkar att en stor del av intresset beror på deras senaste 
års fokus på att utveckla sitt miljöarbete. Enligt vår bedömning är 8848 Altitude ett 
representativt fall för ett mindre modeföretag som outsourcar sin produktion, och en analys av 
deras miljöledning kan vara till användning för liknande organisationer. Dessutom upplevde 
vi en stark samarbetsvilja och att vi lyckats skapa en god relation till flera personer inom 
organisationen, vilket är bidragande för att skapa bra access.  Enligt Yin (2007, s. 30ff) utgör 
detta ett gott skäl till att genomföra en enfallsstudie på ett företag. 
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Med syftet, att studera hur översättning av hållbar utveckling sker i organisationen, har vi 
studerat hur olika personer talar om hållbarhet och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor inom 
8848 Altitude i samarbete med en konsult inom CSR, miljö och kvalitetssäkring. Vi har valt 
att basera vårt val av metoder i Bryman och Bells konstaterande att kvalitativa metoder är att 
föredra i en fallstudie (2011, s. 60). I studien har vi använt oss av tre olika metoder: 
deltagande observation, semi-strukturerade intervjuer och dokumentanalys, som sammanställs 
i tabell 3.1 nedan. I efterföljande avsnitt beskriver vi hur vi har använt respektive metod för 
att samla in empiriskt material. 
 
Tabell 3.1 Sammanställning av insamlad empiri 
Typ av empiri Datum Deltagare 

Observation 140407 Inköpschef 8848 Altitude, Åsa Sund 
Kvalitetsansvarig 8848 Altitude, Ulrica Ivarsson 
Konsult, Anne Broström Support AB 

Intervju 140424 Designer 8848 Altitude, Anna Larsson (är även en av grundarna)  

Intervju 140424 Vd 8848 Altitude, Magnus Berggren 

Intervju 140424 Inköpschef 8848 Altitude, Åsa Sund 

Intervju 140425 Marknadschef 8848 Altitude, Pauli Ärje 

Intervju 140425 Kvalitetsansvarig 8848 Altitude, Ulrica Ivarsson 

Intervju 140428 Konsult, Anne Broström Support AB  

Dokument från 8848 Altiude 140425 Arbetsbeskrivningar för rollerna Marknadschef, Inköpare och 
Inköpsassistent 
Företagspresentation 
Sammanställning av strategidagar 2011 
Powerpointpresentation strategidagar 2011 
Responsibility - utkast till hemsidan 
Beställning av inspektionsrapport  
Inspektionsrapport 
Produktspecifikation 
Suppliers guide - Fabric supplier och Garment supplier 

Dokument från miljö- och 
hållbarhetskonsult 

140428 Konsultens bakgrund 
Beskrivning av Konsultens kinesiska bolag 
Företagsbeskrivning 
Projektplan för arbete med 8848 våren 2014 

3.2.1. Deltagande observation 
Under vårt inledande möte med fallföretaget uttryckte vi vår önskan att delta vid möten där 
diskussion kring hållbarhetsfrågor kommer att äga rum, och vi erbjöds då att delta vid ett 
möte mellan inköpschef, miljöansvarig och företagets miljö- och hållbarhetskonsult. Vårt 
ursprungliga syfte var att delta som direkta observatörer, och vårt mål var inte att påverka 
mötets innehåll överhuvudtaget, men vi märkte tidigt under mötet att mycket av 
informationen var särskild riktad mot oss och att vår närvaro hade stor påverkan på mötets 
innehåll. Under andra halvan av mötet deltog vi dessutom aktivt i mötet genom att bidra till 
diskussionen. Därmed närmade sig vår observationsroll det deltagande hållet som “observer-
as-participant” (Bryman & Bell 2011, s. 437). En observatör påverkar alltid, men vår 
påverkan möjliggjorde ändå att vi kunde utvinna vårt syfte med observationen och få lämplig 
data. 
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Det två och en halv timma långa mötet dokumenterades med ljudinspelning för att möjliggöra 
fullständig transkribering och avlyssning igen, och kompletterande anteckningar om intryck 
och iakttagelser skedde löpande. Under mötets gång gjordes dessutom stödanteckningar för 
att lättare kunna särskilja vem av mötesdeltagarna som sade vad under den efterföljande 
transkriberingen. Observationen möjliggjorde en inblick i företagets strategiska och operativa 
arbete med hållbarhetsfrågor, och vi har kunnat observera och anteckna uttalande och 
iakttagelser som senare legat till grund för analys av översättningen som skett i 
organisationen. Det gav oss även möjlighet att observera hållbarhetsarbetet i aktion, till 
skillnad från ett avståndstagande perspektiv. Samtidigt är det en tidsödande metod som kan 
innebära en skevhet då vi kan påverka den aktuella situationen samtidigt som en delaktighet 
kan störa vår objektivitet (Yin 2007, s. 111ff). 

3.2.2. Semi-strukturerade intervjuer 

Yin (2007, s. 117ff) beskriver intervjuer som den viktigaste informationskällan vid fallstudier, 
då fokus ligger på människor, och tolkningarna sker utifrån vad intervjupersonerna berättar. 
Vidare menar Bryman och Bell (2011, s. 60) att ostrukturerade intervjuer är en vanlig 
kvalitativ metod i samband med fallstudier, däremot har vi valt att genomföra semi-
strukturerade intervjuer eftersom det möjliggör för oss att ta upp specifika frågor utifrån vår 
referensram samtidigt som det ger oss möjlighet att ställa uppföljningsfrågor vilket kan skapa 
flexibilitet (Bryman & Bell 2011, s. 467). Författarna menar att inom kvalitativa 
intervjumetoder är det fördelaktigt med semi-strukturerade intervjuer jämfört med 
ostrukturerade intervjuer eftersom den senare metoden är svårhanterlig och användningen av 
intervjuguide i semi-strukturerade intervjuer skapar ett tydligare fokus för vad som undersöks. 
Bryman och Bell (2011, s. 467) rekommenderar fortsatt att forskare bör använda en 
intervjuguide vid semi-strukturerade intervjuer för att någorlunda standardisera utformningen 
från intervju till intervju. Som Trost (2010, s. 72) påpekar kan det finnas anledningen att 
förändra formatet av intervjuguide under arbetets gång, och efter vår första intervju med 
Palmér valde vi att göra stora korrigeringar av intervjuguiden eftersom vi upplevde formatet 
för strukturerat då vi ställde för specifika, och därmed, för många frågor. Intervjuguidens 
utformning utvärderades fortsättningsvis kontinuerligt under insamlandet av empirin. 
 Intervjuguiden utformades med ett fåtal öppna frågor för att låta personen tala relativt 
förutsättningslöst och därefter följa upp vad personen i fråga väljer att tala om (Bryman & 
Bell 2011, s. 466ff). Utformningen av intervjuguiden är baserad på McCracken (1988) där 
inledningen av intervjun konsekvent innehållit introduktion av forskarna och studiens syfte, 
sekretessförsäkran och samtycke till ljudinspelning. De öppna frågorna har i stort sett varit 
identiska för alla intervjuer, dock har vissa variationer förekommit beroende på den 
intervjuades yrkesposition (se bilaga 2-7). De generella frågorna kompletterades med 
specifika följdfrågor vars främsta syfte var att stödja vår löpande analys av materialet för att 
säkerställa att vi får användbar data att analysera så att vi kan besvara vår problemformulering 
och uppfylla vårt syfte med studien (Bryman & Bell 2011, s. 467). Följdfrågorna ställdes 
endast i de fall vi behövde styra vad den intervjuade talade om för att få ett mer uttömmande 
material, och de ställdes inte till samtliga respondenter. 
 
Vi har valt att följa Trost (2010, s. 67) rekommendation att intervjua en person i taget då 
gruppintervjuer kan medföra problematik och att denna utformning inte främjar vårt syfte. 
Under vår inledande kontakt med 8848 Altitude uppfattade vi att vissa personer var mer 
talföra än andra, vilket i en gruppintervju skulle kunna leda till att de tystlåtna kommer i 
skymundan och vi inte kan ta del av deras synvinkel (Trost 2010, s. 67). Detta var en 
anledning till att vi valde att endast utföra intervjuerna med en person i taget. 
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Vårt urval av personer att intervjua baserade sig på vårt första möte på fallföretaget där vi 
diskuterade lämpliga intervjupersoner med våra kontaktpersoner och dessa hänvisade oss 
vidare till aktuella personer. De yrkesroller inom organisationen som vi intervjuat är således 
vd (som även utgör designchef), inköpschef, kvalitetsansvarig, marknadschef samt en 
designer (som även är en av grundarna) för att undersöka respektive persons uppfattning om 
hållbarhet och företagets arbete i frågan. Efter vår inledande observation tog vi även beslutet 
att intervjua företagets miljö- och hållbarhetskonsult.  
 
Vid det inledande mötet i 8848 Altitudes lokaler tog vi notis över de anställdas vardagliga 
klädsel. Vid efterföljande intervjuer försökte vi anpassa oss för att inte avvika och väcka 
uppmärksamhet, något som poängteras av Trost (2010, s. 77). Samma princip har vi medvetet 
försökt tillämpa på vårt allmänna uppförande i största möjliga mån då vi exempelvis undvikit 
att uttrycka egna åsikter då detta kan påverka den intervjuades svar (Trost 2010, s. 134). 
Genom dessa åtgärder för att minska vår påverkan på resultatet hoppas vi ha ökat studiens 
trovärdighet. Vi är även medvetna om att den intervjuade möjligen ger oss de svar som denne 
tror vi söker, vilket kan skapa skevhet i det empiriska materialet. Däremot finner vi 
lämplighet i intervjuformatet, i och med att vi kan fokusera på vår frågeställning samtidigt 
som vi får en ökad insikt och förståelse i till situationen (Yin 2007, s. 111ff).  

