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Förord 

Efter tre års studier på högskolan som har varit fyllda med både utmaningar och glädje kan vi 

med stolthet presentera vårt examensarbete. Under arbetet med rapporten har vi gått igenom en 

av de tuffaste perioderna under utbildningen och även minnesvärda. Efter månaders arbete med 

rapporten har vi även lärt oss att livet som student är en period där man formas på oförutsägbara 

sätt.  

Under hela utbildningens gång har vi fått lära oss mycket som vi kommer bära med oss hela 

livet. Vi har sett oss själva utvecklas både som personer men också kunskapsmässigt. Förutom 

en fördjupad kunskap som ingår i vårt program har vi även fått en ökad inblick i företagens 

vardag, under resans gång. Dessutom har vi även lärt oss vikten av ordning och reda samt 

struktur i vår vardag.  

Till att börja med vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete under hela resans gång. 

Därmed vill vi även passa på att tacka vår handledare Tönu Köks som har varit med och stöttat 

oss samt varit tillgänglig i alla stunder under arbetets gång. Vi vill även tacka alla de 

responderande företagen som har varit med och bidragit till vår rapport.  

 

Skövde, Maj 2018 

Kevin Norderby och Meron Negasi Tsegay   
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Sammanfattning 

Mycket har forskats på CSR och dess innebörd. Detta gäller även inköpsfunktionen och dess 

arbete. Dock har inte lika mycket forskats på inköpsfunktionens praktiska tillämpning av CSR 

och dess problematik och möjligheter. Denna rapports syfte är att undersöka hur denna 

problematik och möjligheter ser ut i samband med aktörer samt intressenter som leverantör och 

kund. Rapporten baseras på dels tidigare teorier där bland annat vetenskapliga artiklar använts 

och dels har baseringen varit på egen undersökning som författarna har gjort på 6 stycken 

producerande företag i Sverige. Rapportens syfte är av intresse då CSR kan upplevas som 

diffus, inte minst vid inköpsfunktionen. Att redogöra den problematik samt vilka möjlighet som 

finns då inköpsfunktionen praktiskt tillämpar CSR i interaktion med leverantör, kan vara ett 

steg och bidrag till mer hållbarhet. Ett närmare steg mot hållbarhet och en grönare framtid är 

något som efterfrågas mer än någonsin.  

Rapporten behandlar teori kring hållbarhet vid inköpsfunktionen. Således framkommer dess 

byggstenar, dvs. ekonomiska-, sociala- och miljömässiga aspekter samt de ansvar som 

begreppen ger upphov till.  

Rapportens resultat visar på att det finns olika typer av problematik och möjligheter. De olika 

typerna särskiljer sig på så vis att de förekommer mer eller mindre i omfattande grad bland de 

responderande företagen. En slutsats visar på att producerande företag och dess inköpsfunktion 

måste arbeta tillsammans och med nära relationer med sina leverantörer och kunder för att 

kunna främja hållbarhet. En isolerande aktör kan inte själv verka hållbart utan är beroende av 

sin försörjningskedja. En annan slutsats visar på att det finns problematik med både leverantör 

och kund. Främst är omfattande krav det problem som förekommer allra mest och som i sin tur 

skapar problematik på inköpsfunktionens interaktion med leverantör. Problematiken med 

leverantör förekommer främst i form av att krav inte kan tillmötesgås eller att det inte finns 

någon tillgänglighet på efterfrågade produkter och tjänster.  

Rapporten visar också på hur de sex responderande företag, både skiljer sig åt men också 

stämmer överens med det underlag som finns i den teoretiska referensramen.  

Nyckelord: Hållbara inköp, hållbarhet, CSR, TBL, hållbar utveckling, hållbar 

försörjningskedja 
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Abstract 

Much has been researched on CSR and its meaning. This also applies to the purchasing function 

and its work. However, not much research has been done on the practical application of CSR 

and its problems and opportunities. The purpose of this report is to analyze how these issues 

and opportunities appear in relation to actors as well as stakeholders, such as suppliers and 

customers. The report is based on previous theories, among which journal articles have been 

used and on the other hand has been based on own researches, which the authors have done in 

six Swedish firms. The purpose of the report is of interest, since CSR is a fuzzy terminology, 

not least in the purchasing function. Describing the problems and possibilities that exist when 

the purchasing function practically applies CSR in interaction with suppliers can be a step closer 

and contribute to more sustainability. A closer step towards sustainability and a greener future 

is something in more demand than ever. 

The report treats the theory of sustainability in the purchasing function. Thus, its building blocks 

appear economic, social and environmental aspects as well as the responsibilities that the 

concepts give rise to. 

The report's results indicate that there are different types of problems and opportunities. They 

are distinguished in such a way that they occur more or less to a large extent among the 

responding firms. A conclusion shows that firms and their purchasing function must work 

together and with close relationships with their suppliers as well as customers in order to 

promote sustainability. An isolated actor can’t work sustainably on its own and depends on its 

supply chain. Another conclusion indicates that there are problems with both supplier and 

customer. Mainly, comprehensive requirements are the problem that occurs most, which in turn 

creates problems with the purchasing function's interaction with the supplier. The problem with 

the supplier is primarily in the form of non-compliance, or availability of requested products 

and services. 

The report also shows how the six responding firms differ, but they also match the basis of the 

theoretical framework. 

Key words: Sustainable purchasing, sustainability, CSR, TBL, sustainable development, 

sustainable supply chain 
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1. Introduktion 
Detta introduktionsavsnitt kommer först och främst behandla problematiseringen, där CSR och 

inköp samt dess möjliga konsekvenser vid bristande utförande presenteras. Bakgrunden följs 

av både syfte samt problemformulering.  

CSR (Corporate social responsibility) är trots dess popularitet fortfarande ett otydligt och 

debatterad teoretisk begrepp. Det kan exempelvis röra sig om att företags sociala ansvar och de 

finansiella prestationerna motstrider med varandra. Därmed kvarstår CSR som svår att 

implementera ur ett praktiskt perspektiv. Detta innebär att det fortfarande finns ett gap mellan 

CSR som företagen förespråkar och det som händer i praktiken på grund av de svårigheter som 

finns att göra det operativt. (Pedersen, 2006) 

Inköpsfunktionen stöter på dilemman när det kommer till att tillämpa CSR. Exempelvis så har 

producerande företag haft problem med att tillämpa CSR fullt ut på grund av det så kallade 

trade-off. Detta innebär avvägningssituationer där mer fördelar på ett område innebär mindre 

på en annan och detta uppstår oftast mellan produktutveckling och inköpsprocessen. (Harrison 

& Van Hoek & Skipworth 2014: 178-179) I detta fall ställer produktutvecklaren och inköparen 

olika kriterier på olika produkter. Det kan handla om pris, kvalité, produktlivslängd, material, 

underhåll och produktens miljömässiga egenskaper när ett beslut skall fattas. Detta kan leda till 

att avvägningssituation uppstår, då det varken är praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart 

att uppfylla alla dessa kriterier. När det gäller inköpsprocessen hos en biltillverkare kan det 

exempelvis röra sig om att reducera material i en produkt som sedan sätter passagerarens 

säkerhet i risk samtidigt som det syftas till att öka bränsleeffektivitet. (Byggeth & 

Hochschorner, 2006) 

Ett annat exempel där avvägningssituation uppstår är när det gäller att fatta beslut om de 

miljömässiga krav som ställs på produkterna. I det här fallet kan det handla om att inköparen 

måste bestämma sig vilka miljömässiga aspekter är viktigast t.ex. att använda återvinningsbara 

material, minska vattenförbrukning eller hur luftföroreningar skall undvikas. Dessutom 

påverkas inköparens arbete av hur miljökrav skall kombineras tillsammans med andra lagkrav. 

Det kan också uppstå svårigheter när det gäller miljövänligt inköp då det finns brist på 

tillgänglig information men även tillförlitligheten på informationen om miljöegenskaper hos 

olika produkter. Detta är på grund av att företag i första hand prioriterar ekonomisk vinning. 

Det är därmed av största vikt att nya produkter uppfyller de krav som marknaden ställer och 
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därefter finns det risk att miljön inte prioriteras i vissa fall, vilket gör att avvägningssituation 

uppstår, då ekonomisk vinning betonas. (Byggeth & Hochschorner, 2006) 

1.1. Bakgrund      
Historiskt sett har förändringar skett kring marknaden. Tidigare dominerade tillverkande 

företag marknaderna med sin utbudskraft d.v.s. makt på marknaden. Idag har en 

maktbalansförändring skett, den här gången till förmån för konsumenterna, detta på grund av 

leverantörers möjligheter att göra större utbud tillgängligt för kunderna. (Kucuk & 

Krishnamurthy, 2007) Därmed har kunderna idag större makt än någonsin tidigare. De har en 

valmöjligheter, oändlig tillgång till information och kräver hög kvalité till ett rimligt pris. Detta 

har även medfört att företag exempelvis har lagt till säkerhet, miljö och moral i sina 

kärnområden. (Dennis, 2015: 20, 28) Utvecklingen i sociala medier har lett till att 

konsumenterna har fått tillgång till stora mängder information (Labrecque et al, 2013). 

Dessutom gör internet att kunderna kan övervinna de flesta informationssymmetrier som 

karakteriserar traditionella kundmarknader och därmed få en hög grad av insyn i marknaden 

(Rezabakhsh et al, 2006). Med informationsasymmetri menas i ekonomiska termer att en part 

har bättre eller mer tillgång till information än vad motparten har (Kolar et al, 2016). Detta har 

gjort att kunderna på ett enklare sätt kan kommunicera med varandra och organisera sig mot 

företag som inte agerar på ett exempelvis hållbart, etiskt och socialt ansvarstagande sätt. 

Dessutom har kunder fått möjlighet att ta en mer aktiv roll i värdekedjan och kan påverka 

produkter och priser enligt enskilda preferenser. Dock företag och leverantör har även 

fortfarande en viss makt att påverka sitt utbud genom den information som tillgängliggörs för 

kund. En välinformerad kund kan vara mer rationell vid sina köpbeslut. Om rationellt 

kundbeteende inte är möjligt på grund av begränsad information på marknaden kan företag dra 

nytta av detta genom att prioritera sina ekonomiska intressen. Exempel på detta är genom att ha 

höga priser, minskade kostnader för kvalitet och bundna kunder. Ju mindre tillförlitlig 

information kunden har, desto lägre är hans eller hennes makt på marknaden. (Rezabakhsh et 

al, 2006) 

Allt fler kunder börjar ta hänsyn till etiska, miljömässiga och sociala frågor vid inköp av varor. 

En fråga som har fått alltmer ökad uppmärksamhet av kunder är frågan om hållbarhet. Detta 

inkluderar frågor om varifrån produkterna kommer, hur de produceras, hur de transporteras och 

hur konsumtionen av produkten kan påverka andra människor. För vissa kunder har 

förbrukningen gått bortom sin primära funktion att betjäna grundläggande mänskliga behov och 

är alltmer kopplat till symboliska meningar, värderingar och livsstilar. När företag 
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tillhandahåller fullständig information om alla hållbarhetsrelaterade aspekter, tenderar kunder 

att göra avvägningar när det gäller pris och nytta, vilket leder att kunderna väljer mer prisvärda 

och värdedifferentierade produkter. Syftet med ekologiskt kött som en värdedifferentierad 

produkt är att exempelvis införa nya kvalitetsparametrar för konsumenterna genom att 

uppmärksamma frågor som djurskydd och begränsad användning av antibiotika och kemiska 

tillsatser. Vidare, när hållbarhetsrelaterad information tillhandahålls för vissa produkter och inte 

för andra, kan kunder möjligtvis välja bort det icke hållbara alternativet. När kunderna är 

försedda med värdedifferentierande information om relevanta produktattribut är vissa kunder 

villiga att betala en prispremie. Kunder är också villiga att betala mer för produkter tillverkade 

på ett socialt medvetet sätt, till exempel hygienartiklar som inte testats på djur eller idrottsskor 

som inte tillverkats med barnarbete. (Meise et al, 2014)  

En nyckel till etisk konsumtion är att även förmedla tydlig information till kunder. De alltmer 

välinformerad kunderna begär inte bara rättvist handlade produkter, utan utmanar även 

tillverkare och återförsäljare till att garantera de etiska påståenden de gör om sina produkter. 

(Newholm, 2007) 

Storhagen (2011: 270-271) menar att ett ökat kundkrav på miljöfrågor har uppstått. Tidigare 

har miljöcertifiering utnyttjats som konkurrensmedel, där miljömärkning samt 

miljödeklarationer använts som marknadsföring. På senare tid förutsätts att företag värnar om 

miljön och miljöpolicys finns. Istället anses det vara en nackdel för företag om de inte lever upp 

till samhällets miljökrav. 

Dessutom har utvecklingen på internet bidragit till en mer omfattande konsumentsyn på 

marknaden. Internet har möjliggjort så att konsumenter erhållit olika valmöjligheter vid inköp. 

Dessa valmöjligheter innefattar bland annat jämförelse mellan olika produkter och producenter 

(gällande pris, kvalité, leveransservice, returmöjligheter), möjlighet till att läsa 

produktrecensioner, föra fram sina klagomål och åsikter om olika produkter i samband med 

tillväxten på antalet webbplatser. Det finns även produktgranskningswebbplatser i stor 

omfattning, som är utvecklade av både kund och företag. Dessa webbplatser ger konsumenter 

möjlighet att lämna produktrecensioner och få feedback om diverse olika märken som finns 

tillgängliga på marknaden. (Bailey, 2005)    

Utvecklingen inom transport, navigation och kommunikation har gradvis utvidgat nätverk 

mellan olika länder, vilket även har resulterat att transporttid och transportkostnader har 

minskat (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 132). 
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Det ökande transportavstånd som är en följd av den ekonomiska globaliseringen kräver ofta 

användning av komplexa kedjor av transportsätt och transportmedel, vilket exempelvis innebär 

ökade transporter. Detta för att stödja produktion, distribution och varuförflyttning över längre 

avstånd. Därmed används exempelvis mindre fordon för att säkerställa kundanpassad tid-och 

platsmässig service, som är resurskrävande men även ställer hög krav på infrastruktur. Detta 

leder i sin tur till ökad risk och kostnad för miljöskador. (Janelle, & Beuthe, 1997)  

Företag med flera produktionsanläggningar använder globala försörjningsstrategier som 

innebär att de har en koordinerad och integrerad försörjningsstrategi för hela företagets 

verksamhet. Detta genomförs genom att ha ett centralt inköpskontor som förhandlar fram 

gemensamma inköpsavtal för alla anläggningar och syftet är att eliminera kostsamt 

dubbelarbete inom företaget samt kunna få en bra förhandlingssituation som möjligt gentemot 

sina leverantörer. (Jonsson & Mattsson, 2016: 204) 

Däremot finns det många barriärer som gör global försörjning mindre optimal. Några utav de 

barriärerna som gör inköpsarbetet utmanande är de rådande lokala standarder och regler, vilket 

gör integrationen av informationsflödet och materialflödet till en utmanande uppgift för 

inköparen. Detta ökar även produktkomplexiteten i samband med det lokala språket och 

varumärken. (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 132) 

Andra faktorer som gör globala försörjningskedjor mer komplicerade är de osäkerheter och 

svårigheter att styra inköpsprocessen. Osäkerhet uppstår i samband med de geografiska avstånd, 

vilket leder till längre ledtider och bristande kunskap om lokala marknadsförhållanden. Därmed 

blir samordningsarbetet mer komplicerat på grund av de skillnader som finns i form av språk 

och valutatransaktioner. Även flera inblandade parter i distributionsprocessen och lokala 

politikers insatser genom tull-och handelshinder ökar svårigheterna. (Harrison & Van Hoek & 

Skipworth 2014: 132) 

Att presentera hållbarhet som kärnvärde i företag sägs vara ett av samhällets mest lovande 

medel för att skydda naturresurser och ekosystem. Detta har lett till ökat intresse för hur 

hållbarhet skall integreras i det marknadsekonomiska systemet. Med marknadsekonomiska 

system menas att marknaden styr efterfrågan och utbud. Under 2008 presenterade 

Europakommissionen en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar 

industripolitik. Detta syftar till att kombinera fördelarna med ekonomisk verksamhet med 

principen om hållbar utveckling. I det här fallet sätts ansvar för hållbar konsumtion och 

produktion på två huvudaktörer på marknaden, vilka är konsumenten samt producerande 

företag, ett tillvägagångssätt som bygger starkt på efterfrågan på marknaden. Exempelvis 
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livsmedelsbransch är en bransch som har tillämpat ett värdeskapande tillvägagångssätt för att 

tillgodose samhälleliga krav på mer proaktiv företags beteende. Detta genom att varumärke har 

blivit företags främsta verktyg till att introducera hållbar konsumtion i deras kundinteraktion. 

(Lehner & Halliday, 2014) 

Det finns möjligheter att främja hållbarhet tillsammans med olika aktörer i försörjningskedjan. 

Att företag arbetar med extern integration av uppströms leverantörskedja visar vikten av att 

etablera nära, interaktiva relationer med leverantörer. Leverantörsintegration i 

försörjningskedjan handlar om kärnkompetenser relaterade till samordning med kritiska 

leverantörer. Exempel på detta är CarComp, som är ett biltillverkande företag och som strävar 

efter att utveckla självkörande bilar som bidrar till mindre koldioxidutsläpp genom hela sin 

livscykel. Detta försöker företaget åstadkomma genom att integrera nyckelleverantörer i sitt 

produktutvecklingsteam. Dessutom ställer även företaget krav på sina strategiska leverantörer 

att dela med sig information om sitt arbete om hållbarhet. (Wolf, 2011)  

Nedan följer exempel på konsekvenser då företag inte tar ansvar för sina handlingar utan endast 

prioriterar ekonomisk vinning. Med andra ord uppstår konsekvenserna då företag inte tillämpar 

CSR. Dock vill vi författare betona att dessa specifika exempel inte nödvändigtvis är till följd 

av inköpsfunktionens och inköpares handling. Däremot har inköpsfunktionen makten att 

påverka varifrån anskaffningen äger rum så det är inte sannolikt att liknande konsekvenser 

skulle äga rum p.g.a. av en inköpare val.  

Företag inom olje-, gas- och gruvindustrin har haft problem med att utvinning av naturresurser 

genererar betydande sociala och miljömässiga konsekvenser. Ett exempel på detta är att det inte 

är praktiskt möjligt att utföra massiva gruvoperationer med dagbrott eller bygga tusentals mil 

långa rörledningar utan att det upplevs som störande av samhället. Detta innebär att åtgärder 

kan tas för att minska störningar som utförande av projekten medför men att det inte är möjligt 

att totalt eliminera problemet. Därmed argumenterar dessa företag att de inte har något val när 

det gäller var de ska genomföra sina projekt, då dessa gruvdrifter måste genomföras där 

mineraler finns. Detta kan innebära att i vissa fall äger dessa projekt rum i socialt och 

miljömässigt känsliga områden. (Slack, 2012) 

Företag som utvinner naturresurser hävdar också att de stödjer CSR och därför kan litas på när 

det kommer till hantering av de destruktiva och störande aspekterna av deras utförande av 

projekt. De menar att projekten hanteras på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Detta 

motsägs då samhällen som består av tusentals invånare tvångsförflyttas för att företag skall 
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kunna utvinna en naturresurs, skövla regnskogsområden eller bidrar till farliga kemikalier som 

sedan läcker i grundvatten som används av lokalsamhällen. Dessa problem och de konsekvenser 

de medför är större i utvecklingsländer där regeringar har begränsad kapacitet men även där 

politiska viljan att sätta kraftfulla regelverk för utvinningsverksamheten är låg. (Slack, 2012) 

Ur hållbarhetsperspektiv är textilproduktionen en av världens mest förorenande industrier, 

vilket har bidragit till hållbarhetsutmaning som innebär flera sammanhängande och 

komplicerade problem. Dessa komplicerade problem är b.la. den höga vattenförbrukningen i 

textilindustrin där vattnet som omsätts är förorenat med kemikalier från odling av bomull och 

färgning av tygerna som i sin tur gör det svårt för en återanvändningsprocess. (Bes-Piá et al, 

2002)  

Detta har lett till att textilbranschen får idag en viktig roll i den globala offentliga diskussionen 

om klimatförändringar, kemikalier i samhället, vattenbrist och mänskliga rättigheter. 