3.2.3. Dokumentanalys  

För att komplettera den information vi fått genom observation och intervjuer har vi även tagit 
del av relevant dokumentation gällande fallföretagets hållbarhetsarbete, för att analysera 
vilken typ av dokument som används, vad som dokumenteras och hur arbetet kommuniceras 
internt och externt. Under det inledande mötet tog vi upp vår önskan att ta del av 
dokumentation och våra kontaktpersoner förmedlade vår önskan vidare till de medarbetare 
som skulle intervjuas.  
 
En fördel med dokumentanalys är att dokument ofta innehåller mycket detaljerade uppgifter 
som kan granskas och analyseras flera gånger. Dock medför metoden nackdelar som bland 
annat innefattar svårigheter att identifiera relevanta dokument och dessutom restriktioner som 
begränsar tillgången av materialet (Yin 2007, s. 112). Bryman och Bell (2011, s. 550) påpekar 
även att organisationsdokument kan ge ökad insikt samt möjligheten till en tidslinje av 
företagets utveckling. Vi har aktivt arbetat för att identifiera betydelsefulla dokument och 
frågat om tillgång då vi uppmärksammat ett eventuellt relevant dokument. Under den 
deltagande observationen användes exempelvis en del dokument som underlag för diskussion, 
och efter förfrågan vid tillfället fick vi ta del av det materialet. Dessa dokument hade vi 
troligen inte fått tillgång till om vi inte deltagit vid mötet, då de inte är publika dokument som 
annars kunde varit problematiska att få tillgång till (Bryman & Bell 2011, s. 550). En annan 
brist med detta val av metod är att det inte går att förlita sig på att dokumenten är korrekta och 
måste därför användas med försiktighet. Eftersom vi dock kompletterar denna metod med 
intervjuer och observation så har vi kunnat stämma av de olika typerna av empiri, och på så 
sätt förhindra att vi förlitar oss på felaktig information (Yin 2007, s. 112ff).  

3.3. Analys av empiri 
Analysarbetet av vår empiri har skett kontinuerligt under hela uppsatsprocessen, med både 
teori och metod i beaktning, med inspiration från Tillings avhandling (2008) där författaren 
förtydligar att det är svårt att särskilja analysen som en enskild process. 
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För att skapa en känsla av företagskulturen framhäver vi de intervjuades uttalanden genom att 
använda “thick descriptions” i presentation av det empiriska materialet, som Bryman och Bell 
(2011, s. 392) förespråkar vid kvalitativa studier. Vi väljer att använda citat och personliga 
uttalanden från de anställda för att läsaren ska få en helhetsbild av organisationen. I analysen 
av det empiriska materialet benämns de intervjuade med deras yrkestitel inom företaget, då vi 
anser att deras yrkestitel ökar förståelsen för textens innehåll och tydliggör den intervjuades 
resonemang i frågan. 
 
Den teoretiska referensramen utgör det perspektiv som vi valt att analysera vår empiri med, då 
miljöledning är det som blir analyserat ur ett översättningsperspektiv. Efter påbörjad analys 
kunde vi finna mönster i intervjuer och dokument, där liknande uttalanden förekom i olika 
intervjuer, vilket skapade en tydligare bild över organisationen och deras arbetsprocesser. För 
att utföra bästa analys har vi växelvis arbetat med teori, empiri och analys, för att utesluta vad 
som inte är relevant för syftet. 

3.4. Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 

Genom att eftersträva korrekt tillämpning av valda forskningsmetoder ämnar vi öka studiens 
validitet och reliabilitet. Yin (2007, s. 125) rekommenderar användningen av 
datatriangulering vid fallstudier för att öka kvaliteten i studien. Vi har därför samlat in 
information från olika källor inom organisationen, som beskrivits tidigare i detta kapitel, för 
att bekräfta synen på hållbarhet. Vi är medvetna om att användningen av flera olika datakällor 
inte automatiskt leder till triangulering, men vårt mål har varit att gemensamt analysera 
multipla datakällor för att konvergera vår data, och därmed kunna öka begreppsvaliditeten. 
Triangulering av metoder såsom intervjuer, dokumentanalys och observationer leder också till 
ökad validitet och reliabilitet i vår studie eftersom det kan ge en fördjupad förståelse av en 
organisations sociala komplexitet (Bryman & Bell 2011, s. 397). Genom att stämma av 
iakttagelser från en metod med en annan har vi kunnat använda triangulering som 
avstämningsverktyg under arbetets gång. Vilket stödjs av Yin (2007, s. 119) som konkluderar 
att den möjliga skevhet som en intervju kan ha, kan minimeras då intervjudata jämförs med 
andra källor. 
 
Ett sätt att öka studiens tillförlitlighet är att säkerställa att vi tolkat intervjuades personers 
uttalanden korrekt genom att de får validera vår tolkning (Yin 2013, s. 84). Trost (2010, s. 
112) bestrider däremot detta tillvägagångssätt och argumenterar för att en förberedd och väl 
genomförd intervju inte nödvändigtvis behöver denna verifiering. Trost menar dock att en 
forskare bör höra av sig till den intervjuade på nytt om det uppstår tveksamheter i tolkningen 
av empirin som bör klaras upp.  Baserat på resonemanget av Trost och vår tidsbegränsning 
under uppsatsskrivandet har vi valt att endast diskutera vår empiri med den intervjuade om det 
uppstått tveksamheter vid tolkningen av empirin i syfte att öka studiens tillförlitlighet. Vi 
förlitar oss på en välarbetad metod och en omsorgsfullt formulerad intervjuguide för att öka 
tillförlitligheten. Vi har investerat tid i att transkribera intervjuer och observation för att 
ytterligare bearbeta vår empiri då vi under transkriberingen uppfattat ytterligare information 
än vad vi uppmärksammade under själva intervjun. Transkriberingen har möjliggjort tid för 
ytterligare förståelse för sammanhang, vi har kunnat uppfatta undertonen i många uttalanden, 
antydningar och samspelet mellan personer. Vi har dock valt att använda oss selektivt av 
arbetsmetoden då vi valt att inte transkribera, för vårt syfte, irrelevanta diskussioner (Bryman 
& Bell 2011, s. 482ff). 
 
Vi syftar till att öka den externa validiteten genom att detaljrikt beskriva vårt fall och dess 
situationella aspekter för att läsaren ska kunna göra bedömningen om resultatet är 
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generaliserbart eller ej. Vi är medvetna om problemet med att skapa generaliserbarhet utifrån 
ett fall (Bryman & Bell 2011, s. 61), däremot eftersträvar vi en teoretisk generaliserbarhet i 
vår studie. Att vi själva fungerar som mätinstrument i studien kommer påverka den interna 
reliabiliteten negativt eftersom det är svårt att agera likadant i alla situationer. Vi har därför, 
som nämnts tidigare, använt en välplanerad intervjuguide och ansträngt oss för att agera på ett 
likvärdigt sätt i olika situationer för att minimera vår påverkan på studien. Avslutningsvis är 
vi även medvetna om problematiken med att replikera sociala förhållanden i en studie 
(Bryman & Bell 2011, s. 395). Vi syftat dock på att öka den externa reliabiliteten genom att 
noggrant redogöra för studiens tillvägagångssätt för att därigenom möjliggöra god 
reproducerbarhet. 
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4. Empiri 

Följande sammanställning av empiriskt material är baserad på genomförda intervjuer med 
8848 Altitudes anställda och företagets miljö- och hållbarhetskonsult, samt dokumentation 
som vi tagit del av. Presentationen av empiri är uppdelad i två huvudsakliga delar, där första 
delen syftar till ett ge en inblick i fallföretaget och dess företagskultur, för att öka förståelsen 
inför företagets hållbarhetsarbete och miljöledning som diskuteras i andra delen. 

4.1. Det började med en expedition till Mount Everest 
8848 Altitude grundades år 1990 i Borås ur ett samarbete inför den första svenska 
expeditionen till Mount Everest. Tre kollegor på JC fick i uppdrag att formge kläder för 
medlemmarna i expeditionsgruppen, och i slutändan registrerades höjden på berget som 
varumärkets namn. Från början var det mest en hobby för deltagarna som utförde andra 
projekt vid sidan av företaget, men år 2001 valde grundarna att satsa på verksamheten.  
 
8848 Altitude producerar främst alpina och vintersäsongsbetonade plagg, men under våren 
2014 nylanserades även en kollektion av cykelplagg i sortimentet. Varumärkets produkter 
säljs i större delar av Europa med en total omsättning på 108 miljoner kronor (8848 Altitude 
2014), där Sverige utgör den största marknaden. De arbetar efter önskan att bli “kedjans bästa 
vän”, där de strategiskt valt att vända sig direkt till kedjorna i detaljhandeln för att undvika 
mellanhänder. Huvudkontor och lager är beläget i Borås där företagets 16 anställda inom 
design, produktutveckling, marknadsföring och logistik huserar. Företaget har dessutom en 
medarbetare placerad i Danmark, respektive Tyskland. Viss produktion sker i Sverige men 
största delen outsourcas till Kina, Vietnam, Indien, Italien och Baltikum.   

4.1.1. The Ski Lover’s Brand 

8848 Altitudes varumärkesvision är “The Ski Lover’s Brand - to be recognized globally as 
one of the most appreciated brands in ski and winter sport clothing”. Skidåkning är centralt i 
varumärkets DNA: “Wherever there’s a ski lift, we will be there.”. Därför fokuserar 8848 
Altitude på att kommunicera en trendig image kopplad till skidåkningens närhet till naturen 
och frihetskänsla, med sin främsta målgrupp i sikte: den aktiva familjen. Varumärket har 
enligt marknadschefen en stark position som ett varumärke mellan “mid-price brand” och 
“premium brand”. Funktion, innovation och design är uttalade kärnvärden för medarbetarna, 
som värnar om att varje produkt ska ha 8848 Altitude som tydlig avsändare. 