Produktion och konsumtion inom branschen ger upphov till flera frågor och bekymmer, då detta 

skapar utmaningar i människors liv vad gäller politiska, sociala och ekonomiska. Många av 

utmaningarna är därmed relaterade till gemensamma samhälls-och privatpraxis, som ofta leder 

till värdekonflikt i samband med produktion och konsumtion. (Boström & Micheletti, 2016) De 

ansvarsutmaningarna som textilbranschen ställs inför är också nära kopplade till den alltför 

snabba globaliseringen inom handelsområdet de senaste decennierna. I samband med den 

snabba globaliseringen utsätts företag för en konkurrenskraftig marknad, där fokus ligger på att 

ständigt öka marknadsandelar genom att sänka tillverkningskostnader i form av 

produktionsförflyttning till utvecklingsländer. Inom textilbranschen har olika typer av 

regleringar använts på senare tid, exempelvis uppförandekod och miljöcertifieringar. (Boström 

& Micheletti, 2016) Uppförandekod används som referenspunkt, där den beskriver företagets 

villkor för att en leverantör ska kunna bli godkänd medan miljöcertifieringar används som en 

metod att differentiera produkter som bättre möter sociala (etiska) och ekologiska standarder 

(Mällroth & Rafiey, 2016: 213). Dessa regleringar är dock inte övergripande vilket har gjort 

det svårt att eliminera problemen som är relaterade till textilbranschen (Boström & Micheletti, 

2016). De negativa sociala effekterna som textilbranschen orsakar är exempelvis att oftast 

kvinnor, migrerande arbetstagare och i vissa fall barn tvingas arbeta med tillfälliga 

anställningsavtal. Dessutom förekommer det att arbetstagarna får orimliga löner i förhållande 

till deras långa arbetsdagar men även osäkra och ohälsosamma arbetsmiljöer. Sweatshops är 

därmed en benämning på de arbetsplatser där de anställda får låga löner, dåliga 

arbetsförhållanden och långa arbetstimmar. (Powell & Skarbek, 2006)  
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Vid 2013 ägde Bangladeshs största produktionsskandal i textilbranschen rum då över 1 100 

människor omkom på grund av att en överbelastad byggnad kollapsade. Detta som ett resultat 

av icke-överensstämmelse med byggnadsskyddsbestämmelser, vilket ledde till att hela 

byggnaden kollapsade trots de anställdas uppmaning om att de var utsatta för risker på grund 

av deras osäkra arbetsmiljö. Olyckan inträffade bara några månader efter en annan olycka där 

120 människor miste livet i en industribrand. (Sinkovics & Hoque & Sinkovics, 2016) 

Textilbranschen är också den typen av bransch som har en betydande påverkan på miljön med 

tanke på att det exempelvis krävs mycket användning av vatten och jordbrukskemikalier vid 

odling av bomull. Detta orsakar även föroreningar av floder och är relaterat till andra ekosystem 

samt mark och vattenanvändning. (Kant, 2012) 

1.2. Syfte och problemformulering 
Syftet med denna rapport är att undersöka samt analysera hur problematik och möjligheter ser 

ut hos de valda producentföretagen, när det kommer till inköpsfunktionens praktiska 

tillämpning av CSR. Fokus har legat på alla aspekter inom CSR, dvs. ekonomiska, sociala samt 

miljömässiga. Dessa aspekter har alltså fått lika stort utrymme, både vid den teoretiska 

referensramen samt empiriavsnittet.  Denna undersökning och analys innefattar från kunds krav 

som påverkar producenten till uppföljning av leverantör. Detta innefattar med andra ord endast 

den externa påverkan samt externa faktorer.  

Rapportens syfte möjliggör en härledning till problemformulering som är bestående av tre 

forskningsfrågor.  

 Forskningsfråga 1: Hur ser problematiken ut kring företagets interaktion med kund 

och dennes påverkan när inköpsfunktionen praktiskt tillämpar CSR? 

 Forskningsfråga 2: Hur ser problematiken ut vid utvärdering/uppföljning av en 

leverantör som säger sig arbeta enligt CSR vid inköpsfunktionen? 

 Forskningsfråga 3: Hur ser möjligheter ut att främja hållbarhet tillsammans med kund 

och leverantör i försörjningskedjan vid inköpsfunktionen?  
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2. Metod 
Detta avsnitt syftar till att beskriva det tillvägagångsätt som författarna har tillämpat för att 

arbeta med undersökningen. Inledningsvis presenteras undersökning och val av metod samt 

hur undersökningen har genomförts. Därefter beskrivs hur undersökningen har säkerställts 

med kvalitet samt trovärdighet. Avsnittet avslutas både med forskningsfrågors betydelse, en 

tidsplan över hur rapportens väsentliga delar har arbetats med samt undersökningens 

avgränsningar. 

2.2. Design – Val av metodik 
Kvalitativ metod beskrivs som en metod där information intresserar sig för samband samt 

innebörder, snarare än statistisk verifierbara samband som återfinns i kvantitativa metoder 

(Alvehus, 2013: 20). Undersökningens framtagning har således präglats av kvalitativ 

metodansats där praktisk metodansats varit central då undersökningens problemfrågor har 

besvarats genom frågeundersökningar i form utav intervjuer. Intervju är den vanligaste metoden 

för datainsamling vid kvalitativ forskning då den ger nära inblick på den potentiella deltagaren, 

vilket i sin tur har fördelar för den som forskar (King & Horrocks, 2010:1). Syftet med kvalitativ 

forskning är att försöka förstå och skapa en bild av en händelse från deltagarens perspektiv. All 

kvalitativ forskning präglas av sökandet efter mening och förståelse. Forskaren är också den 

som samlar in data och gör analyser. (Merriam, 2002:6) Intervjuer kan delas upp i olika 

omfattning samt vara öppna eller styrda. Detta i syfte att kartlägga, söka lösningar på problem, 

få vittnesmål eller förhöra men också för ta fram fakta eller känslor. Korta intervjuer sträcker 

sig 5-20 minuter och kan täcka av en del fakta eller gå på djupet inom ett mycket begränsat 

område, medan långa intervjuer sträcker sig 40-60 minuter. Med hjälp av långa intervjuer så 

kan flera frågeområden täckas och fördjupas. Korta intervjuer kännetecknas av att vara mer 

strukturerade medan de långa kännetecknas av att vara mer öppna. Intervjuer som är hårt 

strukturerade innehåller ett antal färdiga frågor och intervjuaren ska se till att varje fråga är 

tillräckligt besvarad. Medan i mindre styrda intervjuer har intervjuaren ett antal frågeområden 

som ska täckas av. I det här fallet har den intervjuade möjlighet att för varje fråga eller område 

berätta fritt varefter kan intervjuaren styra samtalet i syfte att få reda på det som svar/lösning 

söks på. (Kylén, 2004: 18-19) I vår undersökning karaktäriseras intervjuerna som långa och 

mer öppna. Enligt Drever (1995: 1) kallas även en sådan typ av intervjuform för semi-

strukturerad intervju.  Med hjälp av semi-strukturerad intervju kan intervjuaren få en mängd 

olika typer av information. Intervjuaren har inom en och samma intervju möjlighet att samla 

fakta om människors omständigheter, uttalanden om deras preferenser och åsikter. Dessutom 
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kan även intervjuaren utforska på djupet kring deras erfarenheter, motivationer samt 

resonemang. Undersökningen kan alltså definieras som en kvalitativ intervjustudie. 

Anledningen till denna intervjuform valdes var för att respondenterna skall kunna berätta fritt 

om sina erfarenheter utöver våra intervjufrågor som användes som underlag för att besvara våra 

problemfrågor. Intervjuerna har ljudinspelats för att underlätta för författarna samt möjliggjort 

transkribering. Ljudinspelning har för övrigt skett med allas medgivande. Intervjuerna har ägt 

rum både fysiskt på plats på fallföretagen men också via telefonsamtal då detta har varit mer 

lämpat för intervjurespondenterna. Anonymitet har även önskats av enstaka 

intervjurespondenter. Intervjuerna utfördes vid olika tillfällen och tog cirka 30-45 minuter. 

Intervjufrågorna återfinns som bilaga i slutet av rapporten. 

Utöver underlag från datainsamlingen till empirin så har även vetenskapliga artiklar samt 

litteraturer bidragit till rapportens framtagning. De använda vetenskapliga artiklarna har 

publicerats av olika författare och från olika journaler. Sammanlagt har 80 källor använts, 

exklusive de responderande företagens egna hemsidor. Samtliga källors publiceringsår 

presenteras i figur 1.  

 

Figur 1: Publiceringsår för de använda källor i undersökningen. Egengjord.  

Vid sökande efter vetenskapliga artiklar så har sökord och nyckelord så som ”sustainability”, 

”tripple bottom line”, ”sustainable supply chain management” använts. Dessa nyckelord har 

sedan mynnat ut och härlett i andra sökord så som ”globale sustainable procurement” och 

”sustainability report”.  
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2.3. Kvalité och trovärdighet 
Alvehus (2013: 122) menar att validitet kännetecknas som hur väl något mäts i förhållande till 

det som är avsett att mätas. Kvalitet utgörs tillsammans med validitet och reliabilitet, då det 

utförs en distinktion dessa begrepp emellan. Yin (2007: 146-147) menar att en hög validitet 

samt hög trovärdighet i rapportsammanhang skapas genom att använda flertal olika och 

oberoende källor. Vid rapportens framtagning har flertalet källor använts som tidigare nämnts. 

Inte bara flertalet intervjuobjekt utan även flertalet vetenskapliga källor, just för att säkerställa 

önskad trovärdighet.  

För att säkerställa rapportens validitet ytterligare så har författarna sökt sig till källor som inte 

har egenintressen. Ett konkret exempel på detta är en källa från statistiska central byrån, SCB. 

Sådan typ av källa presenterar fakta som inte bygger på egenintressen från författaren. Sådana 

källor är även tagna som förstahands källa. När underlag presenteras som andrahandskälla så 

finns risken att underlaget är förvrängt, således riskeras även att det inte stämmer överens med 

förstahandskällan.  

2.4. Avgränsning 
I undersökningen har avgränsningar vidtagits. Detta har legat till grund så att undersökningens 

bidrag skall ha möjlighet att mynna ut i största möjliga resultat samt undvika att arbetet blir för 

brett. De valda företagen som har undersökts i rapporten befinner sig idag i olika branscher, 

dock har de liknande roll i försörjningskedjan. De är alla producent/produkttillverkare 

(Manufacturer) i försörjningskedjan, med olika kunder.  Med olika kunder avses B2B (Business 

to Business) samt B2C (Business to Consumer) där den förstnämnde innebär att handel sker 

från tillverkare till kund och den sistnämnde innebär att handel sker från tillverkare direkt till 

slutkonsument. (Storhagen, 2011: 235, 238)  

Undersökningen har även begränsat sig och fokuserat på en specifik avdelning, nämligen på 

inköpsfunktionen. Detta har även vidarelett till att intervjurespondenterna har varit ansvariga 

på något vis inom sin avdelning. Befattningar så som supply chain manager och inköpschef är 

exempel på de intervjurespondenter som har deltagit i rapportens empiri.  

I rapporten har den övriga interna påverkan på CSR-arbetet exkluderats för att undvika risk för 

utbreddhet. 
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2.5. Process 
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Figur 2: Egengjord illustration över forskningsfrågornas påverkan på rapporten  

Figuren ovan illustrerar över hur rapportens forskningsfrågor kommer att ge bidrag till nästa 

del av rapporten samt dess betydelse. Forskningsfrågorna har betydelse på så vis att de styr och 

påverkar rapportens uppbyggnad och struktur. Forskningsfrågorna påverkar vad som skall 

innefattas i teoretisk referensram som i sin tur påverkar rapportens nästkommande delar. 

Forskningsfrågorna baseras på rapportens problemformulering och syfte.  

 
Kapitel/Arbetsfas Januari Februari Mars April Maj 

Förarbete      

Inledning/bakgrund      

Teoretisk referensram      

Empiri      

Analys      

Slutsats      

 

Figur 3: Egengjord tidsplan/processkarta 
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Området var av intresse då författarna anser att inköp i sig är ett gränsområde mellan 

företagsekonomi och logistik. Även CSR i sig är av intresse då författarna upplever dess 

framfart och således kan uppfattas som ett framtidsområde. Arbetet tog sin fart redan i början 

av januari 2018 men redan innan fanns underlag att hämta från tidigare kurser vilket skapade 

goda förutsättningar för författarna. Då den teoretiska referensramen utfördes, baserade 

strukturen och delarna på forskningsfrågorna som tidigare nämnts. Områden så som hållbarhet 

och inköp mynnades ut till ett djup som berörde bland annat hållbart inköp och hållbarhet i 

försörjningskedjan. Innan det empiriska underlaget skapades så utformades intervjufrågor 

utifrån forskningsfrågorna samt den teoretiska referensramen. De kriterier som responderande 

företag skulle uppfylla var att skulle vara producerande företag och fokus skulle ligga på deras 

inköpsfunktion. Tanken bakom valda företag var aldrig att rikta in sig på en särskild bransch 

utan snarare få ett resultat som är mer generell. Först när den teoretiska referensramen och det 

empiriska underlaget var färdigställt kunde författarna jämföra och identifiera variationer samt 

gemensamma nämnare bland underlaget.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta teoriavsnitt presenteras teorier och underlag från flertalet författare och artiklar. Dessa 

källor utgör den teoretiska referensramen och inleds med inköpsfunktionens grund, dvs. dess 

tidigare utveckling samt process. Vidare kommer hållbarhet, hållbar utveckling, Corporate 

Social Responsibility, triple bottom line och dess beståndsdelar samt grundläggande begrepp 

beskrivas. Därefter kommer även drivkrafter bakom hållbart inköp redogöras. Dessutom 

presenteras inköpsfunktionens funktioner och roller, intressentmodellen, grönt inköp, 

försörjningskedjan, samt hållbarhetsredovisning redogöras. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

3.1. Inköp 
Storhagen (2011) har valt att definiera inköp som följande: “ett inköp äger rum mellan företag 

och dess leverantörer och är de första ledet i flödet i form av material och produkter till, genom 

och från det egna företaget”. Ett ogenomtänkt inköpsbeslut kan medföra negativa 

konsekvenser längs försörjningskedjan. Målet med inköp är att anskaffa rätt produkt, i rätt 

kvantitet, från rätt källa och till rätt pris. (Storhagen, 2011: 74) 

Inköp kan också definieras som alla de aktiviteter som ingår i det arbete där anskaffning av 

varor samt tjänster till olika ändamål så som produktionsenheter äger rum. Således täcker inköp 

alla de aktiviteter kring anskaffning som till slut gör att företag mottar externfaktura. (Bjørnland 

& Persson & Virum, 2003: 250) 

Inköpskostnader utgör ofta en omfattande del av den totala kostnaden för anskaffning av 

produkter. Både i privata såväl offentliga företag kan inköpskostnader utgöras av inköpta 

komponenter, råvaror samt system. Dessa inköpskostnader kan uppgå mellan 50 till 85 procent 

av den totala kostnaden. Exempel på branscher där inköpskostnaden är hög är elektronik-, bil- 

och byggbranschen. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 270) 

Ett företags konkurrenskraft påverkas av hur väl inköpsfunktionen presterar. Konkurrenskraft 

blir aldrig bättre än de leverantörer som företaget har, därav uppstår vikten av att utföra gott 

inköpsarbete. Konsekvenser av sämre inköpsarbete kan vara förseningar och försvunna 

leveranser då leverantörers leverantörer inte har möjlighet att leverera. Dessutom har inköp en 

stor betydelse för företagets resultat då varje krona som sparas direkt vid inköpskostnaden ger 

positivt utslag redan från början. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 252, 254) ”Insparad 

krona” kan exempelvis komma till då inköpsfunktionen har förhandlat så att leverantör blir 

ansvarig över emballering och packning. Då leverantör tar över detta ansvar enligt företagets 
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önskemål så undviks ompackning och märkning vid det egna lagret och därmed sparas både 

kostnad och tid. Resurser kan därefter utnyttjas på annat önskat vis. Utöver konkurrenskraft så 

påverkas även företags möjlighet till att bedriva effektiv logistik av väl utfört inköpsarbete där 

logistiska aspekter tas också hänsyn till. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 325, 329) 

Som inköpare krävs ett flertal olika egenskaper och kompetenser. När det sker ändringar på 

marknaden så måste inköpare vara flexibel i sitt arbete för att möta kunds efterfråga med rätt 

utbud. Inköpare skall alltså inte bara förstå sin marknad och bransch utan även företagets 

strategi. Dessutom behöver inköpares kompetensnivå präglas av analyser när det kommer till 

företagets leverantörer samt förstå och följa upp olika typer av flöden som påverkar företaget. 

Även tekniska förmågor är viktigt för inköpare. Dessa kan vara i form av att skapa samt 

administrera kalkylblad, i syfte att föra vital statistik och information. Kommunikation både 

internt och externt är centralt för inköpare. I kommunikationsförmågan skall det finnas 

utrymme att föra förhandlingar samt ta beslut, utifrån ett kundperspektiv, dvs. där handlingar i 

slutändan skall skapa värde för kund. (Giunipero & Pearcy, 2000) 

3.1.1. Historisk utveckling 

Ur ett historiskt perspektiv så har inköp präglats av att söka sig till lägsta möjliga pris på 

marknaden. Pris har varit det viktigaste måttet och varit prioriterat före både kvalité och 

leveransservice. Inköpets uppgift var således att inhämta olika prisuppgifter hos leverantörer på 

marknaden för att sedan jämföra dessa och till slut konkurrera leverantörerna mot varandra i 

syfte att få lägsta möjliga pris. Detta kunde senare innebära en högre toleransgrad vid utlovad 

leveranstid från leverantör då diskussion istället koncentrerade sig på pris. Det var först efter 

Just in time-principen på 70-talet med sitt synsätt noll i lager samt leverans efter behovsdatum, 

som ändrade företags inköpsfunktion och dess prioritering av mått. Mått som kvalité, 

leveranstid, leveransflexibilitet, servicenivå, leverantörs förmåga till egen produktutveckling, 

samarbetsförmåga och leveransprecision blev mer betydelsefulla. (Bjørnland & Persson & 

Virum, 2003: 251)  

Inköp har dessutom fått större betydelse med åren av olika anledningar. En anledning är att ett 

stort fokus har lagts på både kapital- och lagerkostnader, vilket även skulle kunna innebära fler 

transporter och ökad miljöpåverkan. Inköpsfunktionen är en avdelning som har möjlighet till 

att reducera dessa kostnader då den primära aktiviteten är att öka inköpsfrekvensen, dvs. att 

köpa in produkter oftare. Utöver minskade kapital- och lagerkostnader så minskar även risken 

för inkurans som tidigare har varit ett större problem då mer omfattande kvantiteter köptes in. 

Denna trend har även blivit naturlig på så vis att produkter livcykelslängd har blivit kortare. 
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Den ökade graden av specialiseringen i industrier har också bidragit till att inköpsfunktionen 

har blivit mer betydelsefull. Då företag i industribranscher satsar mer på kärnkompetens i syfte 

att öka konkurrenskraft på marknaden så förutsätts att inköpsarbete sker mer frekvent och 

därmed utgör en större andel kostnad av totalkostnaden.  