4.1.2. Höga kvalitetskrav 

Att kunden ska få det bästa värdet för pengarna har alltid varit en ledstjärna för 8848 Altitude. 
Marknadschefen framhäver att företaget har utsetts till en av Sveriges främsta leverantörer, 
inom kvalitet, under de senaste sex åren av branschtidningen Sportfack. “Det är väldigt många 
turer med kvalitetskontroll innan vi levererar våra produkter” enligt Designern. Det är sällan 
kunder reklamerar, men vid sådana tillfällen försöker företaget vara generösa och 
serviceinriktade. “Det får vi mycket beröm för och butikerna som jobbar med oss tycker att 
det är väldigt skönt att jobba med oss” som Designern uttrycker det. Skidkonfektion utgörs av 
komplexa plagg som ska kunna utföra en funktion för användaren, vilket kräver hantverk i 
produktionen enligt Designern, som också uttrycker att: “Det är inte bara slit-och-släng-
kläder”. Designern tror att konsumenterna värderar funktionsplagg lite högre än andra plagg 
och att deras produkter har en lång livscykel: “Man kan se våra jackor som är 10-15 år 
tillbaka när man åker upp till fjällen”.  
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En oberoende organisation utför kvalitetsinspektioner av produktionen, både under pågående 
produktionsprocess och efter att produktionen är avslutad. Om ett fel förekommer flera gånger 
under en produktion kan det beställas “re-inspections” under produktionens gång för att 
säkerställa att felen har korrigerats. Efter utförd inspektion skickas en detaljerad rapport över 
resultat med foton av funna problem och beskrivningar av dessa. Dock anser Inköpschefen att 
organisationens inspektion är “minutiös noggrann” och att bedömningen i vissa aspekter är 
för sträng: “Den är så extremt detaljerad så vi har fått sålla och fått lära oss hur de gör sin 
tolkning och hur vi sen ska använda det.” Inköpschefen beskriver inspektionsföretaget som 
avgörande part när det gäller säkerställande av kvalitet, trots deras långa samarbeten med 
flera leverantörer. 8848 Altitude kan inte förlita sig på att leverantörerna producerar likvärdig 
kvalitet varje säsong eftersom föränderliga faktorer kan påverka resultatet tillfälligt. Därför är 
det viktigt att inspektionsföretaget regelbundet gör kontroller för att upptäcka dessa problem 
så tidigt som möjligt, och Inköpschefen har sett en positiv utveckling av kvaliteten sedan de 
anlitade inspektionsföretaget. 

4.1.3. Långsiktiga relationer med leverantörer och kunder 

Två av företagets leverantörer står tillsammans för 70 procent av produktionen. 8848 Altitude 
är medvetna om att det medför stora risker att förlägga produktion vid få leverantörer då 
oförutsägbara händelser kan innebära stora negativa effekter. Strategins fördelar är dock 
viktigare för företaget, och samarbetet med dessa två leverantörer är därför prioriterat. 
Företaget har haft samma huvudleverantör sedan starten och Designern uttrycker att “de har 
stöttat oss från första början”. Vd:n betonar att leverantören ifråga har “växt med” dem och 
designern förklarar att ansvariga för fabriken vid flertalet gånger besökt företaget i Borås. 
Designern fortsätter: 
 

Vi har lite den filosofin: inte ut och jaga lägsta priser och bara röja runt. Bra 
samarbete och lita på varandra. Veta att man får bra produkter och de vet att vi 
är schyssta. Vi tycker om den filosofin. 

 
Inköpschefen besöker de två största leverantörerna en gång om året, och brukar samtidigt 
passa på att besöka en ny leverantör. Alla nya leverantörer besöks för att Inköpschefen med 
egna ögon vill se arbetsmiljön och träffa varje leverantör personligen. Varje leverantör besöks 
dock inte återkommande varje år. Besöket brukar förläggas i juni för att inspektera 
höstproduktionen som är 8848 Altitudes viktigaste säsong. Designern belyser att företaget 
även vårdar relationerna till sina kunder och värderar ett nära samarbete med dessa. Intersport 
har varit en viktig kund för företaget under många år och designern tycker att de har vuxit 
tillsammans på den svenska marknaden. ISPO, sportkonfektionsmässan i München, ses om en 
viktig mötesplats där de träffar alla sina leverantörer och skapar nya kontakter. 

4.1.4. Den platta organisationen 

Organisationsschemat på nästa sida (se figur 4.1) ger tillsammans med följande beskrivning 
av marknadschefen en målande bild över organisationsstrukturen i företaget:  
 

Väldigt informellt…superplatt, supersupersuperplatt och väldigt styrda av den 
dagliga dialogen. Vi har ju inte formaliserat så mycket över tid: dokument, 
protokoll, möten. [...] Utan det sker ju väldigt organiskt. Och vi pratar varje dag 
om alla saker: på morgonen, eftermiddagen och hela dagen, det är öppet överallt 
och alla hör allt. 
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Varje morgon äter hela kontoret frukost ihop, då uppdateringar och funderingar luftas. Flera 
av medarbetarna uttrycker att den platta och informella organisationen fungerar bra. Vd:n 
berättar engagerat om sin uppfattning om hur en avslappnad arbetsplats väcker större 
inspiration hos medarbetarna än en formell och opersonlig. Han uttrycker ett avståndstagande 
mot hierarkier, och ser inte sig själv som vd utan snarare som en av ”alla andra”. Vd:n 
uttrycker samtidigt sin förståelse för att större bolag måste ha mer struktur “annars blir det 
kaos” och belyser vikten av öppenhet och “frihet under ansvar” så personalen har roligt men 
förstår att det är allvar. 
 

 
Figur 4.1 8848 Altitudes organisationsstruktur.  

Ledningsgruppens medlemmar är markerade med röda ramar enligt modifiering gjord av författarna. 
(Företagspresentation 8848 Altitude) 

 
De enda formella möten som framkommer under våra intervjuer, är styrelsemötena som äger 
rum fyra gånger om året för att diskutera företagets verksamhet och aktuella problem. “Det är 
ett sådant möte man sitter och funderar mycket och spånar. Vi alla har ju olika bakgrund så då 
får man ju olika input” menar Designern. En gång om året har företaget dessutom ett 
strategimöte där styrelse och ledning diskuterar företagets strategi för det kommande året men 
även mer långsiktiga mål. Vi tog del av den skriftliga sammanställningen av strategimötet 
som hölls 22-23 augusti 2011 där gruppen genomfört en omfattande omvärldsanalys och 
redogör skriftligt för beslut, åtgärder, tidsplan och ansvarsfördelning för dessa. 
Dokumentation av mötena är endast tillgängliga för deltagande medarbetare, men beslut från 
dessa möten presenteras för resten av huvudkontoret. 
 
Vi uppfattar stundvis en upplevd brist av dokumentation hos vissa medarbetare. Inköpschefen 
menar att det kan vara viktigt med dokumentation om något oförutsett händer som exempelvis 
att en medarbetare slutar sin anställning och att ersättaren får veta vad som ska göras och hur 
föregångarens tankegångar gick. Vid vår förfrågan att ta del av arbetsbeskrivningar fanns 
endast tre tillgängliga i skriftligt format av sexton medarbetare. De arbetsbeskrivningar som är 
nedtecknade är dock inte uttömmande och innehåller exempelvis inte ansvarsfördelning.  
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4.2. Hållbarhetsarbete och miljöledning på 8848 
Enligt vår åsikt är miljöledning befintligt i alla företag som har hållbarhetsarbete, oavsett om 
det är uttalat eller ej, eftersom ett befintligt hållbarhetsarbete kräver någon form av 
organisering av arbetet. 8848 Altitude har ingen uttalad miljöledning eller yttrat mål om att 
tillämpa något standardiserat miljöledningssystem. 8848 Altitude har dock länge tagit ansvar 
för sin produktion, och har de senaste åren börjat jobba aktivt med frågorna inom miljö och 
social ansvarstagande. För att 8848 ska kunna strukturera sitt arbete inom hållbarhet har en 
extern miljökonsult anlitats. 8848 Altitude var bekanta med Konsulten sedan tidigare då hon 
tidigare arbetat åt en av 8848 Altitudes främsta leverantörer. Konsulten driver ett eget företag 
där hon ensam arbetar med “support inom CSR, miljö och kvalitetssäkring till små och 
medelstora företag”. Sedan december 2013 driver hon även ett kinesiskt företag, med ett team 
som verkar som Konsultens förlängda arm mot leverantörerna. Hon är konsult åt flera företag 
i Boråsområdet med varierande involvering, och är samtidigt aktiv inom Kemikaliegruppen 
hos Swerea IVF. Konsulten har stor arbetslivserfarenhet inom inköp och kvalitetskontroll av 
produktion, speciellt inom ytterplagg, och hon ser sig själv som en “ytterplaggsspecialist”.  

4.2.1. Vad är hållbarhet för 8848 Altitude?  

Ansvaret för hållbarhetsarbetet på 8848 Altitude är fördelat över flera positioner, och 
Inköpschefen uttrycker att “var och en på sin kammare gör sitt bästa”, i alltifrån val av 
förpackningsdesign till val av dragkedjor. Begreppets vida spektrum är synbart även inom 
företaget där många olika tolkningar existerar simultant. Kvalitetsansvarige och Designern 
förklarar begreppet hållbar utveckling som en mångfasetterad fråga inom företaget, där 
detaljer räknas och det är viktigt att en aspekt är hållbar hela vägen. Konsulten anser att 
hållbarhet är ett utslitet begrepp, på grund av alltför flitig användning inom textilbranschen, 
och vill istället använda begreppet “ansvarstagande” som avser “när man tänker till på alla 
områden, i alla led redan från dag ett till dess att man levererar den [produkten]”. 
 
Marknadschefen anser att deras långsiktiga relationsbyggande är en hållbar aspekt: “Det är 
klart att våra leverantörer måste må bra om produkterna ska bli bra”. Designern diskuterar ett 
dilemma angående sociala skillnader i världen och menar att de yngre generationerna är mer 
medvetna om dessa frågor eftersom de reser mer och ser världen ur ett annat perspektiv. Hon 
menar fortsatt: 
 

Man måste ju ha mat för dagen och tjäna sina pengar. [...] Man måste komma 
upp så att man ändå har det okej innan man kan börja tänka på det. Vi är ju ändå 
individer som kämpar för att överleva. Därför så är det ju svårt att ställa så höga 
krav på dem som inte har det så bra som vi. 

4.2.2. Hur arbetar 8848 Altitude med hållbarhet?  

I takt med att uppmärksamheten för ytbehandlingar, kemikalier och sociala förhållanden växt 
inom textil produktion kände 8848 Altitude att de behövde extern hjälp för att strukturera sitt 
arbete. Kvalitetsansvarig förklarar att Konsulten anlitades för att “upprätta system” hos 8848 
Altitude där dokumentation och certifikat från leverantörer finns sammanställda, och 
strukturera ett kontinuerligt arbete kring lagändringar i framförallt kemikaliefrågor. Målet 
med samarbetet var att få en ökad medvetenhet vad just de ska fokusera på, vilka bitar som är 
viktiga inom deras bransch, samt vilka kemikalier som är högaktuella för deras 
produktkategori. Inköpschefen beskriver en känsla av att “de måste simma så att de kommer 
över ytan” för att nå en önskad kontroll. Kvalitetsansvarig betonar att ansvarstagandet inte 
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endast är riktat mot slutkonsumenter, utan även att förhindra att leverantörer arbetar med 
miljö- och hälsofarliga ämnen.  
 
Inköpschefen och Kvalitetsansvarig har tillsammans med Konsulten “satt upp mål med 
samarbetet”, vilket de sammanfattat i en projektplan där handlingar och tidsramar är 
dokumenterade. Enligt projektplanen som sträcker sig över ett halvår är 8848 Altitudes nästa 
åtgärd att regelbundet mäta kemikaliehalter i producerade plagg för att säkerställa att det inte 
förekommer hälso- och miljöfarliga halter av kemikalier i plaggen. Inköpschefen uttrycker en 
vilja att försäkra sig om att leverantörerna lever upp till de krav som de utlovat genom att 
signera företagets code of conduct. Det arbete som projektgruppen utfört är planerat att 
kommuniceras till resten av huvudkontorets medarbetare i slutet av konsultperioden, men 
hittills har man inte informerat om gruppens arbete. 
 
8848 Altitude uttrycker att deras “lilla organisation” begränsar deras förutsättningar till 
hållbarhetsarbete. Marknadschefen beskriver:  
 

Tillbaka till vår lilla organisation. Vi har ju inga kontor i Kina, inte den typen av 
leverantörsbevakning, sourcingexperter. Vi får ju i vår tur förlita oss på våra 
leverantörer och tro att de gör ett bra jobb.[...] Flera av dem är väldigt proaktiva 
och har ett bra material. Medans andra är lite där vi är: någonstans mitt i steget 
och håller på med det. Det är egentligen den största svårigheten vi har. Vi kan 
inte kontrollera hela värdekedjan. Samma i andra änden, vi kan inte veta vad 
våra speditörer kör på för bensin. [...] Vi får försöka ta grepp om det vi kan 
hantera. 

 
Inköpschefen uttrycker att hon är ytterst ansvarig för produktionsförhållandena, men att 
Kvalitetsansvarig sköter den dagliga dialogen med leverantörerna och även det operativa 
arbetet med kvalitetssäkring av produkterna. Designer, Kvalitetsansvarig och Inköpschef 
uttrycker att tidsbristen är det största hindret för deras hållbarhetsarbete. “Då tar vi hjälp utav 
henne [Konsulten] eftersom vi inte har möjlighet riktigt och resurser att ha någon som jobbar 
med det själv här hos oss då här hela tiden.” som Inköpschefen beskriver det. Vi uppfattar det 
som att Vd:n inte ser det som sitt ansvar att driva hållbarhetsarbetet. Konsulten påpekar 
emellertid att ledningen måste vara engagerad för att arbetet ska utvecklas.  
 
Vi har tagit del av ett utkast till information som de inom snar framtid ska publicera på sin 
hemsida, som sammanställer de tre delar som tillsammans utgör 8848 Altitudes 
ansvarstagande: kemikalier, code of conduct och kvalitet & etik. Informationen berör dock 
inte visioner och mål inför framtiden. Marknadschefens konstaterar: “Det finns inget noll-mål 
eller mätbart mål utan det är en ambitionsyttring som är det första steget. Bra eller dåligt, det 
är ju bättre än inget”. Företaget har inspirerats av andra modeföretag vid utformningen av 
kommunikation via sin hemsida. 
 
Inköpschefen berättar att 8848 Altitude tillsammans med en konsult inom IT har byggt ett 
unikt system för hantering av produktinformation. Inför produktionen skickas 
produktspecifikationer till leverantörerna. I detta dokument specificerar 8848 Altitude varje 
material och tillbehör som ska användas i produktionen och även från vilken underleverantör 
dessa ska införskaffas, av företaget kallat nominering. Inköpschefen ser detta som ett sätt att 
öka kontrollen och tillförlitligheten för leverantörens arbete och produktion, och att 
säkerställa kvaliteten hos sina produkter. Hon menar fortsatt:  
 

Vi lämnar inte det fritt till dem, vi talar om exakt vilket tyg från vilken tyg 
leverantör, och vilken finish, coating eller vattentäthet den ska ha då, vilket är 
jätteviktigt för oss, då vi jobbar med tekniska plagg. 
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Konsulten påpekar: “Där har ju 8848 försprång där de då nominerar och då tar på sig ansvaret 
att välja ut rätt material.” Konsulten förutspår att den typen av nominering som 8848 Altitude 
använder kommer att bli en vanlig metod för outsourcande modeföretag att kontrollera 
användningen av problematiska ingredienser. Konsulten upplever däremot inte 8848 Altitude 
som ett föredöme inom hållbarhetsfrågor. Hon betonar att företagets anställda är mycket 
kompetenta, men att de skulle behöva göra mycket mer inom området för att bli en förebild. 
Samtidigt uttrycker hon att: 
 

Men jag vet ju att Åsa [Inköpschefen] vill att de ska bli bättre på saker, men det 
måste ju bli förtjänst på det. Man kan inte göra massa saker som det inte blir 
förtjänst på. 

 
“Suppliers guide” är ett resultat av projektgruppens arbete som innehåller alla de krav 
leverantörer inom konfektion och materialleverantörer måste följa inklusive REACH-direktiv 
och en code of conduct. Deras uppförandekod beskrivs inte uttömmande i dokumentet, utan 
där anges att 8848 Altitude använder sig av BSCIs code of conduct som går att läsa mer 
utförligt på BSCIs hemsida. Dokumentet anger även vilka standardiserade materialtester som 
ska utföras på plaggen, vilka resultatnivåer som är godkända, samt vilka testinstitut som är 
godkända att utföra testerna vid. Leverantören måste skriftligen bekräfta att de följer de krav 
som specificeras i suppliers guide. Konsulten identifierar underskriften som ett juridiskt måste 
om något skulle hända, men att en signering inte är en hundraprocentig garanti. “Det är lätt att 
signera” som Inköpschefen uttrycker det. Företaget kräver inte att leverantörerna ska ha ett 
perfekt arbete, men att de aktivt ska arbeta med dessa frågor och ha en ambition att bli bättre. 
“Det handlar inte om att vi ska sätta dit någon” enligt Kvalitetsansvarig som betonar att de 
arbetar tillsammans för att säkerställa att det inte innehåller några farliga saker i deras 
produkter. Och konsulten beskriver det som att det inte uteslutande handlar om kontroll, utan 
även att hjälpas “leverantören att göra rätt saker”. Konsulten betonar dock: 
 

Men kemikaliedelen kommer aldrig att falla i någon sorts självklarhet för det 
kommer att tillkomma ämnen hela tiden som vi måste lära oss om. 

 
Inköpschefen menar att kommunikationen kring hållbarhetsfrågor med sina leverantörer lätt 
blir enkelriktad, och att frågan inte är prioriterad hos leverantörerna. Det är ett känsligt 
område för båda parter där ingen vill “blotta sig helt”. Därför är ett nära samarbete viktigt för 
att skapa en öppen dialog kring ämnet.  

4.2.3. Varför arbetar 8848 Altitude med hållbarhet? 

Konsulten menar att krav från intressenter skapar ett tryck utifrån, som ofta är anledningen till 
att SMEs börjar arbeta med hållbarhetsfrågor. Ansvaret för frågan läggs ofta på en 
medarbetare som redan har en fulltidstjänst “som ska sköta detta med vänsterhanden”. 
Konsulten framhäver att många företag inom modebranschen fokuserar på att hänga med i 
lagändringar: “Företag idag jagar lagen. Det är ingen som är före lagen.” Kraven ökar ständigt 
inom området enligt Konsulten och många företag fokuserar på att syna sig i sömmarna för att 
vara förberedd om någon ifrågasätter deras arbetsprocess. Överlag upplever konsulten att det 
krävs straffavgifter för att företag ska ändra sina processer: “money talks”. 
 
Vid vår observation uppfattades fokus vid frågor rörande ökade krav på företags användning 
av kemikalier, något som för tillfället är en belyst fråga inom modebranschen, och speciellt 
inom sportkonfektion. Designern upplever att kemikalier inom ytbehandlingar har fått ökad 
uppmärksamhet de senaste fem åren, och att det är viktigt för 8848 Altitude att “vara med på 
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det tåget”. En högaktuell fråga för 8848 Altitude är Norges stundande lagändring som 
kommer att ställa mycket högre krav för gränsvärden av perfluoroktansyra (PFOA) i plagg, 
vilket påverkar villkoren för de företag som exporterar till Norge. Gruppen tror att EU 
kommer att följa efter med en liknande lagändring nästa år.  
 