En medvetenhet kring inköpets kostnader i relation till totalkostnad har ökat och därefter även 

bidragit till inköpets betydelse. Tidigare har inköpsarbete inte haft samma fokus och ansvar 

över det samlade inköpet har varit mer uppdelat, alltså betydligt mindre organiserat.  

Den sista anledningen till inköpets ökade betydelse är dess påverkan på företagets resultat. 

Exempelvis har ett större fokus på inköp möjliggjort att tid i materialflöden har kunnat 

reduceras. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 252-253) 

Historiskt sett så bestod leverantörsbasen främst av lokala leverantörer, det vill säga att de låg 

nära rent geografiskt sett. Den största andelen utav inköp var antingen från lokala leverantörer 

eller åtminstone från andra leverantörer runt om i Sverige. Andelen importerade produkter ägde 

rum då varor var svåra att få tag på. Dessutom var det endast större företag som hade tillräckligt 

med resurser för att kunna föra flöden mellan Europa samt Nordamerika. Inköp och handel har 

förändrats med hjälp av teknikutveckling på IT-fronten som har gjort det enklare att få kontakt 

med leverantörer världen över. Dessutom har information om leverantörer och deras 

trovärdighet, blivit allt mer tillgänglig. Detta gäller huvudsakligen information från 

lågkostnadsländer i Sydostasien. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 327)  

3.2. Inköpsprocessen  
Inköpsprocessen kan utformas på olika sätt då den påverkas av vilken typ av artikel som skall 

anskaffas. Dessutom påverkas utformningen av om inköpet sker av befintlig eller ny leverantör, 

vilka tillgängliga IT-stöd som finns till hands, hur leverantörsrelationer är formade samt i vilken 

produktionsmiljö som leverantören tillverkar den aktuella artikeln. Med leverantörens 

produktionsmiljö avses om artikeln tillverkas mot lager eller plan samt om den tillverkas, 

monteras eller konstrueras mot kundorder. (Jonsson & Mattsson, 2016: 361) 

Vikten av att välja rätt leverantör är viktigt för att till exempel kunna uppnå en effektiv logistik. 

Nedan illustreras en figur på Van Weeles inköpsprocess som kan användas då ny leverantör 

skall väljas. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 329) 
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Figur 4: Van Weeles inköpsprocess (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 329) 

Van Weele menar att de första tre stegen handlar om taktiskt inköp medan de tre sista handlar 

om operativt inköp leveransprocesser (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 329). 

Det första steget i processen handlar om att först och främst identifiera företagets behov för att 

få fram en inköpsspecifikation. Denna specifikation påbörjar sin process hos den aktuella 

användaren till produkten eller tjänsten, som kan vara antingen en avdelning eller en 

medarbetare på företaget som anser sig ha behov av inköpet. När vetskap om vad som skall 

köpas in så går processen vidare till de krav som ställs på produkten/tjänsten. Krav kan vara i 

form av kvalitet, design, prestanda på produkten/tjänsten samt vad leverantör behöver prestera 

för att materialförsörjningen blir optimal. När krav tas fram finns risken för att de är för hårda 

eller onödiga, vilket i sin tur kan riskera i att inköpet blir mer kostsamt än vad som var tänkt. 

Inköpsfunktionen bör därmed ta fram en bild av aktuella alternativ på marknaden som beskriver 

både kvalitet och logistiska leveransförutsättningar så att det sker en överstämmelse med den 

användare som tar fram rekvisitionen samt det som behövs. Rekvisition kan innehålla krav på 

kvantitet samt enhetsangivelse, materialspecifikation, leveransdatum och annan 

kompletterande information. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 330; Bjørnland & 

Persson & Virum, 2003: 258)  

Att identifiera och välja leverantör är en central uppgift för inköpsfunktionen. Vid rutinköp eller 

köp av tjänster och produkter som tidigare har anskaffats av godkända och bekanta leverantörer, 

är inte arbetet kring att finna leverantör lika omfattande. Arbetet blir mer omfattande vid fall 

där en ny produkt/tjänst skall anskaffas eller att en leverantör visar sig inte längre vara godkänd 

(ex. då leverantör inte längre följer CSR-värderingar) och därmed behövs sökande efter ny 

leverantör. Att leta efter flertal leverantörer för anskaffningssyfte kan bidra till fördel för 

inköpsfunktionen. Då sökandet är klart kan inköpsfunktionen därmed skicka ut offerter (anbud) 
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till aktuella leverantörer, i syfte att kunna erhålla seriösa svar samt konkurrenskraftiga priser. 

Vid erbjudande från leverantör så sker ett bedömningsarbete där förslagen analyseras och 

jämförs utifrån de ställda kraven i inköpsspecifikationen. Leverantörens erbjudande måste alltså 

matcha olika kriterier så som pris, kvalité, leverans- och beställningsvillkor. Dessutom bör 

inköpsfunktionen utföra totalkostnadsanalyser, där även logistiska aspekter tas hänsyn till. De 

logistiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till då leverantör kan ha god förmåga att leverera 

kvalificerade produkter men inte förmåga att leverera när det behövs. När arbetet med 

bedömning av erbjudande är klart så väljs antingen en eller flera leverantörer som 

inköpsfunktionen går vidare med till nästa steg i inköpsprocessen. (Oskarsson & Aronsson & 

Ekdahl, 2013: 332; Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 259) 

Nästa steg i inköpsprocessen är att sluta avtal med rätt leverantör. Men innan avtal sluts, sker 

diskussioner och förhandlingar som innefattar olika aspekter. En sådan viktig aspekt vid 

förhandling är pris. Inköpsfunktionen vill förhandla sig till bästa möjliga pris hos en leverantör, 

dock kan aspekten emellanåt vara komplex. Ett pris på en viss produkt är inte utbytbart mot 

kostnaden för produkten. Därmed bör kostnaden delas upp samt utvärderas i både indirekta och 

direkta kostnader. Transportkostnad är kopplat med produktens direkta pris men tar inte hänsyn 

till exempelvis om produkten kommer levereras fritt eller om tillägg tillkommer. Andra 

exempelfrågor är om vem som står för försäkring då godset transporteras och hur långa är 

leveranstiderna. Vid långa leveranstider, krävs större säkerhetslager mot osäkerheter.  I avtal är 

det även viktigt att specificera vad som gäller vad som händer vid avvikelser eller om kontraktet 

inte följs. Ett relevant exempel för just denna rapport skulle vara att leverantör visar sig ha barn 

som arbetskraft och därmed bryts kontraktet då kund inte vill förknippa sin verksamhet med 

barnarbete. Därefter kan det handla om att kund erhåller kompensation av något slag utav 

leverantören. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2013: 332-333; Bjørnland & Persson & 

Virum, 2003: 259) 

Vid nästa steg skall en inköpsorder utformas. En inköpsorder är ett juridiskt dokument som 

används för att köpa in varor. När detta dokument har godkänts av leverantören blir det ett 

juridiskt kontrakt och leverans av varor sker i enlighet med kravspecifikationen i inköpsavtalet. 

Vid framställning av en inköpsorder tas hänsyn till de erbjudanden som leverantören erbjuder. 

Leverantören får en inköpsorder av köparen och skickar tillbaka den i form av bekräftelse på 

mottagen order. Därmed skickas även kopia av orderbekräftelsen vidare till 

ekonomiavdelningen och godsmottagningen inom köparföretaget. (Bjørnland & Persson & 

Virum, 2003: 259-260) 
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Efter att en order har lagts hos leverantören är nästa steg för inköpsavdelningen att följa upp att 

leverantören levererar varorna inom avtalad tid och datum.  Här skall även inköpsavdelningen 

få information i ett tidigt stadium om det skulle ske en avvikelse, till exempel i form av 

försenade leveranser från den avtalade tiden. Detta på grund av att vid försening av leveranser 

är det nödvändigt att ta sådana åtgärder så som ändra leveransplaner, leta efter andra möjliga 

leverantörer eller samarbeta med leverantören för att lösa problemet. Inköpsavdelningen skall 

också i sin tur meddela leverantören om eventuella förändringar i efterfrågan. Detta för att 

leverantören skall kunna få möjlighet anpassa sin kapacitet efter rådande situation. (Bjørnland 

& Persson & Virum, 2003: 260) 

Därefter tas emot varorna och kontrolleras i godsmottagningen, detta för att bekräfta att varorna 

som har levererats är rätt och i rätt antal samt i gott skick. Här skall jämförelse ske mellan 

beställda och levererade varor med hjälp av fraktsedeln som kommer tillsammans med varorna. 

Detta innebär att om allting stämmer så godkänns leveransen och skickas vidare till lager eller 

avvisas direkt om en avvikelse upptäcks. Kopia på rapporten som mottagningen registrerar om 

eventuella avvikelser skickas till inköpsavdelningen. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 

260-261)  

Nästa steg blir att kontrollera att tre områden stämmer överens i samband med mottagningen 

av leverantörsfakturan. Dessa områden är inköpsorder, mottagningsrapporten och fakturan. 

Detta för att säkerställa både kvantiteten, priset och betalningsvillkoren är korrekt angivna som 

avtalet hänvisar. Därefter kan fakturan skickas vidare till ekonomiavdelningen för att betalas, 

då det har utförts kontroller om att den stämmer överens med kontraktets innehåll. (Bjørnland 

& Persson & Virum, 2003: 261)   

3.3. Inköpsfunktionens nivåer och roller 

Inköpsfunktion är en funktionell grupp d.v.s. en formell enhet på organisationsschemat och 

innehåller olika funktionella aktiviteter. Dessa aktiviteter är inköp av varor och tjänster. 

Inköpsfunktionen utför även många andra aktiviteter för att leverera högsta värde till 

organisationen. Några exempel på aktiviteterna är att hitta rätt leverantörer till företaget, urval 

av leverantörer, förhandlingar och kontraktsavtal. Dessutom utför även inköpsfunktionen 

sådana aktiviteter som marknadsundersökningar, leverantörsprestationsmätningar, utveckling 

av leverantörer samt utveckling av inköpssystem. Därmed kan inköp även kallas för ’’de fem 

rätten’’ vilka är, att få rätt kvalitet, i rätt mängd, till rätt tid, till rätt pris och från rätt källa. 

(Monczka et al, 2016: 11) 
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Inköpsfunktionen skiljer sig åt på strategisk, taktisk och operativ nivå.  Den operativa nivån 

fokuserar framförallt på att säkerställa att leveranser av varor och tjänster finns på plats så att 

ett producerande företag kan producera sina produkter eller tjänster. Aktiviteterna som ingår i 

operativa nivån är exempelvis att placera order, ta emot varor och betala fakturor. Den taktiska 

nivån bidrar till grundläggande värdedrivande faktorer så som konkurrenskraftiga priser och 

servicenivåer. Här inkluderas aktiviteter som exempelvis val av leverantör för specifika artiklar, 

principbeslut om orderkvantiteter för inköpsartiklar och i produktionen. Besluten är inte lika 

långsiktigt och kan normalt verkställas inom en månad. (Harrison & Van Hoek & Skipworth 

2014: 354, 355; Jonsson & Mattsson, 2016: 56) 

Den strategiska nivån har potential att effektivisera innovation och driva gradvisa förändringar 

i kostnader och prestationsnivåer. Här tas beslut om resursinvesteringar och vilka leverantörer 

företaget skall ingå i en långsiktig relation med. Detta genomförs genom att bedöma företagets 

behov av inköp av produkter och tjänster djupt samt genom utvärdering av företagets totala 

inköp hos olika leverantörer. På den strategiska nivån studeras även leverantörsmarknaden och 

strategi för att möta affärsbehov genom utveckling av inköpsstrategi. Oftast utvecklas sådana 

strategier av inköparna men hänsyn tas även till kunder och aktieägare. Besluten är långsiktiga 

och kan sträcka sig flera år framåt i tiden. (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 354, 356; 

Jonsson & Mattsson, 2016: 56) 

Beslut som tas på den strategiska nivån, så som att välja leverantörer som skall ingå i portföljen 

av långsiktig relation är sådant beslut som används som underlag på den taktiska- och operativa 

nivåernas beslutsfattande. Leverantörernas prestationsnivå utvärderas baserat på de taktiska- 

och operativa nivåernas erfarenhet med leverantörerna (Harrison & Van Hoek & Skipworth 

2014: 354, 356). Jonsson och Mattsson (2016: 56) hävdar även att det inte är möjligt att särskilja 

besluten på olika nivåer från varandra. Detta kan till exempel vara ett beslut som tycks vara av 

enkel operativ natur men visa sig påverka även den strategiska nivån.  

Som tidigare nämnt har inköp en avgörande roll i företagets resultat och kan bidra till att stärka 

företagets konkurrenskraft. Med hjälp av tre inköpsroller visas det hur inköp påverkar den 

strategiska konkurrenssituationen. Dessa inköps roller är rationaliseringsrollen, 

utvecklingsrollen och strukturrollen. (Bjørnland & Persson & Virum, 254)  

Rationaliseringsrollen är den rollen där löpande inköpsaktiviteter genomförs för att hålla 

inköpskostnaderna nere med hjälp av exempelvis förbättrad och förenklad materialflöde eller 

genom att hitta lösningar på tekniska problem. Inköpskostnaderna skall också hållas nere 
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genom att utvärdera vad som skall köpas in, vilka är de traditionella områdena för inköp. Här 

tas även beslut om produkten skall tillverkas på företaget eller köpas in från andra tillverkare. 

Dessutom har rationaliseringsrollen i uppgift att rationalisera kapital och reducera lager. Detta 

innebär också rationaliseringar genom att hitta nya och bättre leverantörer till företaget i syfte 

att hålla ett lägre pris ut mot marknaden. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 255)  

Utvecklingsrollen är en roll som inte utnyttjas till fullo, med tanke på att det köpande företaget 

väntar på att leverantören skall utveckla och komma med nya produkter, för att sedan välja om 

dessa produkter skall köpas in eller inte. Däremot används utvecklingsrollen som en viktig 

katalysator för leverantörens utvecklingsarbete. Här är det viktigt för det köpande företaget att 

vara delaktig i leverantörens utvecklingsarbete och locka leverantören till företagets 

leverantörsutvecklingsarbete. Ett viktigt mål med denna roll är att få till ett samarbete om 

nyutveckling av produkter mellan det köpande företaget och leverantören. Detta leder i sin tur 

till tidsbesparingar i utvecklingsarbetet, med tanke på att det blir bättre koordinering av alla 

inblandade aktörer. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 255, 256) 

Strukturrollen är den tredje rollen som primärt handlar om hur ett företag utnyttjar 

leverantörsmarknaden. Att utnyttja leverantörsmarknaden innebär att exempelvis det köpande 

företaget väljer om det ska sprida sina inköp på många alternativa leverantörer eller ha en enda 

leverantör som ligger geografiskt nära. Genom att företaget sprider sina inköp på många 

leverantörer kan det upprätthålla alternativa försörjningsmöjligheter medan att endast ha en 

enda leverantör i vissa fall kan förbättra företagets utvecklingsmöjligheter och 

konkurrenskraften gentemot andra leverantörer. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 256) 

Enligt Axelsson och Håkansson (1984) är det viktigt att ha det i åtanke att dessa tre olika roller 

på ett eller annat sätt relaterar sig till varandra och att de inte kan existera var för sig separerade 

från varandra.  Sambandet mellan rollerna kan beskrivas på det sättet, att rationaliseringsrollen 

är den typ av roll som strävar efter att ha centrala inköp från ett begränsat antal leverantörer 

medan utvecklingsrollen utgår från att utvecklingsinteraktion endast bedrivs med någon enstaka 

leverantörer. Detta innebär att det sker en strukturpåverkan. Därmed måste strukturrollen 

bevaka den utveckling på leverantörsmarknaderna som rationaliserings- och 

utvecklingsrollerna bidrar till. (Axelsson & Håkansson, 1984: 69, 70)  
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Figur 5: Samband mellan inköpsfunktionens roller (Axelsson & Håkansson, 1984: 69) 

 

3.4. Hållbarhet 
Hållbarhet är ett begrepp som visat sig ha stor betydelse för de flesta företag i industriländer, 

då den beskriver om vilken påverkan företag har på omvärlden. Inom ramen för hållbarhet ingår 

människa, natur och ekonomi. (Mällroth & Rafiey, 2016: 213) Begreppet hållbarhet användes 

först i tyska skogsindustrin av Hans Carl von Carlowitz år 1713. Carlowitz föreslog hållbar 

användning av skogsresurser, vilket innebär att det behölls en balans mellan att skörda gamla 

träd och se till att samtidigt plantera nya. (Du Pisani, 2006) Begreppet populariserades dock 

först i Brundtlandskommissionens rapport som utkom 1987 under titeln ’’Vår gemensamma 

framtid’’, där hållbar utveckling präglas av att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra 

kommande generationers förutsättningar att tillfredsställa sina behov (Christofi & Christofi & 

Sisaye, 2012). Dock råder det en viss språkförbistring kring begreppet. Begreppet CSR används 

även som alternativ benämning på hållbarhet och tolkningen på vad som ingår i dessa begrepp 

beror på vem det är som frågas, vilket också återstår att se om det blir CSR eller hållbarhet som 

kommer att bli det allmänna namnet i framtiden (Mällroth & Rafiey, 2016: 213). CSR 

begreppets ursprung härstammar från början av 1900-talet (Camilleri, 2017: 4). Däremot kom 

själva definitionen på CSR först 1953, där begreppet definierades som skyldighet för affärsmän 

att leva efter sin policy, fatta beslut och följa de åtgärder som är önskvärda när det gäller målen 

samt värderingarna hos ett samhälle (Christofi & Christofi & Sisaye, 2012). Camilleri (2017) 



31 
 

menar dock att det fortfarande saknas en samsyn om en bred definition för CSR. Vid olika 

tillfällen har begreppet CSR använts som en synonym för affärsetik. Det har också varit kopplat 

med företagarnas välgörenhet och även relaterats till miljöpolicy. CSR har även döpts till 

företags sociala prestanda och företagsmedborgarskap. (Camilleri, 2017: 5-6) Med 

företagsmedborgarskap avses företags bidrag till samhället genom sin kärnverksamhet, dess 

sociala investeringar och välgörenhetsprogram (Gardberg & Fombrun, 2006).   

Det finns alltså ingen helt entydig definition på hållbarhet utan det är sammanhanget som styr. 