8848 Altitudes krav på leverantörernas sociala arbetsförhållanden ökade när deras största 
kund, Intersport, gick med i BSCI. Då började Intersport att ställa villkor på 8848 Altitude, 
som i sin tur var tvungna att begära ansvarstagande av sina egna leverantörer för att kunna 
möta Intersports krav. De fabriker som de använder är certifierade av BSCI på uppdrag av 
Intersport, och inspektioner sker av BSCI för att säkerställa att kraven uppfylls enligt 
Inköpschefen. Leverantörerna måste uppvisa dokumentation på certifiering, men 
Inköpschefen uttrycker att det inte finns några garantier utan vill se det med egna ögon för att 
försäkra sig om villkoren på fabrikerna.  
 
Att hållbarhet ses som en framtida nyckelfråga framgår av våra intervjuer med medarbetarna 
på 8848 Altitude. “Alla måste hjälpa till och ta ansvar för det.” som Vd:n uttrycker det. Dock 
upplever vi en vilja av att undvika negativ publicitet. Man vill upptäcka sina egna misstag 
först, och inte bli utlämnad i massmedia. Samtidigt som de externa kraven från samhället ökar 
så upplever Marknadschefen trycket från deras slutkonsumenter som förvånansvärt litet 
gällande hållbarhetsfrågor. En händelse i branschen som väckte stor uppståndelse i 
massmedia var upptäckten av att fåglar plockades på dun levande. I samband med att detta 
uppdagades fick flera företag mycket dålig publicitet. När detta uppdagades åkte 
Inköpschefen till Asien för att kartlägga ursprunget av 8848 Altitudes dun och fann att dunet 
de använde var en biprodukt från en köttproducent och villkoren var godkända. Designern 
resonerar: 
 

Om man vill vara schysst så får man vara noga och kunna dokumentera. Jag det 
tycker jag känns bra för samvetet. Att man vet hur sakerna kommer fram. Och 
hur människorna har det som jobbar. 

 
8848 Altitude har inte som mål att bli som Patagonia, en miljöförebild inom modebranschen 
som ibland kan upplevas som “för gröna” enligt Inköpschefen. Marknadschefen diskuterar 
företagets ambitionsnivå:  
 

Vi är så sent på den bollen. Det finns liksom ingen anledning att strida om den 
positionen. Så många outdoorföretag har tagit sig den rollen, på Patagonia till 
Klättermusen och allt däremellan [...] Vi ska se till att ha rent hus och göra allt 
vi kan för att utveckla de frågorna. Och kommunicera det, men aldrig 
positionera oss med det. 
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5. Analys  
Denna analys baseras på det empiriska material som presenteras i föregående kapitel, och 
tillämpar det översättningsteoretiska perspektiv som beskrivs i den teoretiska referensramen 
för att studera hur 8848 Altitude översatt hållbar utveckling till deras organisation och hur 
företagets miljöledning fungerar.  

5.1. Intressenters krav i fokus 
8848 Altitudes grundvärderingar är oerhört viktiga för företaget, där hållbarhet för tillfället 
inte är inkluderat. Organisationen har identifierat sin och övriga aktörers position inom 
organisationsfältet av sportkonfektion (Sahlin-Andersson 1996, s. 73), vilket enligt Sevón 
(1996, s. 66) är den inledande processen vid imitation.  Organisationens långsiktiga mål är 
inte att bli som Patagonia, då de anser att det inte finns plats på marknaden för ännu ett 
miljöorienterat varumärke. Att erbjuda sina kunder produkter som är representativa för 
varumärkets DNA, är det mest centrala för 8848 Altitude. Sahlin-Andersson (1996, s. 77) 
menar att när en organisation möter nya förväntningar förändras ofta företagets identitet, 
vilket skapar problem för 8848 Altitude som vill bevara sin identitet samtidigt som de vill 
möta de sociala normer som dikterar vad hållbarhetsarbetet ska innehålla (Røvik 1996, s.141).  
 
Som DiMaggio och Powell (1983, s. 147ff) nämner så finns det situationer där organisationer 
tenderar att likna varandra. Czarniawska och Sevón (1996, s. 9) framhåller att inspiration av 
andra företag är vanligt förekommande när företag befinner sig i en osäker situation och 
tenderar då att imitera framstående organisationer.  Vi uppfattar att 8848 Altitude vill likna 
andra aktörer på marknaden för att de känner osäkerhet inför de lagar och samhälleliga krav 
som förekommer angående hållbar utveckling. Företagets fokusering vid potentiell negativ 
publicitet, som kan uppstå vid misslyckande att uppfylla de externa kraven, tolkar vi som en 
stark koppling till tvingande isomofism vilket driver 8848 Altitude att jobba aktivt med 
hållbarhetsfrågorna (DiMaggio & Powell 1983, s. 147ff). De främsta kraven som företaget 
identifierar är att producera plagg fria från miljö- och hälsofarliga kemikalier samt leva upp 
till Intersports krav på socialt ansvarstagande. Konsulten anlitades för att 8848 Altitude 
önskar fördjupa sin förståelse för krav som de måste ta hänsyn till gällande sina produkter 
samt hur de ska uppfylla dessa. Att använda sig av en konsult kan till viss del liknas med 
härmande isomorfism (DiMaggio & Powell 1983, s. 149ff), där företaget delvis imiterar hur 
Konsulten arbetat med andra företag i frågan. Det är svårt att identifiera ett specifikt 
ögonblick när hållbarhetsidén fördes in i organisationen, men Konsulten för med sig sin 
översättning av idén och påverkar således företagets tolkning av idén och dess omvandling till 
handling (Czarniawska 2005 s. 25; Røvik 2008, s. 219).  
 
En problematik vi finner är att deras slutkonsumenter inte kommunicerar avsaknad av utökat 
ansvarstagande från 8848 Altitude, vilket gör att hastigheten inom översättningsprocessen inte 
har accelererat (Czarniawska & Joerges 1996, s. 20ff). Företaget uppfattar alltså inte en vilja 
från sina konsumenter att förändra sin företagsidentitet och inkorporera hållbarhet på ett 
tydligare sätt. Därför skapas ett dilemma för 8848 Altitudes fortsatta miljöledning då de vill 
bekräfta sin nuvarande företagsidentitet i sin kommunikation med konsumenter samtidigt som 
de måste agera för att uppfylla samhällets krav.  
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5.2. Konsulten - den dominerande översättaren 
Vi anser att Konsulten är den dominerande översättaren som tillför energi i företagets 
översättningsprocess då hon bidrar med ny erfarenhet och ett nytt synsätt på hur 8848 Altitude 
kan handskas med problematiken. Företaget ger Konsulten stort utrymme att påverka 
översättningens fokus, i form av hennes medverkan till utformningen av projektplanen och 
dess specificerade åtgärder. Konsulten exemplifierar gärna andra företags hållbarhetsarbete 
och dess framgångsfaktorer för att skapa intresse för idén och ge idén kraft att färdas in i 
organisationen, vilket flera forskare påpekar som vanligt förekommande (Sahlin-Andersson 
1996, s. 79; Czarniawska & Joerges 1996, s. 25; Røvik 2008, s. 219). Det är Inköpschefen och 
Kvalitetsansvarig som är de främsta översättarna inom organisationen och som anpassar idén 
utifrån företagets förutsättning, något som Røvik (2008, s. 211) anser vara en förutsättning för 
att översätta en idé med framgång. De interna översättarna får en central roll i företagets 
översättningsprocess då projektgruppens arbete är isolerat och inte kommunicerats vidare till 
övriga medarbetare. Trots att organisationen normalt sett verkar kommunicera öppet och 
intensivt så har projektgruppens arbete pågått i drygt ett år utan involvering av övriga 
medarbetare, vilket vi ser en anledning till att idén saknar kraft att färdas internt. En 
presentation av projektgruppens arbete är planerad till att ske i slutet av juni 2014. Det är dock 
vår åsikt att idén hade fått större genomslag om deras arbete kommunicerats mer löpande 
internt och blivit objektifierat mer omfattande för att kunna spridas vidare inom 
organisationen (Callon 1986). 
 
Vi upplever att Konsultens idéer begränsas av att organisationen inte prioriterar 
hållbarhetsfrågor, ihop med svårigheten att inte förlora kärnan av sin identitet i 
översättningsprocessen (Sahlin-Andersson 1996, s. 89). De interna översättarna upplever en 
brist på resurser för att helhjärtat kunna ta sig an problematiken. Även Konsulten upplever att 
hållbarhet inte är en central fråga för organisationen och menar att månadsvis konsultation 
inte är tillräcklig för att idén ska få handlingskraft. För att idén ska institutionaliseras krävs 
stort engagemang i alla delar av organisationen enligt Czarniawska och Joerges (1996, s. 
40ff). 

5.3. Delvis institutionalisering av hållbar utveckling 
Eftersom hållbar utveckling är en högaktuell fråga i samhället har vi anledning att tro att idén 
har förutsättningar att institutionaliseras i 8848 Altitude i framtiden enligt Czarniawska och 
Joerges (1996, s. 32). Dock tas inte idén för givet i organisationen vilket tyder på att idén inte 
är institutionaliserad i organisationen idag (Czarniawska 2005 s. 26ff; Røvik 2008, s. 20ff; 
Brunsson 1998 s. 44). Alla medarbetare på 8848 Altitude har idag gjort individuella 
översättningar av begreppet hållbar utveckling samtidigt som det saknas en gemensam 
tolkning för hela organisationen. Vi ser detta som ett hinder för institutionalisering av hållbar 
utveckling på 8848 Altitude (Czarniawska & Sköldberg 1998, s. 130ff). 
 