Ett exempel där sammanhang spelar roll är att hållbar verksamhet kan likställas med hållbarhet 

då ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde skapas (Almqvist et al, 2016: 34-35; Ciegis & 

Ramanuauskiene & Martinkus, 2009). Definitionen i sig kan tolkas på både ”mjuka” och 

”hårda” sätt. Den mjuka tolkningen av hållbarhet tillåts vissa resurser bytas ut eller substitueras 

med andra i syfte att mätta människor behov. Detta kan exempelvis innebära transport av mat 

och avverkning av skog till våra hus. Vid den hårda tolkningen av hållbarhet är det föregående 

resonemanget inte lika accepterat. Resurser kan inte balanseras eller substitueras mot varandra 

i den hårda tolkningen. Ett exempel på detta är att det inte kan utvinnas nya mineraler ur en 

gruva om risken finns att arter från den biologiska mångfalden dör ut. Den hårda tolkningen 

menar att arter och resurser inte skall försvinna på bekostnad av värde för mänskligheten då de 

inte går att återskapa. Gränsen emellan dessa tolkningar är problematisk då de är svåra att 

urskilja. (Almqvist et al, 2016: 35) 

Hållbarhet är, likt CSR, ett brett ämne som innehåller både miljömässiga och sociala aspekter, 

vilket även har blivit konsumenternas avgörande produktutvärderingskriterium. Detta beror 

dels på varje enskild konsuments individuella intresse om hållbarhet, dels på den allmänna 

medvetenhet som konsumenten har om hållbarhet bland konkurrerande produkter på 

marknaden. Dessa två faktorer tillsammans avgör till vilken grad konsumenternas medvetenhet 

skiljer sig om synen på hållbarhet, vilket även innebär att konsumenternas perspektiv om 

hållbarhetssynen oftast är skild från själva produktens egenskaper. Exempelvis kan det röra sig 

om att konsumenternas bedömning på användning av ekologisk bomull vid jeansproduktion 

skiljer sig från bedömningen av själva produktens egenskaper, alltså storlek. (Galbreth & 

Ghosh, 2013) 

Hållbarhet har oftast varit ett viktigt mål att uppnås av företag, ideella organisationer och stater 

under det senaste decenniet. Däremot kan det vara svårt att mäta till vilken grad en organisation 

är hållbar eller bedriver arbetet för hållbar utveckling. (Slaper & Hall, 2011) 
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3.5. Triple bottom line 
Triple bottom line växte fram som ett ramverk för hållbarhet av John Elkington i mitten av 

1990-talet (Slaper & Hall, 2011). Ramverket rapporterar inte bara de ekonomiska resultaten 

som de flesta företag prioriterar, utan även de sociala samt miljömässiga faktorer tas också 

hänsyn till och tillsammans utgör begreppet ”triple bottom line”, även förkortat som TBL 

(Harrison & Van Hoek & Skipworth, 2014:25). Triple bottom line skiljer sig från de 

traditionella rapporteringsmetoder som endast rapporterade om vinster, avkastning på 

investeringar och aktieägarevärde. Detta genom att inkludera miljö och sociala dimensioner. 

De tre dimensionerna kallas även vanligtvis för tre P:na: People, Planet och Profits eller på 

svenska människan, planeten och vinster. Triple bottom line kan således, utöver att vara ett 

ramverk, även ses som ett viktigt verktyg för att stödja hållbarhetsmålen. Detta gör att triple 

bottom line fångar kärnan i hållbarheten genom att mäta den påverkan ett företag har på sin 

omvärld då den inkluderar vinster, aktieägarevärde, sociala-, humana- samt miljömässiga 

kapital. Utöver grunden att mäta hållbarhet på tre fronter; människor, planet och vinster, tillåter 

även flexibiliteten i TBL, organisationer att tillämpa den på ett sätt som passar deras specifika 

behov. (Slaper & Hall, 2011) 
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Figur 6: Venndiagram på hållbarhet utifrån TBL samt exempel aspekters problem (Mena & 

Van Hoek & Christopher, 2014: 172). 
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Olika miljömässiga och sociala åtgärder implementeras av företag i syfte att påverka de olika 

delarna i triple bottom line. De miljömässiga åtgärderna innehåller exempelvis, 

återvinningssystem, livscykelanalys eller miljöcertifieringar medan de sociala åtgärderna syftar 

till att förbättra anställdas arbetsvillkor eller ta externt socialt ansvar som innebär att bidra till 

samhället på något sätt. (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012) 

Gimenez, Sierra och Rodon (2012) hävdar dock att de interna sociala ansvaren som företagen 

tar som exempelvis att förbättra de anställdas arbetsvillkor eller att se att ingen grupp 

diskrimineras på något sätt har endast påverkan på två delar av triple bottom line, vilka är 

socialprestanda och miljöprestanda. Medan implementering av miljöåtgärder som exempelvis 

utformning av produkter med hänsyn till deras miljöpåverkan, utvärdering av den 

miljöpåverkan som genereras av transport och genomförande av leverantörsutveckling leder till 

förbättringar på de tre delarna i triple bottom line, alltså miljömässiga, sociala och ekonomiska 

utveckling. (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012) 

3.5.1. Miljömässiga aspekter 

När det gäller de miljömässiga aspekter ligger fokus på en organisations inverkan på levande 

och icke levande delar i ekosystem inklusive mark, luft och vatten. Att företag arbetar hållbart 

mot miljön sträcker sig mer än att alla gällande myndighetsregler följs eller det initiativet som 

företag tar frivilligt med återvinning eller energieffektivitet. Detta innebär omfattande 

tillvägagångssätt för företags verksamhet och produkter. Här innefattas bland annat bedömning 

av produktionsprocesser och tjänster, avfall och utsläppshantering, maximera effektiviteten och 

produktiviteten för alla tillgångar och resurser som företaget förfogar över. Därmed är det även 

viktigt att minimera risken för negativt påverkan av planetens resurser, detta för att kommande 

generation skall kunna tillfredsställa sina behov. (Jamali, 2006) Företag utgår exempelvis från 

att minska användningen av icke-förnybar energi och material som företaget använder när det 

producerar sina produkter eller utför sina tjänster (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014). 

Företag tar även hänsyn till den negativa miljöpåverkan som dess försörjningskedja ger upphov 

till under hela processen, alltså från det att en order har tagits emot fram tills det att den färdiga 

produkten har nått slutkunden. Dessutom tas även hänsyn till olika typer av slöserier såsom 

förpackningar då de utgör en stor del av samhällets totala avfall och därmed måste miljömässiga 

handlingsalternativ tillämpas för att minska den negativa påverkan som förpackningarna bidrar 

till’’. (Jonsson & Mattsson, 2016) Enligt Statistiska centralbyråns rapport från 2016 slängs cirka 

60 procent av alla plastförpackningar i soptunnan (SCB 2016).  
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Företag måste även redovisa den mängd energi de förbrukar och andra typer av resurser som 

används i deras produktion samt det ekologiska fotavtrycket de lämnar bakom sig (Gimenez & 

Sierra & Rodon, 2012). Ekologiskt fotavtryck är en tankemodell som ger ett mått på den mängd 

naturresurser som vårt levnadssätt kräver. En persons ekologiska fotavtryck visar hur mycket 

hen personligen använder av världens gemensamma naturresurser. (Palmberg, 2006) De 

primära aktiviteterna som bidrar till företagens fotavtryck är produktion, transport, återvinning 

och modifiering av existerande produkter samt utformning av nya produkter (Gimenez & Sierra 

& Rodon, 2012). 

De miljömässiga aspekterna går att presenteras med olika mått. Mätningarna kan innehålla luft- 

och vattenkvalitet, energiförbrukning, naturresurser, avfall av farliga kemikalier och 

markanvändning samt markskydd. Att företag tillämpar mätningar för var och en av de delarna 

som ingår i miljöaspekten hjälper dem att identifiera vilka effekter ett projekt eller en 

miljöpolicy har på de områdena som företaget arbetar kring. Följande är några utav de delarna 

som ingår i mätningen inom ramen för miljömässiga aspekter:     

 Mätning av koncentrationen av svaveldioxid som exempelvis släpps ut vid förbränning 

av fossila bränslen  

 Mätning av koncentrationen av kväveoxider som har en direkt koppling till 

förbränningsprocesser och även energiproduktion, arbetsmaskiner samt sjöfart ger 

betydande bidrag av kvävedioxid. 

 Elförbrukning  

 Avfallshantering  

 Hantering av farliga kemikalier 

Slaper & Hall (2011) 

3.5.2. Sociala aspekter 

De sociala aspekterna utgår från att företag har ansvar för de sociala effekter som företag har 

på människor inom och utanför företaget. Detta inkluderar människor i företagets 

försörjningskedja, i det samhället som företaget driver sin verksamhet, kunder och andra 

intressenter. När det gäller företags sociala ansvar gentemot kunder kan det omfatta sådana 

frågor som produktens eller tjänstens säkerhet och hållbarhet. En annan viktig fråga är även 

standard eller service efter försäljning med hänsyn till snabb och tillmötesgående 

uppmärksamhet på frågor och klagomål. Dessutom skall även utbud av produkter eller tjänster 

ha rättvisa standarder så att exempelvis kvaliteten motsvarar det som kunden finner i reklamen 

och möta kundens förväntningar. Detta innebär att företag skall tillhandahålla fullständig och 
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entydig information till potentiella kunder. (Uddin & Tarique & Hassan 2008) Enligt EU-

kommissionen definieras det sociala ansvaret att företag på frivillig grund, integrerar med 

socialt och miljömässigt hänsyntagande i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna.  Vidare beskrivs även det sociala ansvaret som något som sträcker sig bortom 

lagstiftning och att det inte finns en modell som passar alla företag. (Grafström & Göthberg & 

Windell, 2015) När företag arbetar på ett socialt ansvarsfullt sätt så inkluderas både interna och 

externa sociala ansvar. De interna sociala ansvaren kan innefatta exempel så som att se till att 

de anställda trivs på sin arbetsplats och att ingen anställd kränks på något sätt, förbättra 

arbetsmiljön och skapa en trygg arbetsplats samt bidra till andra typer av välgörenhet, att 

exempelvis skapa ett arbetstillfälle för funktionshindrade. Medan de externa sociala ansvaren 

utgår från att se till att hela försörjningskedjan bedöms genom att övervaka företagens sociala 

ansvar för partners i försörjningskedjan genom exempelvis, produktcertifiering och 

leverantörsutvärdering.  Samarbetet mäts även mellan parter i försörjningskedjan genom att ta 

olika åtgärder, så som leverantörsutveckling och leverantörsklassificering. (Gimenez & Sierra 

& Rodon, 2012) Nike och Wal-Mart är några av de stora företagen som har tvingats att tänka 

på de sociala aspekter när det gäller vilka dem gör affärer med och hur de väljer sina 

leverantörer. Oftast ligger de stora multinationella företagens leverantörsbas på andra sidan av 

världen, där det är billigare arbetskraft men på grund av kundernas press tvingas företagen att 

se till att deras leverantörer uppfyller de krav som företagen ställer kring de sociala aspekterna 

och att produkterna tillverkas på ett socialt ansvarsfullt sätt. Företag ska se till att inga 

barnarbeten förekommer och att de anställda får en rimlig lön hos underleverantören. 

Organisationen Fairtrade Foundation är ett exempel på de organisationer som syftar till att 

hjälpa bönder i utvecklingsländer. (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 25-26)     

Socialt ansvarstagande kan inkludera mätningar av utbildning, eget kapital och tillgång till 

sociala resurser. Dessutom inkluderas hälsa och välbefinnande, livskvalitet samt socialt kapital. 

Följande är exempel på några av de potentiella delar som ingår i mätningen: 

 

 Företags uppmuntran till de anställda att utveckla sin kompetens och karriär 

 Andel kvinnliga arbetskraftsdeltagande  

 Mångfald och tillväxt i företag  

 Företags arbete med välgörenhet  

 Livslängd och hälsorelaterad livskvalitet 

Slaper & Hall (2011) 
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3.5.3. Ekonomiska aspekter 

Den ekonomiska aspekten uppfattas emellanåt att vara synonymt med finansiella frågor. Detta 

på grund av att det är lättare att genomföra mätningar med numeriskt värde i jämförelse med de 

andra två aspekterna. Det ekonomiska ansvarstagandet handlar emellertid inte bara om att 

företag är ekonomiskt ansvariga, exempelvis att redovisa sina tillgångar och skulder i deras 

senaste bokslutsrapport. Den ekonomiska dimensionen bör snarare ta hänsyn till de direkta och 

indirekta ekonomiska konsekvenserna som organisationens verksamhet har på samhället och 

för företagets intressenter, vilket också utgör det ekonomiska ansvaret.  Företags ekonomiska 

prestation har dessutom direkta och indirekta effekter på alla intressenter – inklusive sina 

anställda, myndigheter, kunder, leverantörer och det samhället där företaget driver sin 

verksamhet. Detta kan till exempel vara när ett företag går med vinst ger det möjligt för 

företaget att utveckla sin verksamhet på långsikt och att investera i utveckling samt 

välbefinnande hos sina anställda.  Detta skulle kunna medföra att medarbetarna i företaget får 

skäliga löner. Dessutom beror ett företags möjlighet att driva sin verksamhet på förtroendet och 

stödet det får från det lokala samhället där den är verksam. Att företagets makt ökar med tiden 

och förändringen av makt från allmänheten till den privata sektorn betonar vikten av detta 

förtroende men även de skyldigheter och ansvar som kommer med det. Vissa företagsaktiviteter 

är dock destruktiva för det förtroende som de tjänar från samhället och kan inte betraktas som 

ekonomiskt ansvariga längre. Dessa bör undvikas eller åtminstone noggrant övervägas. 

Exempel på sådant skadligt företagsbeteende är mutor, korruption, skatteundandragande och 

belöna samt ge incitament för företagets prestation till endast få individer istället för rättvisare 

fördelning bland personalen. (Uddin & Tarique & Hassan 2008) 

De ekonomiska aspekterna avser ekonomisk stabilitet. Ramen för den ekonomiska aspekten 

omfattar frågor om bland annat hur konkurrenskraftiga företag måste vara, vilka jobb och 

marknadsskapande möjligheter de har samt hur deras långsiktiga lönsamhet ser ut. Därmed 

utgår de ekonomiska och finansiella aspekterna av hållbarhet från exempelvis från att minska 

driftskostnaderna genom systematisk hantering av resurser, minska kostnaderna för att göra 

affärer genom en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet samt policyer. Här 

inkluderas även att produktiviteten genom att motivera personalstyrkan, locka till nya 

investerare till företaget samt göra hållbara investeringar. (Jamali, 2006) Av rent ekonomiska 

skäl är det svårt för företag att agera omoraliskt, då de endast kan klara sig i längden genom att 

följa de moraliska normer och förväntningar som samhället har på dem (Friedman, 2007). Detta 

innebär att de finansiella prestationerna måste kompletteras med det fullständiga TBL-

tänkandet. Exempelvis, Nike tillsammans med andra företag i samma bransch kom under enorm 
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press från arbetskraftsaktivister på 1990-talet, detta för att implementera mer hållbara 

uppförandekoder i sina globala försörjningskedjor. (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 

26) 

När den ekonomiska aspekten skall mätas är det framförallt det monetära flödet som prioriteras. 

Här inkluderas även mätning av inkomster och utgifter, skatter, företagsklimatfaktorer, 

sysselsättning samt mångfald. Följande delar inkluderas även i mätningen: 

 Fördelning av sysselsättning mellan män och kvinnor 

 Kostnad för en anställd  

 Medelinkomst  

 Ekonomiskt och jobbtillväxt 

 Intäkter per sektor som bidrar till BNP 

Slaper & Hall (2011)  

Som tidigare nämnt är detta ramverk avsett att fånga hela uppsättningen av värden, frågor och 

processer som företag ska ta itu med för att minimera eventuella skador som uppstår genom 

deras verksamhet och att säkerställa skapande av positiva ekonomiska, sociala och 

miljömässiga värden. Det finns dock ingen gemensam måttenhet för alla aspekter i TBL. Detta 

gör att vinst mäts i dollar medan det finns en utmaning att hitta en gemensam måttenhet för 

både sociala och miljömässiga aspekter. Det finns inte heller en global accepterad standard för 

åtgärderna som omfattar var och en av de tre TBL-kategorierna. (Slaper & Hall, 2011) 

Dainiene och Dagiliene (2015) menar dock att det går att monetärisera alla dimensioner i TBL, 

inklusive social välfärd och miljöskador samt sättet att beräkna i form av index. Slaper och Hall 

(2011) menar också att monetärisera social välfärd och miljöskador skulle ha sina fördelar, då 

det gör det möjligt att ha en gemensam måttenhet i form av valuta så som dollar eller kronor. 

Däremot får detta tankesätt kritik från flera håll, med tanke på att det är svårt att sätta ett 

monetärt värde på exempelvis våtmarker eller utrotningshotade arter.  

 

3.6. Hållbart inköp – Sustainable procurement  

Anskaffning har en nyckelroll att främja hållbarhet då praxis och policys måste sträcka sig över 

en organisations gränser och interagera hela försörjningskedjan (Meehan & Bryde, 2011). 

Hållbart inköp definieras som inköp där sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer 

sammankopplas vid beslut om inköp av varor/tjänster till ett företag. Detta skiljer sig från de 

traditionella ekonomiska parametrarna som hade och har fokus på att köpa varor till lägsta 

möjliga pris genom att fatta beslut utifrån en produkts livscykelkostnad. Detta kräver även att 
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hänsyn tas till fler faktorer vid inköpstillfället och handlar om att se bortom de traditionella 

ekonomiska parametrarna. Här skall beslut fattas utifrån en produkts livscykelkostnad.  

Dessutom skall hänsyn också tas till framgångsfaktorer men också konsekvenserna för 

samhället samt miljön. När sådana beslut skall fattas är det viktigt att sätta inköp i en större 

strategiskt kontext genom att inkludera värde för pengarna, prestationshantering och även ge 

prioriteringar åt företag och samhället.  Inom ramen för hållbart inköp infaller fler faktorer som 

även bör tas i åtanke och exempel på dessa är följande: 

 Pris, kvalité och funktionalitet på varan som anskaffas.  

 Miljöaspekter, hur stor miljöpåverkan produkten eller tjänsten har på miljön.  

 Sociala aspekter, har produkten/tjänsten någon påverkan på fattigdom, mänskliga 

rättigheter etc.  

 Produkter som är miljövänliga och återvinningsbara.  

(United Nation Global marketplace, 2017) 

Inköp kan användas som en mekanism för att främja den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

utvecklingen. Därmed bör hållbart inköp omfatta ett antal skyddsåtgärder och kontroller i 

inköpsprocessen för att positivt stödja följande områden: 

 Mänskliga rättigheter: Dessa rättigheter ses alltmer som en affärsrelaterad fråga. 

Denna del är direkt kopplad till företagsrisk och den så kallade reputation 

management (rykteshantering).  När företag ständigt expanderar sina 

leverantörsbaser och inköp görs från utvecklingsländer blir inköpspersonal alltmer 

utsatta för företag som arbetar i länder med repressiva regeringar, etnisk konflikt 

och svag rättsregel eller dålig arbetsstandard.  Därmed måste inköpsfunktionen 

innehålla processer som är utformade för att identifiera företag som misslyckas med 

sitt ansvar att upprätthålla universella mänskliga rättigheter gentemot sina anställda 

och mot de samhällen där de är verksamma.  

 Anställdas rättigheter: Med globalisering och alltmer utökade globala 

försörjningskedjor har inköpsfunktionen en unik möjlighet och ansvar att se till att 

bidra till att skydda arbetstagarnas rättigheter. Företag som verkar på globala 

marknader förväntas i allt högre grad ta ansvar för arbetskraftsrutinerna i sina 

försörjningskedjor.  

 Miljöpåverkan: Inköp kan spela en viktig roll för att främja hållbar produktion och 

konsumtionsmönster. Inköpsfunktionen har även en unik position att bidra till att 
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påverka producerande företag att utveckla policys och tillämpa praxis. Exempelvis 

stödja en försiktighetsprincip mot miljöutmaningar, effektiv användning av resurs, 

säkerställa en lämplig hantering av kemikalier, minska föroreningar och risker för 

människor samt miljön. 

 Jämställdhet mellan män och kvinnor: här skall kvinnor tillförsäkras fullt och 

faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.  

 Utrotning av fattigdom: Inköpsfunktionen kan spela en viktig roll att utrota 

fattigdom med hjälp av sina inköpsstrategier, detta genom ta miljömässiga, sociala 

och arbetsrättsliga hänsyn vid inköp från exempelvis utvecklingsländer. 

Inköpsfunktionen kan därmed bidra till att skapa jobbmöjligheter och ekonomisk 

utveckling.  