Medarbetarna uppfattar hållbarhet som en ny inresande idé. Få av medarbetarna kopplar idén 
till organisationens nuvarande värderingar om långsiktiga relationer och hög kvalitet, som 
genomsyrar företagskulturen. Vi uppfattar dessa grundläggande värderingar som 
institutionaliserade delar av hållbarhetsarbete, ett betraktelsesätt som inte delas av majoriteten 
av medarbetarna. Flera av medarbetarna generaliserar hållbart företagande som svart eller vitt, 
där 8848 Altitude inte räknar sig själva som hållbara. Vi menar att hållbarhet består av 
gråzoner som byggs upp av mindre delar, exempelvis Inköpschefens regelbundna underhåll 
av relationerna med leverantörerna genom att besöka dem och se till att dessa mår bra. Vi 
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uppfattar att de är omedvetna om sin generalisering, och att mycket av deras grundvärderingar 
skulle uppfattas som hållbara av andra aktörer. Med andra ord har de redan en grund att bygga 
sitt hållbarhetsarbete på, och om de integrerar sociala ansvarstagandet och kemikaliefrågor så 
skulle det tillsammans utföra ett omfattande hållbarhetsarbete. I och med att 8848 Altitude 
nominerar sitt material och dess ursprung har de en utökad kontroll över sin produktion, och 
deras goda relationer möjliggör en chans att påverka i försörjningskedjan (Anton, Deltas & 
Khanna 2004). De strukturerar dock inte hållbarhetsarbetet centraliserat, något som vi 
uppfattar som en förutsättning för att idén ska institutionaliseras i hela organisationen. För att 
hållbarhet ska bli en institutionaliserad idé krävs det kommunikation och drivkraft för 
förändring enligt Czarniawska och Joerges (1996, s. 40ff). Organisationen är i startgroparna 
för att börja kommunicera deras hållbarhetsvärderingar till sina leverantörer, trots att de inte 
har kommunicerat det internt än. Det är vanligt att idéer reser in och ut ur organisationen 
under pågående översättningsprocess, men inom miljöledning är det viktigt att förankra idén 
internt innan arbetet börjar kommuniceras externt till konsumenter (Ammenberg 2012, s. 
291). 
 

 
Figur 5.1 8848 Altitudes nuvarande översättningsprocess av hållbar utveckling.  

(Tilling 2008, s.34) Modifierad av författarna. 
 
Figur 5.1 ovan illustrerar 8848 Altitudes översättningsprocess av hållbar utveckling där 
företaget har omvandlat idén till handling, vilket Tilling (2008) förklarar som ett måste för att 
en idé ska institutionaliseras. Innan idén har omvandlats till handling har de objektifierat idén 
genom att ta kontakt med Konsulten och skapat en projektplan tillsammans med henne samt 
arbetat fram en utförligare suppliers guide (Czarniawska & Joerges 1996, s. 32). Figur 5.1 är 
baserad på Tillings modell (2008, s.34) för att tydligt demonstrera att idén inte verkar vara 
institutionaliserad i organisationen, vilket med andra ord innebär att vi identifierar företaget 
som är mitt i översättningsprocessen av hållbarhet. För att idén ska institutionaliseras fordrar 
det att företaget lyckas kombinera hållbarhet med deras grundvärderingar samt ökar den 
interna kommunikationen. 



 30 

6. Studiens slutsatser 
I detta avslutande kapitel besvarar vi vår problemformulering: Hur fungerar miljöledning på 
ett mindre modeföretag? Vi återkopplar analysen av empiri till den inledande 
problemdiskussionen och studiens resultat visar att extern legitimitet är den främsta 
drivkraften för 8848 Altitude, och att ledningen av hållbarhetsarbetet är informell och 
differentierad i jämförelse med ledning av integrerade frågor. Avslutningsvis presenteras 
uppsatsens bidrag till befintlig forskning och miljöledning i praktiken.  

6.1. Hur fungerar miljöledning på ett mindre modeföretag? 

6.1.1. Extern legitimitet är en central drivkraft 

Vi drar slutsatsen att ökad legitimitet är en central drivkraft för 8848 Altitudes miljöledning, 
något som även Tilling (2008) konstaterar i sin avhandling om miljöledning i en offentlig 
verksamhet. Företaget har en kravoptimerad ambitionsnivå som innebär att de fokuserar på att 
följa externa krav och försöker i vissa fall ligga före lagen. 8848 Altitude fokuserar sin 
miljöledning på organisering av kemikaliefrågor och socialt ansvarstagande. De har inte som 
målsättning att vara framstående inom hållbarhetsarbetet och utgöra ett föredöme. Företaget 
har inte utformat ett miljöledningssystem som innefattar hela organisationens 
hållbarhetsarbete, och vi uppfattar inte att 8848 Altitude har någon vision för sitt 
hållbarhetsarbete, vilket betraktas vara en viktig beståndsdel för effektiv miljöledning 
(Brorson & Almgren 2013, s. 33ff). Dock identifierar vi kortsiktigt fokus i 8848 Altitudes 
miljöledning, vilket bekräftar vad Bos-Brouwers (2010) identifierade av ett vanligt dilemma 
för SMEs där grunden för ett miljöledningsarbete måste vara långsiktigt, men åtgärderna 
oftast är kortsiktiga. Vi bekräftar Palmérs uttalande om att orsaken till detta kortsiktiga 
perspektiv är att fokus ligger på aktuella externa krav som förstärks av media.5 Det uttalade 
miljöledningsarbete som hittills skett har lett till kortsiktiga åtgärder grundade i de externa 
krav som företaget har identifierat. För nuvarande motsäger kortsiktigheten i företagets 
hållbarhetsarbete deras långsiktiga grundvärderingar, och vi tolkar detta dilemma som ett 
hinder i integrering av miljöledning inom organisationen.  

6.1.2. Informell organisation och kommunikation 

8848 Altitude använder sig av informell intern kommunikation, något som anses vara vanligt 
förekommande inom SMEs enligt Brorson och Almgren (2013, s. 166). Företaget saknar 
hierarkier inom organisationen och angelägenheter diskuteras dagligen vid frukostbordet, 
samt i den öppna arbetsmiljön. En avsaknad av dokumentation fungerar väl för 8848 Altitude, 
vilket vi tolkar som en bekräftelse av Brorson och Almgrens (2013, s. 180) påstående att allt 
inte måste dokumenteras inom ett miljöledningssystem. Ett belägg för denna slutsats är att de 
har lyckats inkorporera ledning av andra områden, såsom kvalitet, utan omfattande 
dokumentation. Vi drar slutsatsen, baserat på Tillings uttalande (2008), att dokumentering av 
hållbara aspekter skulle kunna bidra till integrering av miljöledning på 8848 Altitude, då det 
kan öka den gemensamma förståelsen kring hållbarhetsarbetet. Företagets interna 
kommunikation kan gynnas av dokumentation, som tillsammans med extern kommunikation 
ses som en förutsättning för att inkorporera miljöledning i en hela organisationen 
(Ammenberg 2012, s. 291; Brorson och Almgren 2013, s. 165).  

                                                
5 Emma Palmér, vd Fangsi – House of Quality, CSR & Logistics. Intervju den 14 april 2014. 
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6.1.3. Differentierad ledning av hållbarhetsarbetet 

Vår studies resultat stödjer Revell, Stokes och Chens (2009) påstående att SMEs, som 8848 
Altitude, upplever bristande resurser i form av tid och ekonomi för att organisera sin 
miljöledning och är skeptiska till miljöledningens ekonomiska fördelar. Den upplevda bristen 
på tid och ekonomi är ett tecken på att hållbarhet inte är prioriterat och integrerat i 
organisationen. På 8848 Altitude är ansvaret fördelat på flera medarbetare, vilket är i enlighet 
med Ammenbergs (2012, s. 392) beskrivning av organisation av miljöledning inom SMEs. Vi 
anser att miljöledning inte kommer att bidra med ekonomiska fördelar om inte organisationen 
ser affärsmöjligheter med hållbart företagande (Ammenberg & Sundin 2005). Som Brorson 
och Almgren (2013, s. 152ff) menar bör hållbarhetsfrågor ledas på samma sätt som andra 
frågor, vilket inte är fallet på 8848 Altitude där hållbarhetsarbete ses som en isolerad fråga till 
skillnad från en del av de ordinära arbetsuppgifterna. Vi identifierar detta som ett möjligt 
problem i andra SMEs miljöledning. 

6.2. Avslutande diskussion 

Genom att jämföra vårt resultat med Tillings studie av en större offentlig verksamhet (2008) 
kan vi konstatera att större verksamheter tenderar att ha en uttalad miljöledning medan mindre 
verksamheter, likt 8848 Altitude, tenderar att ha en informell organisation och en relativt 
ostrukturerad miljöledning. Som Anton, Deltas och Khanna (2004) menar bör hela 
försörjningskedjan vara inkorporerad i miljöledningssystemet för att uppnå hållbarhet. Vi drar 
slutsatsen att nominering av textila material och tillbehör är ett sätt för 8848 Altitude att 
hantera svårigheterna med förlorad kontroll i försörjningskedjan då de specificerar material, 
tillbehör samt från vilken underleverantör dessa ska införskaffas. Denna strategi ser vi som en 
möjlighet för andra SMEs att hantera samma svårighet. 

En problematik inom tillämpningen av miljöledning kan vara att begreppet förknippas med 
standardiserade ledningssystem, och att innebörden av miljöledning därför kan missuppfattas 
och kan förhindra tillämpningen. Miljöledning handlar om organisering av hållbarhetsarbete 
vilket är aktuellt inom alla organisationer som utför någon typ av hållbarhetsarbete. Vi anser 
att 8848 Altitude har ett hållbart fundament bestående av sina långsiktiga värderingar inom 
relationer och kvalitet. Vi uppfattar att SMEs kan ha problem med att förankra ett omfattande 
miljöledningssystem baserat på sina grundläggande värderingar, men i 8848 Altitudes fall 
identifierar vi snarare motsatt problem. Företaget har ett välförankrat hållbarhetsperspektiv i 
sina värderingar, men har inte identifierat dessa som hållbarhet eller förankrat dem i ett 
miljöledningssystem.  
 
Avslutningsvis konkluderar vi att outtalad miljöledning hos SMEs kan vara en följd av att 
legitimitet utgör en större drivkraft än den ekonomiska nyttan, där nödvändiga resurser inte 
frigörs och fokus ligger på att lösa angelägna problem. 