(United Nation Global marketplace, 2017; United Nations Development Programme, 2015) 

3.7. Hållbar utveckling 

Det finns en viss definitionstveksamhet när det kommer till begreppet hållbar utveckling. Enligt 

Christopher, van Hoek och Mena (2014: 171), så återberättas hållbar utveckling likt begreppet 

hållbarhet, som alltså kännetecknas som ”utvecklingen som bemöter dagens behov utan att 

äventyra nästa generations möjlighet att tillgodose deras behov”. Moon (2007) menar att 

begreppen kan förknippas med varandra och att de återger samma definition. Trots detta går 

inte begreppen under samma namn. Dessutom kan hållbar utveckling anses vara utbytbar med 

CSR. 

Begreppet hållbar utveckling är ett resultat av den ökande medvetenheten om de globalt 

växande miljömässiga problem och sociala samt ekonomiska frågor. De sociala och 

ekonomiska frågorna rör fattigdom, ojämlikhet samt intresse för en hälsosam framtid för 

mänskligheten. Detta gör att de miljömässiga, sociala och ekonomiska frågorna kopplas till 

varandra. (Hopwood & Mellor & O’Brien 2005) Trots att specifika definitioner varierar utgår 

hållbar utveckling från triple bottom line, som är tillvägagångssätt för mänskligt välbefinnande. 

Samhällen runtom i värden strävar efter en kombination av ekonomisk utveckling, 

miljöhållbarhet och social integration trots att de specifika målen skiljer sig åt globalt mellan 

och inom samhällen. (Sachs, 2012)   

Hållbart inköp är konsekvent utifrån principerna som råder i hållbar utveckling. Principerna 

utgår från att säkerställa ett starkt, hälsosamt och rättvist samhälle, som lever inom miljögränser 

och främjar gott styre. (Walker & Miemczyk, & Johnsen & Spencer, 2012)  
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Företag har alltså stora möjligheter att arbeta med hållbar utveckling, detta genom att införa 

strikta regleringar vad gäller den negativa miljöpåverkan samt ekonomiska aktiviteter. Detta 

gäller framförallt företag som producerar sina produkter i utvecklingsländer. Här inkluderas 

exempelvis att minska aktiviteter som bidrar till ökad användning av icke-förnybara resurser 

och samtidigt bidra till social samt ekonomisk utveckling. (Moon, 2007)  

FN har utvecklat det så kallade Global Compact, som är en uppsättning av universellt 

accepterade principer som stöd för hållbar utveckling. Global Compact (principerna) berör delar 

kring mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. Därmed uppmanar FNs 

principer att företag skall ta hänsyn till kärnvärden inom områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsstandarder, miljö och antikorruption.  

Följande 10 principer är de så kallade FNs Global Compact: 

 Mänskliga rättigheter  

 Princip 1: Företag skall stödja och följa de internationellt utlysta mänskliga 

rättigheter  

 Princip 2: Företag ska se till att de inte är inblandade i brott mot mänskliga 

rättigheter i sina verksamheter  

 Arbetskraft  

 Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och ett effektivt erkännande av 

rätten till kollektiva förhandlingar  

 Princip 4: Företag ska eliminera alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt 

arbete 

 Princip 5: Företag ska se till att inget barnarbete förekommer  

 Princip 6: Företag ska eliminera all form av diskriminering oavsett den anställdes 

befattning  

 Miljö 

 Princip 7: Företag skall utarbeta en försiktighetsprincip för miljöutmaningar  

 Princip 8: Företag skall vidta initiativ för att främja ett ökat miljöansvar  

 Princip 9: Företag skall bidra till utveckling och spridning av miljövänlig teknik  

 Antikorruption  

 Princip 10: Företag skall arbeta mot korruption i alla dess former, detta inklusive 

utpressning och mutor. 

(Mena & Van Hoek & Christopher, 2014: 171-173) 
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Den globala agendan för hållbar utveckling skiljer sig dock åt från de nationella sociala, 

ekonomiska, styrande och miljömässiga system. Detta på grund av att vad som anses vara ett 

företagsansvar i ett land kan betraktas som ett statligt, samhälleligt eller individuellt ansvar i ett 

annat. Exempel på detta är jämförelsen mellan USA:s och Västeuropas liknande 

verksamhetsstyrning med hur affärer drivs i Asien. Företag som arbetar i olika 

samhällsekonomiska sammanhang har olika syn på hållbarhetsfrågor.  Detta medför att de ger 

mer eller mindre uppmärksamhet åt sociala frågor medan de delar samma syn på hållbar 

utveckling, innovation, förbättring av företags rykte och bredare relationer med intressenter. 

(Moon, 2007) 

Hållbar utveckling påverkas även av relationen mellan företagarnas makt och ekonomiskt 

intresse, vilket innebär att i vissa fall vägs ekonomiskt intresse tyngre än hållbarhetsfrågor. 

Exempelvis företag med kända varumärken löper större risk vid prioritering av ekonomiskt 

intresse före hållbarhetsfrågor medan mindre företag inte är oftast utsatta för risken av att få 

dåligt rykte. Detta ligger till grund då de inte är lika synliga som de stora företagen eller för att 

de inte gör direkta affärer med konsumenter som kan ställa hårdare krav. Ett annat exempel är 

att företag endast har som mål att driva kortsiktig lönsamhet i syfte att möta sina aktieägares 

förväntningar. Stora företag använder även sin makt kring inflyttandet på hållbar utveckling för 

att stödja och reglera sin verksamhet genom hela sin försörjningskedja. Undantagsvis 

förekommer fall där företag inte utnyttjar sin makt för att arbeta med hållbar utveckling då de 

prioriterar deras ekonomiska intresse före hållbarhetsfrågor. Detta på grund av att det inte finns 

tydliga gränser i vilken utsträckning företag kan hållas ansvariga för hållbar utveckling. (Moon, 

2007) 

Det finns även andra faktorer som påverkar arbetet mot hållbar utveckling på ett negativt sätt, 

trots att företag är beredda att agera på ett ansvarsfullt sätt kring aspekterna med hållbar 

utveckling. Dessa problem förekommer då det finns tydliga handlingsproblem på dynamiska 

marknader med ett stort antal inbladade aktörer. Det råder framför allt låga inträdeskostnader 

och kunder, anställda, investerare samt regeringen inte är särskilt engagerade att ställa krav på 

mer hållbar verksamhet. (Moon, 2007) 

3.8. Grönt inköp  

På grund av det ökande antalet miljöregler och ökat legitimitetstryck från olika intressenter 

tillämpar allt fler företag grön praxis, som exempelvis grönt inköp. Detta innefattar 

miljömedvetet inköpsarbete som består av inköpsaktiviteter där reduktion, återanvändning och 

återvinning av material inkluderas. (Blome & Hollos & Paulraj, 2014) 
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Grönt inköp beskrivs även som inköp av produkter eller tjänster som bidrar till att minska 

miljöpåverkan. Inköp är en viktig del för att kunna driva en miljömedveten verksamhet med 

tanke på att det bidrar till att förbättra effektiviteten genom att exempelvis utgå från 

produktegenskaper eller minska den negativa miljöpåverkan produkten genererar. Frågor som 

handlar om produktförpackningar, avfallshantering, resursanvändning, transport, 

återvinningsbarhet är bland de viktigaste delarna som grönt inköp täcker. (Chien & Shih, 2007) 

Producerande och tjänsteföretag använder sig av framförallt två huvudsakliga 

handlingsalternativ för att minska den totala miljöpåverkan, den ena utgår från att öka 

investeringsnivån i miljöteknik medan den andra syftar till att förebygga föroreningar.  

Dessutom påverkar inköpsfunktionen och uppströms leverantör parterna (huvud och 

underleverantörer), företags miljöpåverkan på flera sätt. Exempel på detta är det så kallade 

inbound logistics (ingående logistik) som bland annat innefattar miljöföroreningar, 

miljöeffekter av levererat material, energiförbrukning och utsläpp i produktionsprocessen. 

(Blome & Hollos & Paulraj, 2014)  

Den teoretiska definitionen av grönt inköp har varit svårt att definiera på grund av de ständigt 

förändrade förhållandena i praktiken. Därmed har andra termer använts för att utmärka grönt 

inköps praxis vilka är följande begrepp; Green supply chain management, Closed-loop supply 

chains (cirkulära försörjningskedjor) och hållbart inköp. (Blome & Hollos & Paulraj, 2014) 

Green supply chain integrerar miljötänkande genom att inkludera produktdesign, materialinköp 

och urval, tillverkningsprocesser, leverans av slutprodukten till konsumenterna samt hantering 

av produkten genom hela dess livscykel (Nikbakhsh, 2009). Closed-loop supply chains 

(cirkulär försörjningskedjor) definieras som design, styrning och drift av ett system för att 

maximera värdeskapande över hela livscykeln för en produkt med den dynamiska återvinningen 

av värde från olika typer och volymer av returer över tiden (Atasu & Guide & Wassenhove, 

2008). Hållbart inköp definieras även som tidigare nämnt som strävan efter att uppnå målen för 

hållbar utveckling genom inköpsprocessen med hänsyn till sociala, miljömässiga och 

ekonomiska aspekter (Walker & Brammer, 2012). 

De effekter som gröna inköpsaktiviteter ger upphov till beror på motiven bakom varför företag 

genomför dessa aktiviteter. Detta på grund av att privata företag oftast tillämpar gröna 

inköpsåtgärder för att exempelvis undvika brott mot olika regler så som miljöregler. Därmed 

varierar även effekten och omfattningen av gröna inköpsaktiviteter beroende på storleken och 

typen av företag. Detta med tanke på att exempelvis företag med stora inköpsvolymer tenderar 

vara mer inblandade i grön inköpspraxis än de med mindre volym. Dessutom har effekterna av 
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grönt inköpsinitiativ varit svåra att mäta, detta på grund av att tillvägagångssätten för 

uppföljning av miljökraven ofta är otillräckliga. Detta på grund av brist på lämpliga data om 

miljön, som anses vara huvudbarriären för grönt inköp men även de stora kostnader som 

uppföljning av miljökraven bidrar till. Detta har i sin tur lett till att effekten av grönt 

inköpsinitiativ med enkla miljökriterier som exempelvis energibesparingar har kunnat visas 

medan den övergripande miljöpåverkan av initiativet har varit svår att bevisa. (Varnäs & 

Balfors & Faith-Ell, 2009)  

Andra barriärer för implementering av grönt inköp är att det inte alltid finns tillgång till gröna 

produkter, d.v.s. produkter med låg miljöpåverkan, på marknaden och även att de miljövänliga 

produkter kan betraktas som dyrare. Dessutom kan det bli mer komplext att förbättra företags 

miljöprestanda genom gröna inköp jämfört med andra miljöinitiativ. (Varnäs & Balfors & 

Faith-Ell, 2009; Janssen & Jager, 2002) 

Däremot finns det några metoder som används för att göra grönt inköp mer tillämpbar och dessa 

är följande: 

 Införa miljökrav som lägger fokus på de viktigaste miljöaspekterna och som enkelt kan 

verifieras  

 Införa en gemensam problemlösningsmetod  

 Införa ett livscykeltänkande med hänsyn till miljöpåverkan  

 Användning av miljöcertifieringar och miljöhandbok vid urval av produkter  

  Välja in leverantörer som tillämpar vissa miljöhanteringsåtgärder.  

(Varnäs & Balfors & Faith-Ell, 2009) 

 

3.9. Intressentmodellen 
Den så kallade intressentmodellen beskrivs som en kontext där det sker ett maktspel mellan 

företag och dess intressenter när det kommer till deras mål som skall uppfyllas. Företag 

existerar aldrig som självständigt isolerad utan befinner sig i ett sammanhang där inflytande 

sker både från och företag och intressenter emellan på olika sätt. Intressenter utgörs av både 

organisationer samt människor (se figur nedan) som på något sätt har inflytande på och av 

företaget. Intressenters bidrag till företag ser olika ut. Intressenterna kräver därefter olika 

ersättningar i form av belöningar. Dessa belöningar förutsätts vara tillräckligt attraktiva hos 

intressenter för att de skall stanna kvar och bibehålla sin roll i företagets intressentmodell. Detta 

kan exempelvis handla om att företaget ger aktieägarna avkastning eller avbetalning i tid till 

kreditgivare. Uteblir denna belöning kan aktieägare välja att sälja av sitt innehav i företag och 
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investera i något annat eller att kreditgivare nekar framtida lån till företaget. Just intressenten 

ägarna, är den typen som skiljer sig åt gentemot de andra intressenterna. Ägarna har makt över 

företaget på olika sätt, exempelvis att tillsätta en företagsledning. De har inga fasta avtal och de 

erhåller alla de kvarstående belöningar som finns kvar efter övriga avtal har uppfyllts. De har 

stor möjlighet att driva frågor i företaget så som CSR. (Andersson & Funck, 2017: 29-30) 

Intressenter är avgörande för bedömningen av företags sociala konsekvenser. De spelar en 

viktig roll eftersom den inverkan ett företag har på samhället är den inverkan det har på 

aktieägarna. (Hopkins, 2016) 

Företag

Företagsledning Anställda

Stat/Kommun

Övriga 
samhällsintressenter

ÄgareKreditgivare

Leverantörer

Kunder

Individintressenter

Ekonomiska intressenter

Produktin
tressenter

Samhällets 
intressent

er

 

Figur 7: Intressentmodellen av Andersson & Funck. I denna rapport fokuserar vi på de 

inringade intressenterna; Kunder och leverantörer (2017: s.30) 

3.9.1. Värdeskapande utifrån intressentperspektiv 

Almqvist et al (2016:33) påpekar att värdeskapande anses ha tre dimensioner utifrån ett 

intressentperspektiv. Dessa dimensioner är likt TBL:s aspekter; ekonomisk, miljömässig, 

social. Det ekonomiska värdeskapandet syftar till att synliggöra organisationers- och individers 

ekonomiska värde. Det miljömässiga värdeskapandet kretsar kring hur vår natur, så som luft, 
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vatten, mark, osv, blir påverkade samt vilket negativt/positivt värde som sedan uppstår för 

naturen i sig. Det sociala värdeskapandet handlar om hur människor så som medarbetare, 

kunder och brukare, påverkas samt vilket negativt/positivt värde som de upplever av det.     

För att ett så högt värdeskapande som möjligt skall kunna äga rum krävs att alla de tre 

dimensionerna hanteras med ömsesidig hänsyn. Organisationer måste alltså arbeta aktivt med 

alla tre dimensionerna för att minska risken för att en dimension blir framgångsrik på bekostnad 

av en annan och således påverka det totala värdeskapandet negativt. (Almqvist et al, 2016: 33)    

Den breda synen på dimensionerna utgör även goda förutsättningar för att organisationer skall 

överleva och vara konkurrenskraftiga. Michael Porter konstaterar utifrån sitt konkurrenssynsätt 

att organisationer består av individer som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Dessa 

individers arbete utgör ett yttre behov för organisationer gentemot sin omgivning som består av 

krävande kunder, konkurrenter och kvalificerade leverantörer. Porter anser att det finns stor vikt 

i att ha aktiv intresseorientering då dessa aktörer är verksamma kring organisationen. Med aktiv 

intresseorientering menar Porter att en organisation behöver ha en bred och välförankrad bild 

av sin omgivning där alla de tre dimensionerna tas hänsyn till. (Almqvist et al, 2016: 33) 

3.9.2. Intressenters syn på CSR 

Som rapporten var inne på tidigare har CSR olika definitioner beroende på vilket perspektiv 

som presenteras. Utifrån ett intressentperspektiv kan CSR definieras som ”ett koncept där 

företag arbetar frivilligt för att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö”. Medan 

företagsägares perspektiv åt andra sidan kan definiera CSR som ”en process genom vilken 

företag hanterar sina relationer med olika intressenter som kan få ett viktigt inflytande på deras 

möjlighet att driva verksamheten”. Eftersom det inte finns någon allmänt accepterad definition 

skiljer sig CSR: s fokus beroende på område och sektor som den riktar sig till. (Kumar et al, 

2014)  

Enligt Freeman (2004) utgår intressentteori från antagandet att värderingar tydligt är en del av 

affärer. Ledningen skall tydliggöra den gemensamma betydelsen av det värde de skapar och 

vad som får sina kärnintressenter samman. Intressentteorin driver även ledningen till att vara 

tydliga om hur de vill göra affärer och specificera vilka slags relationer de vill skapa med sina 

intressenter för att kunna lyckas med sitt mål. Pedersen (2015) menar även att intressentteorin 

belyser att företag har relationer med ett brett spektrum av intressenter. Exempelvis 

medarbetare, leverantörer, kunder, media, lokalsamhällen, icke-statliga organisationer. Dessa 

påverkar och påverkas i sin tur av företagets verksamhet. 
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Företagsledning möter ständigt krav från flera intressegrupper för att ägna resurser till företags 

CSR. Dessa krav kommer från kunder, anställda, leverantörer, samhällsgrupper, staten och 

vissa aktieägare. CSR-investeringar kan till exempel innebära att produkten införlivas med 

socialt ansvariga attribut, såsom bekämpningsmedelfria eller icke-djurprovade ingredienser. 

(McWilliams & Siegel, 2001) Utifrån kund som intressent, så anses produktkvalitet, säkerhet 

vid användning av produkt, konsumentskydd och transparens av konsumentproduktinformation 

vara några av de förväntningarna av företagen kring CSR (Jamali, 2008). Kunds respons beror 

på hur företaget agerar i förhållande till hur de förväntas agera, kring de olika aspekterna. Miljö- 

och socialt medvetna kunder tenderar oftast att sätta press på företag att agera på ett 

ansvarstagande sätt. Resultat på att företag agerar på ett ansvarstagande sätt kan resultera i etiskt 

köpbeteende från kund. (Podnar & Golob, 2007) Förväntningar på företag gällande CSR sker 

även från leverantör som intressent. Dessa förväntningar är att företag skall sträva efter att 

arbeta i partnerskap, följa principerna för rättvis handel och inte utöva monopol på marknaden. 

(Mason & Simmons, 2014) 

Pedersen (2015: 210-211) påpekar att aktieägarnas intresse kring att bedriva CSR har varit 

försummad förr i tiden. Bakomliggande orsaker till detta har varit brist på antingen intresse 

eller förmåga. Stora förändringar kring aktieägarnas inställning till CSR tog fart vid början av 

2000-talet och det finns dessutom utvecklingsmöjligheter till ännu mer positiv inställning till 

hållbarhetsbegreppet i framtiden. Även Almqvist et al (2016: 33) påtalar att en omorientering 

samt förskjutning har skett över tid, där intressentmodeller har ökat medarbetarintresset samt 

inkluderat naturen allt mer i perspektivet. För dagens organisationer anses naturen som en 

central intressent som sätter fokus på både klimat- och miljöfrågor. 

Forskning visar på att finansanalytiker och fondförvaltare världen över anser att införandet av 

mer hållbara investeringar och strategier kommer bli alltmer vardagligt. Argument påpekar att 

hållbara investeringar kan ses som konkurrenskraft samt leverera långsiktiga och positiva 

resultat. (Pedersen, 2015: 210-211)  

Inte bara handlingar och aktiviteter så som hållbara investeringar samt gröna inköp har 

förändrats utan även vår syn på de resurser vi lever på. Då naturen har blivit en allt mer central 

intressent så har även miljöfrågor skapat begrepp som har blivit allt mer vedertagna. Ett sådant 

begrepp är ekosystemtjänster som innebär att våra naturresurser så som vatten, luft, regnskog 

och fina utsikter inte skall ses som gratis utan som tjänster. Dessa ekosystemstjänster har också 

ett ”pris” på de resurser som konsumeras i samband med att vi lever av vår natur. På så sätt 



47 
 

krävs det att vi människor vårdar vår natur långsiktigt så att den varar. (Almqvist et al, 2016: 

32)  

Avtal tecknas mellan företag och intressenter som behandlar deras bidrag och belöningar. 

Centrala punkter som diskuteras mellan företaget och dess kund samt leverantör är priser samt 

leveranser (Andersson & Funck, 2017: 29-30). Det är också dessa två intressenter som är central 

i denna rapport, till viss grad även ägarna och i sin tur företagsledningen. De sistnämnda berörs 

på så vis att de har möjlighet att tillämpa samt genomsyra CSR och hållbarhet, inte minst vid 

inköpsfunktionen utan på hela verksamheten. Som problemformuleringen lyder, så är kund och 

leverantör de intressenter som spelar en stor roll i rapporten. Vi ser att interaktion med aktörer 

innebär handlingar så som avtal, uppföljning samt förhandling, vilket också blir väsentlig till 

senare del av undersökningen.  

3.10. Försörjningskedjan 

Försörjningskedjor kan se olika ut. I försörjningskedjor finns antingen informella eller formella 

förhållande mellan leverantör och kund (Mattsson, 2012: 51, 55). Dessa beroendeförhållanden 

präglas av olika flöden inom betalningar, material såväl information. Försörjningskedjan syftar 

till att både skapa samt leverera värden i form av tjänster och produkter. Lumsden (2012: 36) 

menar på att det traditionella begreppet omfattar hela flödet från råmaterialet hos den första 

leverantören till slutprodukt hos den sista slutkonsumenten. Mattsson (2012: 55) påpekar att 

den förbrukande slutkonsumenten avses som den aktör som slutförbrukar de produkter som har 

levererats. Detta kan exempelvis vara konsumtion i livsmedelsbranschen där individer är själva 

slutkunden.   

Försörjningskedjan bygger ofta på materialplanering i form av prognoser samt planer, som i sin 

tur påverkas av vart kundorderpunkten befinner sig i kedjan. Därigenom uppstår 

leverantörsorder och ett maktförhållande kan dessutom uppkomma mellan företag och dess 

leverantörer där en part kan utföra makt över en annan. (Lumsden, 2012: 38) 

Försörjningskedjor kan se olika ut men alla har gemensamt att de har antingen informellt eller 

formellt förhållande till både leverantör och kund (Mattsson, 2012:51). Försörjningskedjor kan 

även konkurrera mot varandra och därefter krävs samordning och effektivitet inom sina egna 

flöden mellan aktörer för att skapa konkurrenskraft. Aktörer som kunder och leverantörer kan 

även ingå i olika försörjningskedjor och därav ingår företag i ett större nätverk som illustreras 

i figur 8. (Jonsson & Mattsson, 2016: 59) 
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3.10.1. Relationer i försörjningskedjan 

Aktören kund kan vara svår att entydigt identifiera då det ofta finns fler än en enda uppenbar 

avnämare samt intressent till processens output. Därmed är det inte ovanligt att processer avser 

att skapa värde för fler än en kund. Exempelvis kan en inköpsfunktion på kundföretag vara 

kund till en distributionsprocess då inköpsorder har initieras och därefter lossas och lagerläggs 

leveransen av materialhanterarna medan produktionsavdelningen blir användare till den 

aktuella artikeln (som insatsvara i produktion). (Jonsson & Mattsson, 2016: 52) 

I både intressentmodellen och försörjningskedjan så återfinns makt-och beroendeförhållande 

mellan företagets kunder och leverantörer. I deras relationer sker olika typer av mer eller mindre 

omfattande processer, där vissa kan förenklas andra kan automatiseras. Exempelvis återfinns 

det så kallade EDI (Electronic Data Intercharge), som möjliggör processen 

informationsöverföring mellan företag. Vid informationsöverföring bestämmer kund och 

leverantör vilka typer av information som skall överföras. (Mattsson, 2012: 95) 

Den traditionella relationen mellan kund och leverantör karaktäriseras sedan länge som ett 

partförhållande där kund söker upp leverantörer på marknaden och därefter börja förhandla 

fram gynnsamma villkor. Affärer sker ofta en i taget och varar kortsiktigt, därmed är kontakten 

mellan parterna lågfrekventa. Vid sådana typer av relationer eftersträvar kund efter pris snarare 

än exempelvis hög leveransförmåga eller lägsta totalkostnad. Det uppstår även ofta att kund 

och leverantör konkurrerar om den vinstmarginal som uppkommer i försörjningskedjan, som 

alltså avser det överskott vid försäljning på slutkundsmarknaden då alla kostnader är täckta (för 

de aktörer som återfinns i den värdeskapande processen). Det grundläggande resonemanget 

kring denna vinstmarginal mellan kund och leverantör är att om den ena parten har en högra 

vinstmarginal så är det på bekostnad på den andra parten. Porters konkurreskraftmodell menar 

också på att en parts förhandlingsstyrka spelar en stor roll för företagets konkurrensförmåga. 

Summeringsvis kan den traditionella kund- och leverantörsförhållandet karaktäriseras på 

följande vis: 

 Leverantör och kund står i konkurrensförhållande gentemot varandra 

 Mellan parterna sker ett ”vinna-förlora-agerande”  

 Respektive aktör strävar efter att reducera motaktörens styrkeposition 

 Parter har stor strävan efter att undvika beroendeförhållande så att kostnaden inte blir 

för stor då andra alternativ eftersöks på marknaden.  

(Mattsson, 2012: 96-97)  
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Det mer integrerade förhållandet mellan kund och leverantör kallas partnerskapsrelation. Denna 

relation härstammar från den japanska produktionsfilosofin just-in-time (JIT) och präglas av ett 

mer intimt förhållande och nära band mellan kund och leverantör. Kraven på sin motpart är 

således större för att en mer effektiv försörjningskedja skall äga rum. Till skillnad från den 

traditionella relationen kund och leverantör emellan så återfinns istället mer rimliga och 

acceptabla priser för båda parter vid affärsuppgörelser och förhandlingar. Kontakten mellan 

parter är dessutom mer frekvent då strävan efter en intim samverkan samt ökad 

beroendeförhållande är större. Långsiktighet prioriteras snarare än kortsiktighet då parter 

önskar gynnsamma avtal som sträcker sig under längre perioder och således skapar säkerhet 

såväl trygghet. Därmed ligger det i leverantörs intresse att bidra till kunds konkurrenskraft. 

Problematik kring denna relation kan uppstå då ”fel” partner har valts. Då parter är såpass 

bundna samt lever i ett starkt beroendeförhållande till varandra så riskerar bådas existens. Detta 

kan därmed resultera i uppbrutna kontrakt samt ersättning och sökande av ny part som är 

tidskrävande.  

Partnerskapsrelationen kan alltså sammanfattningsvis summeras på följande sätt: 

 Mellan parter sker ett ”vinna-vinna-agerande” 

 Båda parter bidrar till att effektivisera försörjningskedjan samt öka dess konkurrenskraft 

för att åstadkomma en ökad gemensam vinstmarginal  

 Leverantör har ingen specifik dominerande kund och framåtintegration är ett hot 

 Leverantör vill maximera samarbete samt dra nytta av beroende 

 Kund har flertal leverantörer och bakåtintegration är ett hot 

 Kund vill maximera samarbeten och involvera leverantörer i sin strategi 

Marks & Spencer, som är Englands motsvarighet till Wal-Mart, är ett exempel som har etablerat 

mer partnerskapsförhållande till sina leverantörer och därefter blivit framgångsrika genom 

denna typ av förhållanden. Kedjan kräver hög kvalitet och moderata priser samt har relation 

med färre leverantörer där Marks & Spencer är den dominerande kunden. (Mattsson, 2012: 98-

100) 

Oberoende om kund-leverantörsförhållande präglas av den traditionella- eller av 

partnerskapstypen, så är förhållandet påverkat av de inblandande parternas styrkeförhållanden. 

Med det menas med att det återfinns en maktbalans som reglerar partnernas förhållande. Vid 

den traditionella typen kan det handla om att den starka parten i förhållandet styr och till och 

med har möjlighet till att avgöra prissättning och leveransvillkor vid förhandling. Vid 

partnerskapsförhållande kan det istället handla om att avtalets innehåll och tidsutsträckning 
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tenderar till att ligga i mer intresse hos den starkare parten. Faktorer som påverkar 

styrkeförhållande ser olika ut. Exempelvis kan det vara att substitutprodukter saknas, få 

alternativa leverantörer återfinns på marknaden, produkter är priskänsliga eller att kund svarar 

upp till en stor del av leverantörens omsättning. (Mattsson, 2012: 101) 

3.10.2. Flöden i försörjningskedjan 

Som tidigare nämnt så återfinns olika typer av flöden i en försörjningskedja där företag, 

organisationer, myndigheter och individer utbyter med varandra. Ett väsentligt flöde i kedjan 

består av information som har blivit allt mer betydelsefull pga. hårdare konkurrens på 

marknaden. (Mattsson, 2012: 66, 69) Ett fungerande informationsflöde som berör kunds behov, 

beläggning, tillgänglig kapacitet, interna materielsystem samt leverantörs förmåga att leverera, 

har möjlighet att på både kort och lång sikt balansera tillgångar samt förbrukning av nödvändiga 

resurser. Informationsflöden går alltså både till och från vänster samt höger, dvs. både bland 

kunder och leverantörer. Produkttillverkares informationsflöde med kund präglas av 

efterfrågeinformation som i sin tur präglas av prognosinformation, försäljningsinformation 

samt kundorderinformation. Dessa typer av information kan tas fram antingen internt i företaget 

genom försäljningsprognoser eller via dess kunder som b.la. delger försäljningsstatistik, 

kundorder, leveransplaner. Om kund exempelvis skulle vara en butik utgörs den viktiga 

efterfrågsinformationen till leverantör, av hur mycket som har sålts av respektive artikel.  

Produkttillverkares informationsflöde med leverantör består istället av information om 

leverantörsförmågan, som påverkar vidare flöden av både information och material. Inte minst 

påverkas den interna planeringen och värdeförädlingen som sker utan även möjlighet att 

bibehålla god leveransservice gentemot kund. Information om leverantörens leveransförmåga 

utgörs i form av orderbekräftelser, lagersaldouppgifter, leveransaviseringar. (Jonsson & 

Mattsson, 2016: 51-52) 

Ett annat vitalt flöde inom försörjningskedjan är materialflödet. Traditionellt sett går 

materialflödet från leverantör till slutkonsumerande kund och utgörs därmed av leveranser. 

Materialflödet anses vara logistikens primära flöde. Det är också det flöde som har stor 

påverkan på miljön, representerar stora värden samt kräver omfattande resurser för att uppnå 

effektivitet. För både tillverkande och distribuerande företag i försörjningskedjan har 

materialflöde ett stort inflytande på både serviceförmåga och kundtillfredsställelse. Detta ligger 

till grund då råvaror och komponenter i omfattande kvantiteter flödar in till och genom företag 

för att sedan flöda vidare som produkter (efter förädling) i försörjningskedjan till kund. (Jonsson 

& Mattsson, 2016: 50; Mattsson, 2012: 66-67,69) 
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Materialflöde och informationsflöde har alltså både kopplingar tillsammans och befinner sig i 

ett förhållande tillvarandra. Exempelvis är det svårt att uppnå effektiva materialflöden om inte 

effektiva, tillförlitliga och konsistenta informationsflöden existerar. Dessutom kan 

informationsflöden och materialflöden ge upphov till olika aktiviteter i försörjningskedjan som 

kan beröra andra informationsflöden/materialflöden. Informationsflöde kan exempelvis ge 

upphov till ett annat informationsflöde där order i sin tur ger upphov till orderbekräftelse men 

också beröra materialflöde då en order kan ge upphov leverans av material.  

Materialflöde kan likväl också ge upphov som berör båda flödena genom exempel som att 

reklamationer vid felaktig leverans av material, ger upphov till informationsflöde eller att 

returer vid felaktig materielleverans ger upphov till ett annat materialflöde. (Mattsson, 2012: 

69) 

Materialflöde såväl monetärt flöde har möjlighet att gå åt båda hållen i försörjningskedjan, dock 

endast i fall då returlogistik äger rum, dvs. då returer och reklamationer sker från kund tillbaks 

i försörjningskedjan och därmed erhåller någon form av ersättning. (Jonsson & Mattsson, 2016: 

50; Mattsson, 2012: 66-67,69) 

3.10.3. Hållbarhet i försörjningskedjan - SSCM 

Allt fler företag integrerar hållbarhet i deras försörjningskedjor. Detta i syfte att uppnå hållbar 

produktflöde och kapitalförvaltning för att ge maximalt värde till alla företagets intressenter. 

(Wolf, 2011) Ett företag är beroende av sin försörjningskedja för att verka hållbart. Detta då 

företag gör inköp från leverantörer och därmed krävs en granskning av företagets 

försörjningskedja för att påvisa hur hållbart företaget ifråga är (Miemczyk & Macquet & 

Johnsen, 2012). För att företag ska kunna stå mot den konkurrenskraftiga marknaden med hård 

kostnadspress blir de alltmer beroende av en global försörjningsbas, vilket bidrar till företags 

tillväxt och uppfyller även dess kapacitet samt prestationsbehov. Företag som tillämpar en 

globalförsörjningsstrategi utsätts dock till olika riskfaktorer som är direkt kopplade till 

hållbarhetsfrågor. De riskfaktorer som företag utsätts för kan då uppstå exempelvis på grund av 

leverantörens oansvarstagande som i sin tur kan strida med etiska och miljömässiga standarder. 

(Reuter et al, 2010) 

Diskussioner om hållbarhet drivs av den grundläggande idén att en försörjningskedjans 

prestanda skall inte bara mätas genom vinst utan också genom kedjans inverkan på 

miljömässiga och sociala dimensioner (Pagell & Wu, 2009). Integreringen av miljömässiga och 

sociala aspekter med ekonomiska överväganden, känd som TBL-dimensionerna, har fått 

alltmer relevans för ledande beslutsfattare och för försörjningskedjestyrning (SCM). Hållbar 
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försörjningskedja (SSCM) kännetecknas därmed av en explicit integration av miljömässiga och 

sociala dimensioner som utökar den ekonomiska dimensionen till TBL. Detta till skillnad från 

en traditionell SCM, som typiskt fokuserar på ekonomisk och finansiell affärsverksamhet. 

(Brandenburg et al, 2014) 

Att lägga fokus på hållbar försörjningskedja är ett steg mot bredare antagande d.v.s. att 

inkludera alla tre aspekter miljömässiga, sociala och ekonomiska samt utveckling av hållbarhet. 

Detta med tanke på att i hållbar försörjningskedja innefattar bearbetning av råvaror till leverans 

av en slutprodukt till slutkunden. (Linton & Klassen & Jayaraman, 2007) 
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Figur 8: Sammanställd figur över försörjningskedjan, baserad på både Mattsons (2012) figur, 

s.57 och Lumsdens (2012) figur, s.36. 

 

3.11. Hållbarhetsredovisning  
Hållbarhetsredovisning är ett sätt att redovisa ett företags ansvarstagande vad gäller sociala- 

och miljömässiga ansvar. Hållbarhetsredovisning kan alltså ses som ett komplement eller 
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tillägg till den finansiella rapporten som företagen upprättar vid årsredovisningen. De olika 

aspekterna som hållbarhetsredovisningen berör när det gäller de sociala förhållandena är bland 

annat hur företag förhåller sig till respekt för mänskliga rättigheter, personalens välmående på 

arbetsplatserna samt korruptionsmotverkande. Och vad gäller miljöaspekten så berörs frågor 

om bland annat utsläpp och effektivisering av resursanvändande. (Initiative, G. R. 2009) 

Hållbarhetsredovisning utförs av de direktiv som den globala nätverksorganisationen Global 

Reporting Initiative (GRI) ger upphov till. Direktiven i GRI skall återberätta uppnådda resultat 

för den avsedda redovisningsperioden gentemot bakgrunden av företagets strategier, åtaganden 

och hållbarhetssyrning. Direktiven möjliggör alltså olika syften med rapporteringen, vilket är 

följande: 

 Bedöma och jämföra hållbarhetsresultat i förhållande till normer, lagar, frivilliga 

alternativ och standarder.  

 Visa på vilket sätt som organisationen både påverkar och påverkas av de förväntningar 

som berör frågor om hållbar utveckling 

 Jämföra resultat både inom organisationen men också mellan andra organisationer över 

tid.  

(Almqvist et al, 2016: 263) 

Enligt regeringskansliet (2016) ) finns det lagkrav i Sverige om att alla företag av en viss storlek 

ska utföra en hållbarhetsredovisning. Krav på hållbarhetsredovisning gäller för de företagen 

som uppfyller två av tre kriterier, som är följande:  

 Företaget har en balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor. 

 Företaget har över 250 anställda. 

 Företaget har en nettoomsättning som har överstigit 350 miljoner kronor under de 

senaste två åren. 

Regeringskansliet (2016) 

Almqvist et al (2016: 33-34, 462-463) påpekar också på att den ekonomiska redovisningen har 

under lång tid varit den primära rapporteringen medan redovisning av social och miljömässiga 

konsekvenser anses som ett komplement. Dock återfinns diskussion om förändring kring 

rapporterande av de olika redovisningarna. Den så kallade integrerad rapportering (integrated 

reporting) är ett koncept/ramverk som har blivit mer bekant och innebär att redovisning inte 

endast domineras av ren ekonomisk information utan präglas även av andra typer av 

information som är relaterat med både miljömässigt och socialt värdeskapande. Detta 
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principbaserade ramverk är framtaget av den oberoende och icke-vinstdrivande organisationen 

International Integrated Reporting Council (IIRC) och anses vara en redovisning som ger en 

allt mer holistisk bild av företags omvandling av resurser till det miljömässiga-, sociala och 

ekonomiska värdeskapandet. Innehåll i den integrerade rapporteringen består av företagets 

strategi, styrning, prestationer och framtidsutsikter kring hur värde skapas över tid på både kort-

, medellång- och lång sikt. Integrerad rapport lämpar sig inte bara åt företagets kapitalmarknad 

utan även intressenter så som anställda, lagstiftare och kunder. Denna typ av rapporteringen 

skiljer sig även åt mot den redovisning som följer GRI:s direktiv där ingen enskild intressegrupp 

anses vara primär mottagare.  

3.12. Sammanfattning av teori 
I denna sammanfattning av den teoretiska referensramen kopplar vi författare samman och 

konkretiserar de olika avsnitten. Denna koppling utgörs genom att länka de teoretiska delarna 

till rapportens forskningsfrågor.  

Alla de tre forskningsfrågorna relaterar till hållbarhetsbegreppen. De har därmed fått ett 

omfattande utrymme i den teoretiska referensramen. Vi ser att begreppen skiljer sig åt till deras 

namn och ursprung men de återges på ungefärligen samma sett. TBL, hållbarhet, hållbar 

utveckling och CSR återberättas av olika författare som begrepp där ekonomiska-, sociala- och 

miljömässiga aspekter tas hänsyn till. Författare som Christopher, Van Hoek och Mena 

(2014:171) är inne på att begreppen kan vara utbytbara mot varandra och dessutom innefattar 

att dagens behov inte ska tillgodoses genom att riskera nästa generations förutsättningar att 

tillgodose deras behov. Begreppen är alltså starkt kopplade till varandra och varierar på 

sammanhang. Det stora utrymmet som hållbarhetsbegreppen får, blir naturligt då det blir en 

försäkran inför det kommande empiriska underlag. Vi författare menar att risken för att 

respondenterna skiljer sig åt vid uttrycket av hållbarhetsbegreppet är påtagligt och därmed är 

det vitalt att presentera och koppla samman de olika benämningarna. Vi författare reseversar 

oss för att det säkerligen finns fler benämningar för hållbarhet och dess innebörd och därefter 

endast presenterat de allra mest förekommande.  