6.3. Teoretiskt och praktiskt bidrag 
I detta avsnitt vill vi beskriva det bidrag vi anser att uppsatsens resultat tillför till tidigare 
forskning och praktik. Studiens resultat utgör ett bidrag till den begränsade forskning som 
hittills bedrivits om användningen av miljöledning i textil- och modeföretag (Hillary 2000). 
Dessutom har tidigare forskning främst studerat större organisationer som har tillämpat någon 
form av standardiserat miljöledningssystem, till skillnad från vår studie som fokuserar på 
organisering av hållbarhetsarbete inom SMEs som inte utgår ifrån ett standardiserat 
miljöledningssystem. I likhet med tidigare studier av ledningssystem har vi valt att analysera 
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vårt empiriska material utifrån ett översättningsteoretiskt perspektiv (Tilling 2008; Quist 
2003). Eftersom uppsatsens resultat relaterar till flera forskningsfält ser vi att vårt bidrag har 
tillfört ny mångfasetterad kunskap i mötet mellan olika forskningsområden. 
 
Vi anser att den översättningsteoretiska modell, som inspirerade vår strukturering av det 
empiriska materialet, bör kompletteras med vissa aspekter som är väsentliga för att idé ska bli 
institutionaliserad. Quists (2003) modell som utgår ifrån frågeställningarna Vem? Varför? 
Hur? kan enligt vår åsikt med fördel kompletteras med Vart? och Vem? för att skapa en 
holistisk bild av översättningsprocessen. Vart? syftar till att analysera målsättning och vision 
för den inresande idén. Vem? avser att analysera rollen eller rollerna som översättare samt 
ansvarsfördelning för att nå målsättning. Vi menar att dessa parametrar är viktiga att ha i 
åtanke för inresande idéer, för att få dem institutionaliserade i organisationen. 
 
Avslutningsvis är vår förhoppning att uppsatsens resultat även ska utgöra ett bidrag till den 
praktik som studerats. Vår studie belyser aspekter inom miljöledning som kan utgöra ett 
underlag för nödvändiga diskussioner om hur mindre modeföretag kan och bör arbeta för en 
hållbar utveckling.  

6.4. Förslag till fortsatt forskning 
Vår uppsats har utgått ifrån ett fallföretag som inte har en uttalad miljöledning. Med bakgrund 
i vår studie anser vi att det vore intressant att studera miljöledning inom modeföretag som 
innehar en stark vision med sitt hållbarhetsarbete och som betraktas som föredöme för andra 
modeföretag, likt Patagonia. Det kan även vara intressant att utföra en studie fokuserad på 
imitation av miljöledning inom modebranschen för att se vilka samband och skillnader som 
kan utläsas.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide, Emma Palmér 
Inledning: 

• Presentationer av intervjuare och respondent 
• Översikt av studiens syfte 
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning 

 
Bakgrund: 

• Berätta lite kortfattat om dig och ditt företag.  
• Vad har du för utbildning, arbetslivserfarenhet? 
• Vilka är era kunder?  

 
Hållbarhet: 

• Vad är hållbar utveckling för dig? 
• Förklara kortfattat hur arbetet mellan er och företaget generellt går till när det gäller hållbarhet? 
• Vilka hållbarhetsrelaterade frågor vill företagen oftast ha hjälp med? 
• När i företagets miljöarbete tar de kontakt med er?  
• Vem är det som brukar ta kontakt med dig? (Hållbarhetschef?) 
• Hur länge brukar du arbeta med dina kunder? 
• Berätta lite om din uppfattning kring outsourcande textilföretags arbete med miljö- och 

hållbarhetsfrågor? (Någon särskild problematik? Vad är i fokus?) 
• Upplever du några skillnader i hållbarhetsarbetet hos SME jämfört med stora företag? 
• Vad upplever du som drivkrafterna för svenska modeföretags hållbarhetsarbete? 
• Vad är företagens mål med sitt miljö- och hållbarhetsarbete? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade inom svenska modeföretag? 
• Uppfattar du att företag inspireras av andra företags miljö- och hållbarhetsarbete? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? 
• Finns det trender i hållbarhetsarbete hos svenska modeföretag? 

 
Kommunikation: 

• Hur sker kommunikationen mellan er och företaget? 
• Hur sker kommunikationen mellan outsourcande modeföretag och sina leverantörer vanligtvis?  
• Är organisationsstrukturen tydlig när det gäller arbete med hållbar utveckling inom svenska 

modeföretag? (Ansvar för miljö - fördelning?) 
• Känner du att hela företaget brukar vara integrerat i hållbarhetsarbetet?  
• Känner du att företaget brukar kommunicera sitt miljöarbete vidare till hela organisationen?  
• Har företag dokumentation om hållbarhetsarbetet? (Vilken dokumentation?) 

 
Har du någon dokumentation som vi kan ta del av? 
(Projektplan, handlingsplan som du utgår ifrån i ditt arbete?) 
 

 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, Designer  
Inledning: 

• Presentation av studiens syfte  
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning 

 
Demografisk data: 

• Kan du kort beskriva företagets verksamhet? 
• Vilken är din funktion i företaget? 
• Beskriv din utbildning och arbetslivserfarenhet. (Hur länge har du arbetat på företaget?) 

 
Hållbarhet: 

• Vad är hållbar utveckling för dig? 
• Under en vanlig arbetsdag - hur kommer hållbarhet i ditt arbete? 
• Kan du beskriva hur du blev medveten om hållbarhetsfrågor? 
• Hur uppfattar du din nuvarande kunskap om hållbarhet? (Känner du behov av ytterligare 

kunskap inom området?) 
• Hur bidrar du till hållbarhetsarbetet i din roll på företaget? 
• Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? (diskuterar ni andra 

företags hållbarhetsarbete?) 
 

• Hur arbetar ni med hållbarhet på 8848?  
• När började ni arbeta med hållbarhet på företaget? 
• Varför arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor? 
• Hur bidrar er verksamhet till miljöpåverkan? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade i ert arbete? 
• Upplever du några problem med ert hållbarhetsarbetet? 

• Tillräckligt med resurser 
 

• Vad är era mål med hållbarhetsarbetet?  
• (kortsiktiga/ långsiktiga, övergripande/detaljerade) 
• Vem har ansvar för att målen nås? 
• Beskriv hur ni ska nå målen. (formulerad handlingsplan?) 
• Vem tar fram målen och handlingsplaner? 
• Hur följer ni upp era mål? 
• Har du ansvar för en del av hållbarhetsarbetet? 

 
• Hur sker er interna kommunikation? 

• Hur delar ni information med varandra? 
• För ni dokumentation om hållbarhetsarbetet? Berätta mer… 
• Har alla tillgång till alla dokument? 
• Har du tagit del av arbetet som utförs tillsammans med Anne? 

 
Designprocessen: 

• Beskriv processen från design till färdig vara i butik 
• Hur jobbar ni tillsammans med inköp och design? 

 
 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, Vd 
Inledning: 

• Presentation av studiens syfte 
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning 

 
Demografisk data: 

• Kan du kort beskriva företagets verksamhet? 
• Vilken är din funktion i företaget? 
• Beskriv din utbildning och arbetslivserfarenhet. (Hur länge har du arbetat på företaget?) 

 
Ledning: 

• Berätta om ledningens arbete. 
• vision och er affärside. 
• Hur ledningen träffas och diskuterar saker? 
• Finns det en agenda? 
• Hur ofta? 
• Uppföljning från ledningsmöten? 
• Kommuniceras ledningsmötenas innehåll ut till de anställda? 

 
Utbildning och utveckling: 

• Om en ny medarbetare börjar på företaget, hur blir denna person introducerad på företaget?  
• Har ni internutbildning av anställda?  

Design: 
• Beskriv er designprocess. 

• Vilka värden utgör grunden för er design?  
• Anpassar ni er design med hänsyn till hållbarhetsfrågor? 

Hållbarhet: 
• Vad är hållbar utveckling för dig? 
• Under en vanlig arbetsdag - hur kommer hållbarhet i ditt arbete? 

• Kan du beskriva hur du blev medveten om hållbarhetsfrågor? 
• och förbättra det du gör? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? (diskuterar ni andra 

företags hållbarhetsarbete?) 
 

• Hur arbetar ni med hållbarhet på 8848?  
• När började ni arbeta med hållbarhet på företaget? 
• Varför arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor? 
• Hur bidrar er verksamhet till miljöpåverkan? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade i ert arbete? 
• Upplever du några problem med ert hållbarhetsarbetet? 

• Tillräckligt med resurser 
 

• Vad är era mål med hållbarhetsarbetet?  
• (kortsiktiga/ långsiktiga, övergripande/detaljerade) 
• Vem har ansvar för att målen nås? 
• Beskriv hur ni ska nå målen. (formulerad handlingsplan?) 
• Vem tar fram målen och handlingsplaner? 
• Hur följer ni upp era mål? 
• Har du ansvar för en del av hållbarhetsarbetet? 

 
• Hur sker er interna kommunikation? 

• Hur delar ni information med varandra? 
• För ni dokumentation om hållbarhetsarbetet? Berätta mer… 
• Har alla tillgång till alla dokument? 
• Har du tagit del av arbetet som utförs tillsammans med Anne? 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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Tillgång till dokumentation: 

• Organisationsschema 
• Arbetsbeskrivningar över ansvar och uppgifter för alla anställda 
• Rutiner/instruktioner 
• Flödesschema 
• Vision, affärside 
• Mål 
• Policies 
• Handböcker 
• Checklistor 
• Powerpointen 
• Ledningsarbetet - möten, protokoll,  
• Handlingsplaner 
• Beredskapsplan - för att hantera mediauppståndelse 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, Inköpschef 
Inledning:  

• Presentation av studiens syfte 
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning 

Demografisk data: 
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet? 
• Vilken är din funktion i företaget? 
• Beskriv din utbildning och arbetslivserfarenhet. (Hur länge har du arbetat på företaget?) 

Inköp: 
• Beskriv er inköpsprocess. 