Teoriavsnittet om inköp är i sig kopplat till samtliga forskningsfrågor, då frågorna utgår från 

inköpsfunktionen. Vi kan utläsa att inköp har fått en större betydelse med tiden och att 

inköpsfunktionen med dess inköpare har möjlighet att påverka både internt och externt. Internt 

sett kan inköpsfunktionen vara med att bidra direkt genom ”insparad krona”, som exempelvis 

uppstår vid förhandling. Externt sett kan inköpare välja produkter som är mer hållbara och 

därefter främja den gröna trenden.  
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Vi ser att rapportens andra forskningsfråga är kopplat till den inköpsprocess som presenteras, 

då forskningsfrågan handlar om problematik kring utvärdering och uppföljning av leverantör 

som säger sig ha CSR-arbete. Främst är forskningsfrågan kopplad till inköpsprocessen då denne 

tar upp hur inköpsarbetet ser ut då leverantör först skall väljas och till sist uppföljas. Vi 

författare få uppfattning att resurser, främst tid, går åt i detta inköpsarbete då denne återberättar 

ett flertal steg. Processen som presenteras har förvisso inget fokus på CSR men vi ser att 

processen kan användas i syfte att säkerställa CSR-arbete.  

Vi uppfattar att teoriavsnittet kring inköpsrollerna endast lyfter fram och prioriterar den 

ekonomiska aspekten medan det inte läggs någon vikt på miljömässiga- och sociala aspekter. 

Detta kan styrkas av JIT-relaterat agerande. Enligt Bjørnland, Persson och Virum (2003) 

framgår det att de tre olika inköpsrollerna, alltså rationaliseringsrollen, utvecklingsrollen och 

strukturrollens främsta uppgift är att framförallt stärka företags konkurrenskraft. Detta genom 

att använda rationaliseringsrollen för att hålla inköpskostnaderna nere, rationalisera företagets 

kapital och reducera lager. Utvecklingsrollen strävar efter att företag skall få bättre koordinering 

av sina leverantörer och underlätta leverantörsutvecklingsarbetet. Medan strukturrollen 

används för att utnyttja leverantörsmarknaden, genom sin struktur d.v.s. antalet leverantörer 

och var de är lokaliserade. Med andra ord ligger fokus på den ekonomiska aspekten snarare än 

hos de två resterande i hållbarhetsbegreppet. Det är först när inköp samt dess roller möter 

hållbarhet, som de sociala- och miljömässiga aspekterna blir berörda. Med andra ord, handlar 

det om hållbara-/gröna inköp där dessa aspekter får ett lika stort fokus som den ekonomiska 

aspekten. Just hållbara-/gröna inköp får sitt utrymme i rapporten då de dels är centrala för 

rapportens forskningsfrågor men också dels då dessa benämningar förväntas bli centrala även i 

det empiriska underlaget.  

Intressentmodellen är relevant i denna rapport då företag samspelar tillsammans med andra 

aktörer i ett sammanhang och våra responderande företag är inget undantag. Intressentmodellen 

återberättar att det finns en maktbalans mellan företaget och dess intressenter. Intressenter ger 

bidrag till företag och företag ger tillbaka olika typer av belöningar. I rapporten har 

intressenterna kund och leverantör det primära fokus. Aktörer i intressentmodellen har 

dessutom olika värdeskapande utifrån de aspekter som nämns i TBL. Vi ser att dessa 

värdeskapande är centralt både i företaget men också i intressenterna kund och leverantör. 

Främst kund efterfrågar en mer grön trend, vilket påverkar företag och dess inköpsfunktion.  

(Andersson & Funck, 2017: 29-30) Denna interaktion med kund och leverantör är kopplad till 

samtliga forskningsfrågor i rapporten.  
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Teoriavsnittet kring försörjningskedjan är främst kopplat till rapportens tredje forskningsfråga 

men berör även de andra två då kund och leverantör är aktörer i försörjningskedjan som har 

olika utbyten med producerande företag. Vi författare kan utläsa att det återfinns olika flöden i 

försörjningskedjan där aktörer är berörda och beroende av varandra. Inte minst är beroendet av 

varandra viktigt då hållbarhet skall främjas. Miemczyk, Macquet och Johnsen (2012) påpekar 

att aktörer är beroende av varandra i försörjningskedjan för att verka hållbart. Att som isolerad 

aktör driva mot mer hållbarhet kan möta svårigheter. Att arbeta tillsammans verkar vara nyckeln 

mot mer hållbarhet. Vi författare kan även utläsa att relationer med aktörer så som kund och 

leverantörer kan se olika ut och därefter även ha olika för- och nackdelar.   

I denna rapport ligger fokus på de närmsta kunder och leverantörerna i försörjningskedjan. 

Fokus ligger dvs. inte i leverantörers leverantörer eller slutkonsumenter.  

Hållbarhetrapporter är något som har blivit mer förekommande bland företag. Vi ser att dessa 

redovisningar kommer främst beröra den andra forskningsfrågan då våra responderande 

inköpsfunktioner besvarar frågor kring deras inköpsarbete. Dock finns risken att 

hållbarhetsrapporter inte existerar bland de responderande företagens leverantörer då de kan 

vara för små. Teorin kring hållbarhetsrapporter återberättar att det finns krav på att föra 

hållbarhetredovisning då vissa kriterier uppfylls. Om en leverantör inte är tillräckligt stor, 

exempelvis i antalet medarbete, så är leverantören i skyldig till att ha hållbarhetrapportering 

(Regeringskansliet, 2016).  
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer intervjuresultaten presenteras som det empiriska underlaget. Resultaten 

baseras på rapportens alla tre forskningsfrågor. Intervjuerna utfördes vid olika tillfällen och 

tog cirka 30-45 minuter. Intervjufrågorna återfinns som bilaga i slutet av rapporten. 

”Hållbarhet hos företagen” fungerar som underliggande fakta för ökad förståelse till de 

rådande problematiken och möjligheten. Detta avsnitt spelar stor roll delvis då det är viktigt 

att som läsare förstå hur företaget definierar hållbarhet men också för att förstå hur 

inköpsarbetet fungerar kring dess försörjningskedja. ’’Interaktionen med leverantör och kund’’ 

är också en annan del som återspeglar inköpsfunktionens arbete samt dess kontext innefattande 

leverantör och kund. I ’’Problematik och möjligheter’’ presenteras de problematik och 

möjligheter som inköpsfunktionen bemöter kring att driva hållbara inköp ut. Det empiriska 

underlaget grundar sig enbart på respondenternas svar, då författarna inte har haft möjlighet 

till att granska företagens arbete med hållbarhet i praktiken. Avsnittet avslutas med 

sammanfattning som presenteras genom både tabeller och generella urskiljningar.  

4.1. Parker Hannifin 

Rapportens första företag där datainsamling har ägt rum, är hos Parker Hannifin. Företaget 

tillhandahåller industrier med produkter och tjänster inom rörelse- och styrteknik. Parker 

Hannifin har varit verksamma i ca 100 år, varav 40 år i Sverige och har idag ungefär 400,000 

kunder utspritt på ca 1000 marknader. Företagets expertis sträcker sig inom nio huvudtekniker 

som är pneumatik, hydraulik, filtrering, elektromekanik, vätska- och gaskontroll, 

processkontroll, flygindustri, försegling och avskärning samt klimatkontroll. (Parker, 2018)  

Den 5:e februari var författarna på plats på Parker Hannifin i Skövde och utförde intervjun. 

Utöver detta intervjutillfälle så har ytterligare underlag kompletterats via mailkontakt den 4:e 

april. Respondenten arbetar som supply chain manager på Parker Hannifin. Respondenten 

ansvarar för företagets inköp, logistik samt kundservice.  

4.1.1. Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

Ledningsgruppen arbetar med hållbarhetsfrågor och där sitter respondenten med som 

representant för inköp. Tillsammans styrs hållbarhetsarbetet som sedan skall genomsyras ut i 

de rådande avdelningarna. Hållbarhetsarbete där inköpsavdelningen är involverade och har 

möjlighet att påverka är exempelvis företagets kemikaliehantering samt användning av 

miljöfarliga lim som företaget strävar efter att byta ut mot mer miljövänligt alternativ. Ett annat 

exempel på hållbarhetsarbete är Parker Hannifins förkromningsprocess. Vissa produkter är 

gjorda på stål- och mässing, dessutom ligger det en ytbehandling som skyddar mot rost.  
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Vid tidigare förkromning på dessa produkter så har det så kallade krom 6 använts om 

ytbehandling. Idag används istället krom 3 som till skillnad från krom 6, inte är 

allergiframkallande och är dessutom mer miljövänligt. Parker Hannifin har hållbarhetsrapport 

men den görs inte av enheterna i Sverige.  

För att förklara hållbarhet, CSR och hållbar utveckling på företagets inköpsfunktion tar vår 

respondent upp två exempel där avdelningen menar sig ha hållbart arbete kring inköp. Det ena 

exemplet berör konfliktminaler som inköpsfunktionen strävar efter att undvika. För 

inköpsfunktionen och företaget är dessa mineraler något som står högt upp på agendan och 

därmed sker en noggrann leverantörsutvärdering. Dessutom vill inköpsfunktionen säkerställa 

sig om att deras leverantörer ger rimliga arbetsförhållanden till gruvarbetarna, dvs. att ingen 

skall bli utnyttjad. Det andra exemplet berör transporter där respondenten menar att 

inköpsfunktionen har en stor påverkan på miljön och därav vägs ofta den geografiska aspekten 

in vid val transportör. Vid helhetsvärdering så är transporten en faktor som spelar roll. 

Respondenten tar upp ett exempel. Om leverantör återfinns i Skövde samt Milano och de är lika 

konkurrenskraftiga så väljs leverantören i Skövde då transporten inte blir lika lång och därefter 

blir inköpet hållbart. Resonemang kring vilka dimensioner som företaget tar hänsyn till mer 

konkret, utvecklades inte vidare. 

4.1.2. Interaktionen med leverantör och kund 

När inköpsfunktionen på Parker Hannifin skall leta leverantör på marknaden så utförs arbetet 

enligt en mall som företaget har. Denna mall kallas för ”supply audit”-mallen och är bestående 

av många olika omfattade frågor som inköparen går igenom, berättar vår respondent.  

Den aspekt som först och främst tas hänsyn till vid val av leverantör är pris. Om en leverantör 

är konkurrenskraftig på pris så prioriteras denne och då går inköpsfunktionen vidare till nästa 

steg. Nästa steg i inköpsarbetet är revision, som utförs på aktuell leverantör för att dels 

undersöka dess kvalité men också för att se om de har certifieringar så som exempelvis ISO 

9000. Dessutom kollas kvalitéledningssystem, miljöledningssystem, arbetsmiljö samt 

kemikaliehantering upp. 

Vår respondent förklarar att inköpsfunktionen strävar efter att arbeta samt få långsiktiga avtal 

med leverantörer. Anledning till långsiktigt samarbete är att Parker Hannifins inköp är ofta stora 

rent ekonomiskt sätt. 

Hållbarhetsrapporter är inget som tas hänsyn till vid val av leverantör. Vår respondent menar 

att anledningen till detta är att de flesta av deras leverantörer är bestående av mindre 
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familjeföretag som inte gör hållbarhetsrapporter. Denna typ av underlag finns alltså inte 

tillgänglig för att kunna använda leverantörsutvärdering.  

Som tidigare nämnt är konfliktmineraler något som Parker Hannifin försöker undvika att köpa 

in. För att försäkra sig med att sina leverantörer inte handlar med konfliktmineraler så har Parker 

Hannifin dessutom en egen databas där leverantörer från första början får ligga in uppgifter och 

information. I denna databas måste leverantörer b.la. signera på att konfliktmineraler inte 

återfinns på något sett i deras verksamhet. Konsekvenser på avvikelser är att kontrakt bryts 

direkt med leverantör och därefter letar inköpsfunktionen efter andra alternativ på marknaden 

som kan garantera att deras råmaterial tas fram på ett rimligt sätt.  

Parker Hannifins inköpsfunktion stöter även på hållbarhetsfrågor i andra sammanhang. En press 

av olika intressenter förekommer på inköpsfunktionen när det kommer till hållbarhetsarbete. 

Inte minst kommer krav från ledningen som tidigare nämnt men även en sekundär press från 

lagstiftning. Den primära pressen på hållbarhetsarbete äger rum från kund. Respondenten menar 

att mycket kundkrav sker och att kund har en stor påverkan på inköpsfunktionens 

hållbarhetsarbete. Vår respondent tar upp ett exempel på detta där deras kund Volvo sätter krav 

på Parker Hannifin. B.la. kan dessa krav vara i form av miljöcertifieringar samt CSR-

utvärderingar. Till skillnad från kund så känner inte inköpsfunktionen på Parker Hannifin någon 

påverkan på hållbarhetsarbete från leverantörs håll utan denna press sker endast från ett håll i 

försörjningskedjan.  

4.1.3. Problematik 

Problematik kan komma i olika former kring att driva hållbara inköp och vår respondent tar upp 

ett flertal exempel. Konfliktmineralerna eftersträvas alltid att undvikas vid inköpsfunktionen 

och revision genomförs hos leverantörer för att försäkra sig om att mineraler är framtagna på 

ett rimligt sätt. Vid sådant skedde så måste Parker Hannifin som kund lita på leverantören samt 

skapa förtroende till den, även om risken finns att leverantören inte ”lever som den lär”, dvs. 

utvinner mineraler som strider mot kunds krav. Problematiken ligger i att Parker Hannifin som 

kund inte kan undersöka in i minsta detalj för att finna avvikelser vid revision. Vilka detaljer 

det handlar om framgick inte.  

Att utföra hållbara inköp vid anskaffning av transporter kan också vara ett dilemma för 

inköpsfunktionen. Respondenten menar att ett tänkbart scenario skulle kunna vara att en 

konkurrenskraftig leverantör befinner sig i norra Italien och en mindre konkurrenskraftig 

leverantör befinner sig i närområdet. Vid detta scenario uppstår vad vår respondent väljer att 
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kalla för ”vågskål” för inköpsfunktionen där avdelningen måste väga för- och nackdelar. Då 

leverantören i Italien är mer konkurrenskraftig gällande kundservice och lönsamhet, så blir det 

också den som skrivs kontrakt med. Det betyder alltså att transporter bli längre samt att 

miljöaspekten sätts i andra hand. Respondenten vill förtydliga att inköpsfunktionen har som 

ambition att ha med alla aspekter men i praktiken blir det svårt att genomföra och därmed blir 

det vissa delar som får ta stryk, i detta fall miljöaspekten.  

Ett dilemma som i detta fall endast härstammar från kund är omfattande miljökrav. 

Respondenten tar upp Volvo och Scania som två exempel på kunder som kommer med hårda 

miljökrav. Dessa krav är något som inköpsfunktionen måste anpassa sig till vare sig möjligheten 

finns eller inte. Då miljökrav sätts på Parker Hannifin, så måste inköpsfunktionen därefter föra 

vidare dessa miljökrav till sina leverantörer. Det skapas alltså till slut en domino-effekt där kund 

från början ställer krav som sedan går ut till resterande aktörer i försörjningskedjan.  

Vår respondent menar vidare på att denna typ av påverkan från kund mestadels sker från stora 

kunder och det är också dessa kunder som efterfrågar mer miljövänliga produkter. 

Inköpsfunktionens interaktion med kund är även ömsesidig kring att främja hållbara inköp. Vår 

respondent förklarar att kommunikation sker med kunder där Parker Hannifin vill få kunder till 

att välja samt byta mot mer miljövänliga produkter. Dock återfinns en bekvämlighet hos kund 

som i sin tur inte skapar bättre förutsättningar för hållbara inköp för inköpsfunktionens del. 

Denna bekvämlighet råder i produkter som snabbkopplingar där dessa sitter till 90 % i 

hydraulikoljesystem, vilket gör att varje gång som en avkoppling äger rum så spills också olja. 

Detta äger rum såvida inte en spillfrikoppling används vilket är en annan typ av produkt hos 

företaget som är mer modern samt oljespillet försvinner. Respondenten beskriver att de 

eftersträvar att få kunder till att välja just denna spillfria kopplingen samt att bli mer medvetna 

om problemet men att det är svårt att övertala kund av olika anledningar. Vid fall där kopplingen 

skall användas inomhus är kund mer benägen att använda sig av spillfrikoppling men vid fall 

där kopplingen används utomhus, exempelvis på en traktor, så känner inte kunden att det spelar 

någon roll trots oljespill. En anledning till att kund inte väljer den mer miljövänliga produkten 

är delvis då den gamla produkten alltid har funnits på marknaden men också delvis att kund 

inte känner behov att ”byta i onödan”. Respondenten tror på att kund känner både trygghet och 

säkerhet med de gamla produkterna, vilket resulterar i att miljövänliga alternativ inte är värt att 

byta till. Dessutom är mindre miljövänliga produkterna mer komfortabla med andra redskap 

samt billigare.  
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Vår respondent menar att denna typ av dilemma är en stor utmaning för Parker Hannifin samt 

dess bransch.  

4.1.4. Möjligheter 

På frågan om det återfinns möjligheter att främja hållbarhet vid inköpsfunktionen tillsammans 

med kund och leverantör i försörjningskedjan svarar vår respondent att enligt hans erfarenhet 

så finns det goda förutsättningar. Respondenten menar att det återfinns positiva effekter av att 

jobba med hållbarhet. Inköpsfunktionen på Parker Hannifin strävar efter långa kontrakt samt 

att skapa goda relationer med alla betydande kunder och leverantör. På så vis jobbar aktörer 

tillsammans med att effektivisera logistiken och transporter för att delvis minska 

miljöpåverkan. Vår respondent tar dock inte upp något konkret exempel på hur detta går till. 

Som tidigare nämnt så kommer stora kunder med mer omfattande miljökrav till företaget. Dessa 

krav behöver endast inte anses som problematiska utan kan även ses som förutsättning till 

möjligheter. Då miljökrav kommer från kund och därmed skapar domino-effekten så skapas 

också chansen till mer hållbarhet i försörjningskedjan och just där har inköpsfunktionen en 

viktig roll då de påverkar anskaffning från leverantörer. Vår respondent tar fram ett konkret 

exempel där inköpsfunktionen försöka arbeta proaktivt. Respondenten menar att mer 

omfattande krav på blyhalt i produkter kommer att komma. Just på denna front vill 

inköpsfunktionen vara med och bidra så att företaget redan innan krav kommer, så skall deras 

produkter ha mindre blyhalt. Inköpsfunktionen vill alltså ligga i framkant berättar respondenten.  

Som också tidigare nämnt återfinns dilemmat av att kund är för bekväm med mindre 

miljövänliga produkter då dem är billigare och mer komfortabla. Enda möjligheten till ändå få 

kund till att använda mer miljövänliga alternativ hos Parker Hannifin är via kommunikation. 