• Hur arbetar ni med era leverantörer.? 
• Hur många leverantörer arbetar ni med idag? 
• Vilka kriterier är avgörande vid val av leverantör? 
• Vilka krav ställer ni på era leverantörer? (certifieringar) 
• Hur kontrollerar ni era leverantörer? 

• Besök i fabrik, varför? När ni har externa partners... 
• Har ni uppföljning med era leverantörer? 
• Hur sker era transporter? 
• Hur säkerställer ni er produktkvalitet? 

• Kontrollerar ni plagg själva efter tillverkningen? 
• Hur hanteras och dokumenteras reklamationer idag? 

Hållbarhet: 
• Vad är hållbar utveckling för dig? 

•    Under en vanlig arbetsdag - hur kommer hållbarhet i ditt arbete? 
•    Kan du beskriva hur du blev medveten om hållbarhetsfrågor? 
• Hur uppfattar du din nuvarande kunskap om hållbarhet? (Känner du behov av ytterligare 

kunskap inom området?) 
• Hur bidrar du till hållbarhetsarbetet i din roll på företaget? 
• Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? (diskuterar ni andra 

företags hållbarhetsarbete?) 
• Hur arbetar ni med hållbarhet på 8848?  

• När började ni arbeta med hållbarhet på företaget? 
• Varför arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor? 
• Hur bidrar er verksamhet till miljöpåverkan? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade i ert arbete? 
• Upplever du några problem med ert hållbarhetsarbetet? 

• Vad är era mål med hållbarhetsarbetet?  
• (kortsiktiga/ långsiktiga, övergripande/detaljerade) 
• Vem har ansvar för att målen nås? 
• Beskriv hur ni ska nå målen. (formulerad handlingsplan?) 
• Vem tar fram målen och handlingsplaner? 
• Hur följer ni upp era mål? 
• Har du ansvar för en del av hållbarhetsarbetet? 

 
• Hur diskuterar ni hållbarhet med era leverantörer?  

• Diskuterar du era mål med era leverantörer? 
• Hur sker er interna kommunikation? 

• Hur delar ni information med varandra? 
• Har alla tillgång till alla dokument? 
• Vad sammanställer ni och Anne för dokumentation om hållbarhet? 

• Hur för ni det vidare i organisationen? 
Tillgång till dokumentation: 

• Instruktioner till leverantörer, utöver suppliers Guide 
• Produktspecifikation 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide, Marknadschef 

 
Inledning: 

• Presentation av studiens syfte 
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning  

 
Demografisk data: 

• Kan du kort beskriva företagets verksamhet? 
• Vilken är din funktion i företaget? 
• Beskriv din utbildning och arbetslivserfarenhet. (Hur länge har du arbetat på företaget?) 

 
Marknadsföring: 

• Berätta om er varumärkesstrategi.  
• Beskriv faktorer som är viktiga för er att marknadsföra. 
• Hur upplever du företagets position på marknaden idag? Styrkor och svagheter? 
• Framställs varumärket som ni vill i media idag? 
• Är hållbarhet en del av er image? 
• Vet du om det finns en efterfrågan på ett samhällsansvar från era kunder? - Om ja, hur märks 

det och vad gör ni för att möta det?  
 
Hållbarhet: 

• Vad är hållbar utveckling för dig? 
• Under en vanlig arbetsdag - hur kommer hållbarhet i ditt arbete? 
• Kan du beskriva hur du blev medveten om hållbarhetsfrågor? 
• Hur uppfattar du din nuvarande kunskap om hållbarhet? (Känner du behov av ytterligare 

kunskap inom området?) 
• Hur bidrar du till hållbarhetsarbetet i din roll på företaget? 
• Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? (diskuterar ni andra 

företags hållbarhetsarbete?) 
 

• Hur arbetar ni med hållbarhet på 8848?  
• När började ni arbeta med hållbarhet på företaget? 
• Varför arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor? 
• Hur bidrar er verksamhet till miljöpåverkan? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade i ert arbete? 
• Upplever du några problem med ert hållbarhetsarbetet? 

• Tillräckligt med resurser 
 

• Vad är era mål med hållbarhetsarbetet?  
• (kortsiktiga/ långsiktiga, övergripande/detaljerade) 
• Vem har ansvar för att målen nås? 
• Beskriv hur ni ska nå målen. (formulerad handlingsplan?) 
• Vem tar fram målen och handlingsplaner? 
• Hur följer ni upp era mål? 
• Har du ansvar för en del av hållbarhetsarbetet? 

 
• Hur sker er interna kommunikation? 

• Hur delar ni information med varandra? 
• För ni dokumentation om hållbarhetsarbetet? Berätta mer… 
• Har alla tillgång till alla dokument? 
• Har du tagit del av arbetet som utförs tillsammans med Anne? 

    
 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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Bilaga 6 – Intervjuguide, Kvalitetsansvarig 
 
Inledning: 

• Presentation av studiens syfte 
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning  

Demografisk data: 
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet? 
• Vilken är din funktion i företaget? 
• Beskriv din utbildning och arbetslivserfarenhet. (Hur länge har du arbetat på företaget?) 

Inköp: 
• Beskriv er inköpsprocess. 

• Hur arbetar ni med era leverantörer.? 
• Hur många leverantörer arbetar ni med idag? 
• Vilka kriterier är avgörande vid val av leverantör? 
• Vilka krav ställer ni på era leverantörer? (certifieringar) 

• Vad gör ni ifall de inte uppfyller era krav? 
• Hur kontrollerar ni era leverantörer? 

• Besök i fabrik, varför? När ni har externa partners... 
• Har ni uppföljning med era leverantörer? 
• Hur sker era transporter? 
• Hur säkerställer ni er produktkvalitet? 

• Hur specificerar ni era produkter?  
• Kontrollerar ni plagg själva efter tillverkningen? 
• Hur hanteras och dokumenteras reklamationer idag? 

Hållbarhet: 
• Vad är hållbar utveckling för dig? 

• Under en vanlig arbetsdag - hur kommer hållbarhet i ditt arbete? 
• Kan du beskriva hur du blev medveten om hållbarhetsfrågor? 
• Hur uppfattar du din nuvarande kunskap om hållbarhet? (Känner du behov av ytterligare kunskap inom 

området?) 
• Hur bidrar du till hållbarhetsarbetet i din roll på företaget? 
• Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? (diskuterar ni andra företags 

hållbarhetsarbete?) 
 

• Hur arbetar ni med hållbarhet på 8848?  
• När började ni arbeta med hållbarhet på företaget? 
• Varför arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor? 
• Hur bidrar er verksamhet till miljöpåverkan? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade i ert arbete? 
• Upplever du några problem med ert hållbarhetsarbetet? 

• Tillräckligt med resurser 
• Vad är era mål med hållbarhetsarbetet?  

• (kortsiktiga/ långsiktiga, övergripande/detaljerade) 
• Vem har ansvar för att målen nås? 
• Beskriv hur ni ska nå målen. (formulerad handlingsplan?) 
• Vem tar fram målen och handlingsplaner? 
• Hur följer ni upp era mål? 
• Har du ansvar för en del av hållbarhetsarbetet? 

 
• Hur diskuterar ni hållbarhet med era leverantörer?  

• Diskuterar du era mål med era leverantörer? 
• Hur sker er interna kommunikation? 

• Hur delar ni information med varandra? 
• Har alla tillgång till alla dokument? 
• Vad sammanställer ni och Anne för dokumentation om hållbarhet? 

• Hur för ni det vidare i organisationen? 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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Tillgång till dokumentation: 

• Produktspecifikationer 
• Code-of-conduct 
• Suppliers guide 
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Bilaga 7 – Intervjuguide, Konsult 
Inledning: 

• Presentation av studiens syfte 
• Sekretessförsäkran 
• Tillåtelse till inspelning 

 
Demografisk data: 

• Berätta lite om dig och ditt företag.  
• Beskriv din utbildning och arbetslivserfarenhet? 
• Vilka är era kunder?  

 
Hållbarhet: 

• Vad är hållbar utveckling för dig? 
• Kan du beskriva hur du blev medveten om hållbarhetsfrågor? 
• Hur uppfattar du din nuvarande kunskap om hållbarhet? (Känner du behov av ytterligare kunskap inom 

området?) 
• Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? 
• Kan du ge exempel på företag vars miljöarbete du ser som inspirerande? (diskuterar ni andra företags 

hållbarhetsarbete?) 
 

• Hur ser ditt arbete ut tillsammans med 8848? 
• Vad är det du ska bidra med? 
• Hur och när kom du i kontakt med 8848? 
• Hur arbetar 8848 med hållbarhet?  
• När började du arbeta med hållbarhet på företaget? 
• Varför arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor? 
• Är frågor som rör hållbar utveckling prioriterade på 8848? 
• Upplever du några problem med ert hållbarhetsarbetet? 

 
• Hur sker din kommunikation med 8848? 

• Hur delar ni information med varandra? 
• För ni dokumentation om hållbarhetsarbetet? Berätta mer 

 
• Vad är 8848:s mål med hållbarhetsarbetet?  

• (kortsiktiga/ långsiktiga, övergripande/detaljerade) 
• Vem har ansvar för att målen nås? 
• Beskriv hur ni ska nå målen. (formulerad handlingsplan?) 
• Vem tar fram målen och handlingsplaner? 
• Hur följer ni upp era mål? 
• Har du ansvar för en del av hållbarhetsarbetet? 

 
• Berätta lite om din uppfattning kring outsourcande textilföretags arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor? 

• Någon särskild problematik?  
• Vad är i fokus? 

• Upplever du några skillnader i hållbarhetsarbetet hos SME jämfört med stora företag? 
 
Tillgång till dokumentation: 

• Handlingsplan 
• Mål 

 

 
 
 
 

 

Kompletterande oplanerade tillägg: 
• Berätta mer om det. 
• Förklara gärna det mer i detalj. 
• Ge mig exempel eller berätta om 

en relaterad incident. 
• Hur fungerar det? 
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