Via relation med kund kan en ökad medvetenhet kring problematik utifrån olika aspekter så 

som miljö, äga rum. Utan denna relation där Parker Hannifin som leverantör, kommunicerar 

för att påverka kunds val till mer hållbarhet så försvinner också godare möjligheter till hållbara 

inköp därefter.  
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4.1.5. Sammanfattande tabell – Parker Hannifin 

Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Tillämpar hållbarhetsbegreppen (enligt respondenten) 

Egen hållbarhetsrapportering 

CSR genomsyras i hela verksamheten (enligt respondenten) 

Har hållbara-/gröna inköp (enligt respondenten) 

Interaktionen med leverantör och kund 
Press på CSR (primär): Kund 

Press på CSR (sekundär): Ledning, lagstiftning, 

Kundkrav fokus (primärt): Miljö  

Typ av press (CSR) mot företaget: Miljöcertifieringar 

Typ av press (CSR) utåt mot leverantör: Certifieringar, Arbetsmiljö 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (primärt): Pris 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (sekundärt): Miljö 

Autids/revision sker hos leverantör 

Har egen databas för leverantörsdata 

Har långsiktiga kontrakt 

Skäl till att hållbarhetsrapport inte används vid leverantörsbedömning: 

Leverantörer är för små 

Problematik: 
Kund: 

Avvägningssituation, ex transport 

Omfattande kundkrav 

Bekvämlighet hos kund: Trygghet och generationsfråga 

Bekvämlighet hos kund: Kostnadsfråga 

Leverantör: 

Brist på CSR-arbete hos leverantör trots tillit 

Möjligheter 
Kund: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Arbeta proaktivt 

Kommunikation: styra kund mot mer hållbart 

Leverantör: 

Eftersträva samarbete och goda relationer 

Positiva effekter på områden av samarbete i SCM 

Effektivare logistik – minskad miljöpåverkan 

Transporter – minskad miljöpåverkan 

Proaktivt arbete, leder till att bli ledande 

 

Tabell 1: sammanfattande tabell för Parker Hannifin 
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4.2. Attends 
Rapportens andra företag är Attends, som tillverkar olika typer av absorberande 

inkontinenshjälpmedel. Företaget är en del av Domtar Personal Care, som är verksamma 

världen över men Attends i sig har produktion på lokal nivå i Sverige och både lokala samt 

globala kunder. (Attends, 2018) 

Författarnas intervju med Attends genomfördes via telefon tillsammans med en respondent som 

vill vara anonym i sammanhanget. Respondentens roll i företaget är strategisk inköpare, där 

arbetsuppgifter består av aktiviteter kring anskaffning av råmaterial. Exempel på aktiviteter 

återberättas som att föra kontakt med leverantörer samt leta nya på marknaden. Intervjun ägde 

rum den 6:e februari. Dessutom har ytterligare underlag kompletterats vid senare tillfälle via 

mailkontakt den 6:e april.  

4.2.1. Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

Attends arbetar utifrån deras egen miljöpolicy där deras verksamhet skall bedrivas på så vis att 

spara resurser samt minimera miljöpåverkan för att bli en ansvarsfull aktör i samhället. Detta 

äger rum via kontinuerligt arbete med både mål och uppföljning av miljöprestanda samt att 

upprätthålla miljöledningssystem som möter krav. (Attends, 2018) Hur arbetet ser ut samt vilka 

mål som miljöpolicyn tar upp, framgår inte.  

Vår respondent menar att hållbarhet är något som genomsyras genom olika delar av 

verksamheten, alltså inte endast vid inköpsfunktionen. Däremot arbetar avdelningar med 

hållbarhetsfrågor på olika sätt. Exempelvis arbetar miljöavdelningen med frågor kring miljö, 

utsläpp, certifieringar för material osv. medan HR-avdelningen arbetar kring medarbetarna och 

de krav som återfinns där. Beroende på vad för roll som en person har på företaget så är 

tyngdpunkten på olika ställen. Hållbarhetsarbete på inköpsfunktionen är b.la. i form av hållbara 

inköp. Attends har ingen hållbarhethetsrapportering själva. Däremot har deras moderbolag 

Domtar det och där inkluderas Attends.  

På frågan vad hållbarhet, CSR och hållbar utveckling innebär för vår respondent besvarar han 

med att ta upp de tidigare nämnda aspekterna i triple bottom line. Respondenten som tidigare 

har studerat företagsekonomi samt marknadsföring berättar att han ser hållbarhet som en 

triangel där ekonomiska, miljömässiga, samt det sociala perspektivet äger rum.  

4.2.2. Interaktionen med leverantör och kund    

Press på att Attends skall arbeta med hållbarhet sker från olika håll. I företagets interaktion med 

kund sker kundkrav som präglas av mer miljövänligt. Vår respondent menar att kunden ”vinklar 
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lampan” mot företaget så att de skall följa den gröna trenden som efterfrågas. Respondenten 

utvecklar med att krav från kund ofta fokuserar på miljö-biten, där mer miljövänligt- och 

återvunnet material efterfrågas. Dessa miljökrav gäller främst när det kommer till pappersmassa 

som är en av Attends ingångsprodukter.  

Inte ovanligt utför kund audits som sker på Attends anläggning. Vår respondent menar att detta 

är ett sätt för kund att inte enbart säkerställa miljöperspektivet i hållbarhet utan att även se så 

att arbetsförhållanden ser bra ut hos Attends.  

Vår respondent tar upp två konkreta exempel på hur kund kan påverka hållbarhetsfrågor vid 

just inköpsarbete. Respondenten menar att upphandlande myndigheter kan inkludera stallkrav 

i sina upphandlingar som exempelvis är i form av att vissa ämnen och material förbjuds eller 

att arbetsförhållanden regleras. Ett annat exempel är kunder i retail-segmentet som önskar olika 

certifieringar kring pappersmassa i sina produkter som inköpsfunktionen sedan måste ta hänsyn 

till i sitt inköpsarbete.  

Företagets involverande i hållbarhetsfrågor är också i form av att krav kommer från aktieägarna 

samt ledningen. Detta gör att, tillsammans med krav från kund, så ställer inköpsfunktionen i sin 

tur höga krav på sina leverantörer när det kommer till hållbarhet och CSR. Respondenten menar 

att inköpsfunktionen arbetar utefter det så kallade California transparency act som är en 

klausul/skrivning, som är b.la. bestående av krav på CSR, mänskliga rättigheter osv. Just denna 

klausul inkluderas vid avtal med leverantör och följs av Attends då förteget är som tidigare 

nämnt, ägt av det börsnoterade bolaget Domtar. Utöver kraven som finns i klausulen så kan 

inköpsfunktionen på Attends ställa andra krav på hållbarhet hos leverantören. Respondenten 

beskriver att relationer till leverantörer ofta är i form av styrkeförhållanden mellan köpare och 

säljare.  

I Attends miljöpolicy uppmanas leverantörer att arbeta aktivt med olika miljöfrågor. 

Inköpsfunktionen skall vända sig till råmaterialsleverantörer som har både positiv och historisk 

inriktning gentemot miljöarbete. Denna uppmaning till att aktivt arbeta med miljöfrågor riktas 

även till transportleverantörer. Uppmaningen präglas av att ständigt minska miljöpåverkan med 

logistiklösningar. (Attends, 2018) Vilka dimensioner som Attends miljöpolicy innehåller tas 

inte upp.  

Respondenten förklarar att när råmaterial skall köpas in, så är inköpsarbete b.la. i form av att 

besöka mässor. Vår respondent beskriver vidare att dessa besök äger rum då antalet leverantörer 

per materialgrupp inte är så många och att dessa mässor ger underlag och överblick över 
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tillgängliga leverantörer. Inköpsfunktionen får därmed en bra bild över för- och nackdelar hos 

olika leverantörer när dessa bemöts personligen. Denna typ av inköpsarbete sker utöver 

interaktion med befintliga leverantörer.  

Vid inköpsarbete är pris och kvalité, de aspekter som blir prioriterade i första hand. Vår 

respondent förklarar att de produkter som Attends producerar har låga marginaler och därefter 

krävs krav på pris och kvalité hos leverantör. Utöver dessa aspekter är den geografiska 

placeringen något som är viktigt för inköpsfunktionen. Mestadels återfinns leverantörer inom 

Europa. Hållbarhetsrapporter hos leverantörer är något som inköpsfunktionen tar hänsyn till 

emellanåt men inte alltid. När en leverantör är vald och ett samarbete har inletts så behöver 

inköpsfunktionen formalisera och ställa krav på framförallt certifieringar.  

I de flesta relationer med leverantör så är inköpsfunktionen långsiktiga. Jämnt kollas så att 

kvaliteten är god och att prisbilden inte avviker från marknaden. Då tiden går så utvecklas också 

en bättre relation med leverantören.  

Även Attends gör likt sina kunder, audits hos sina leverantörer. Denna genomförs för att delvis 

kontrollera att leverantör har hållbarhetsarbete på sin arbetsplats. Avtalsmässigt ser 

inköpsfunktionen också till att reglera hur leverantören önskas uppträda.  

 

På frågan om leverantörer kan påverka på CSR-frågor, svarar vår respondent att de kan göra 

det till viss del. Sammanhanget är beroende på marknadssituationen. Risken finns att alternativa 

leverantörer saknas på marknaden och därefter är möjligheten för inköpsfunktionen att påverka 

mindre, utvecklar respondenten.  

4.2.3. Problematik 

Att driva hållbara inköp kan vara problematisk på olika sätt. Till att börja med berättar vår 

respondent att marknaden kan sätta stopp när det kommer till certifierade material. 

Respondenten utvecklar att om kund efterfrågar 100 % certifierade produkter så är det ytterst 

få alternativa leverantörer på marknaden som kan uppfylla dessa krav. Problematiken här ligger 

alltså i kunds omfattande krav samt tillgängligheten på marknaden.  

För inköpsfunktionen på Attends del så sker inköp från delar av världen som vår respondent 

anser att CSR är väl genomarbetat i och anses vara standard. Vår respondent tror att ett dilemma 

kan förekomma då leverantörer återfinns i delar av världen där CSR-arbete inte är lika utbrett 

så som Asien. Respondenten utvecklar att ett intensivt audit-arbete blir ett måste för att se så 

att exempelvis mänskliga rättigheter efterlevs.  
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Ett dilemma som återfinns i just Attends bransch och som riskerar hejda hållbara inköp är det 

rådande prisfokus. Vår respondent menar att en stor utmaning är prisfokus som handlar om att 

det lägsta priset vinner. För inköpsfunktionen gäller det att samtidigt kunna finna 

konkurrenskraftiga och hållbara alternativ.  

Att ligga i framkant kring att tillgodose gröna produkter är svårt. Inköpsfunktionen i sig kan 

inte lösa den problematiken utan det genomförs främst på exempelvis 

produktutvecklingsavdelningen.  

Den sista problematiken väljer vår respondent att definiera som en utmaning. I Attends bransch 

menar vår respondent att det förekommer att kund inte alltid är beredd att betala mer för 

hållbarhet. Inköpsfunktionen presenterar olika alternativ till kund och där gör kund valet om 

hållbara produkter skall köpas eller inte. Emellanåt väljer kund mindre hållbara produkter p.g.a. 

pris.  

4.2.4. Möjligheter 

Möjligheter till att driva mer hållbarhet vid inköpsfunktionen återfinns menar respondenten. 

Vår respondent förklarar att han ser en tydlig utveckling av mer hållbara material och att 

framsteg samt förbättringar kring den fronten görs hela tiden. Respondenten menar vidare på 

att inköpsfunktionen kan aktivt leta efter dessa hållbara alternativ på marknaden för att sedan 

presentera dessa alternativ för kund.  

På frågan om inköpsfunktionen upplever dilemma att bedriva hållbara inköp när det kommer 

till transport-aspekten förklarar vår respondent att de inte ser det som någon form av 

problematik, utan snarare som en möjlighet istället. Då Attends ingående material i deras 

produkter har låga marginaler så är det geografiska läget hos leverantör en viktig aspekt. 

Respondenten menar att ett samarbete med en närliggande transportör gör att det logistiska 

problemet ”automatiskt raderas” ur CSR-perspektivet.  

Vår respondent ser att en mer grön trend håller på att stadga sig i framtiden. Framförallt är det 

miljöfrågan som blir allra mest aktuell för Attends inköpsfunktions del då dagens ingående 

material är delvis oljebaserade. Respondenten menar att redan idag dyker flera biologiskt 

nedbrytningsbara material som inte är oljebaserade upp på marknaden samt att kund efterfrågar 

en mer grönare inriktning. Förmodligen kommer kundkrav vara ännu mer grönare i framtiden 

påstår respondenten. Det är också här som möjligheten finns att hänga på trenden. Detta 

förutsätter därefter arbete kring att finna rätt material på marknaden.  
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4.2.5. Sammanfattande tabell – Attends 

Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Tillämpar hållbarhetsbegreppen, utgår från egen miljöpolicy (enligt 

respondenten) 

Egen hållbarhetsrapportering (Koncernen rapporterar) 

CSR genomsyras i hela verksamheten (enligt respondenten) 

Har hållbara-/gröna inköp (enligt respondenten) 

Interaktionen med leverantör och kund 
Press på CSR (primär): Kund 

Press på CSR (sekundär): Ledning, aktieägare, leverantör 

Kundkrav fokus (primärt): Miljö  

Kundkrav fokus (sekundärt): Sociala 

Typ av press (CSR) mot företaget: Återvunnet material 

Typ av press (CSR) utåt mot leverantör: Arbete med miljöfrågor, 

Certifieringar 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (primärt): Pris, 

Kvalité 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (sekundärt): Miljö, 

Geografiska läget 

Autids/revision sker hos leverantör 

Tar hänsyn till hållbarhetsrapporter vid leverantörsbedömning 

Har långsiktiga kontrakt 

Problematik: 
Kund: 

Avvägningssituation, ex. pris prioriteras 

Omfattande kundkrav 

Bekvämlighet hos kund: Kostnadsfråga 

Leverantör: 

Ingen samsyn på CSR på global nivå 

Tillgänglighet på marknaden 

Möjligheter 
Kund: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Arbeta proaktivt 

Leverantör: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Positiva effekter på områden av samarbete i SCM 

Transporter – minskad miljöpåverkan 

Produktutveckling 

Proaktivt arbete, leder till att bli ledande 

Tabell 2: sammanfattande tabell för Attends 
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4.3. Cementa 
Cementa har sina rötter från slutet av 1800-talet, närmare bestämt 1871. Idag är Cementa ett 

byggmaterialföretag med tillverkning av cement och kalksten i Skövde, Degerhamn samt Slite 

på Gotland. Cementen tillverkas samt marknadsförs i Sverige och dessutom erbjuder Cementa 

expertis inom användning av cementbaserade produkter. Årligen omsätter Cementa ca 2 

miljarder SEK och antalet medarbetare uppgår till ca 425. Cementa som företag ingår i en 

internationell byggmaterialkoncern som heter Heidelberg Cement. 

Cementet i sig som tillverkas är en nyckelingrediens i betong som i sin tur är grunden för 

byggnader. (Cementa, 2018) 

Intervjun ägde rum den 27:e mars på Cementas anläggning i Skövde, tillsammans med 

respondent. Respondentens roll på Cementa återberättas som inköpschef, där han arbetar med 

både koordination och inköp inom Norden.  

4.3.1. Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

För att förklara hållbarhet, CSR och hållbar utveckling på företaget och dess inköpsfunktion tar 

vår respondent till en början upp konkreta exempel där hållbara inköp har ägt rum. Vår 

respondent på Cementa menar att företagets tankesätt, till exempel vid inköp, skall präglas av 

medvetenhet kring footprints, alltså det ekologiska fotavtrycket som medarbetare ger upphov 

till. Ett exempel när inköpsfunktionen på Cementa tänker på sitt sina footprints är vid inköp av 

drivmedel. Ofta är inköp av drivmedel i form av det så kallade HVO (Hydrerad vegetabilisk 

olja) som är bränsle som är gjort på trästockar istället för olja. Dock återfinns det endast i en 

begränsad kvantitet på marknaden då skogen först skall tas ned för utvinning av drivmedlet och 

sedan omplanteras. Dessutom är efterfrågan stor. Vid sådant inköp kan skogen omplanteras och 

därefter skapa en cirkulär ekonomi. Det andra exemplet berör inköp av motorer. Dessa hållbara 

inköp skall möjliggöra så att motorerna som köps in skall vara energieffektiva samt avge låga 

buller. Dessutom måste inköpsfunktionen ta hänsyn till att maskiner och motorer är komfortabla 

för de medarbetare som använder dem. Det tredje och sista exemplet som vår respondent tar 

upp är inköp av plastsäck. Dessa plastsäckar måste vara energimärkta och komma från en 

cirkulär produktion. Med andra ord, liknande produktion som med HVO-exemplet. För övrigt 

menar vår respondent att det sker ett kontinuerligt arbete med hållbarhet. Detta kontinuerliga 

arbete sker vid alla avdelningar men fokus skiljer sig åt. Cementa som företag har själva en 

hållbarhetsrapport som gäller för hela verksamheten. 
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4.3.2. Interaktionen med leverantör och kund 

Cementa och dess inköpsfunktion interagerar med olika intressenter kring hållbarhetsfrågor. 

Vår respondent menar att det är en kombination av intressenter som interagerar med Cementa. 

Människor bor runt om kring Cementas anläggning, därefter tar exempelvis inköpsfunktionen 

hänsyn till att minska bullernivån genom att köpa in maskiner som upp fyller dessa krav. Även 

flera intressenter återfinns och inköpsfunktionen strävar alltid efter lösning som skall nöja alla, 

poängterar vår respondent. En av dessa intressenter som har påverkan på Cementas 

inköpsfunktion är kund, som främst påverkar inköp av insatsvaror, alltså råmaterial, 

halvfabrikat eller konsumtionsvaror som förbruks i tillverkning av andra varor. Kund har även 

möjlighet att påverka genom att efterfråga mindre footprints på Cementas produkter. Vid sådant 

fall ligger ansvar inte enbart inköpsfunktionen utan hos alla avdelningar för att tillgodose kunds 

behov. Kundkravet på produkten är det som styr vart ansvar hamnar hos Cementas avdelningar.  

En annan intressent som samråder i Cementas omgivning är deras leverantörer. Val av 

leverantör är ett exempel på handling hos inköpsfunktionen i samband med dess interaktion. 

Leverantörsbasen är bestående av både kortsiktiga och långsiktiga leverantörer. Ofta beror 

tidsspannet på vilken typ av inköp som görs. Om inköp äger rum i samband med att en ny 

byggnad skall till på anläggningen som kommer den till slut att avslutas så inköpen i det fallet 

blir kortsiktiga. Inköp av material och liknande är mer långsiktiga, dvs. de inköp som är mer 

återkommande.  

Vår respondent menar att produkters funktionalitet och kvalité är viktigt hos leverantör. 

Produkter skall vara användbara helt enkelt. Dessutom ligger fokus även på produkter 

miljömässiga egenskaper.  

Hållbarhetsrapporter är inget som får stort fokus vid inköp, åtminstone inte då många 

leverantörer är små och på den lokala nivån.  

4.3.3. Problematik 

Att genomföra hållbara inköp kan möta svårigheter. Ibland kommer krav och lagar med olika 

certifieringar som i dagsläget inte går att lösa då produkter på marknaden inte finns, som 

uppfyller dessa krav. Därmed tar det tid innan rätt produkt som uppfyller krav kan köpas in och 

det är problematiskt. Industrin behöver därmed vara flexibel och försöka finna andra lösningar. 

Risken finns dock att det kan skickas ut offert där endast en leverantör kan svara upp på kraven. 

Då endast en leverantör kan svara upp på de primära kraven så kan det bli på bekostnad på en 

annan aspekt, exempelvis att reducerad bullernivå på en maskin köps in trots att den har mer 

miljöpåverkan.  
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Lösningar kan även vara kostsamma, därefter försöker inköpsfunktionen kombinera 

möjligheter för att uppnå en rimlig lösning. Inköpsfunktionen på Cementa vill gärna använda 

och köpa in mycket HVO då det är mindre dåligt för miljön men om utbudet stramas åt på 

marknaden så stiger även priset upp och då blir det kostsamt.  

De mest utmanande problemen med hållbara inköp är just tillgängligheten på hållbara produkter 

och att de finns långsiktigt konstaterar vår respondent. I cementbranschen är det vitalt att flöden 

rullar på utan större avvikelser och därav den viktigt med tillförlitliga leveranser. Nya hållbara 

lösningar kan vara problematiskt då dem inte har en marknad från början så det finns en 

osäkerhet kring kvantitet som går att leverera. Så länge leverantör kommer med långsiktighet i 

leveranser så är cementa öppna för förslag så att infrastruktur bibehålls. 

Exempel köps bildäck in för förbränning som respondenten menar är ett mer hållbart material 

än kol och olja. Om leverantör inte levererar med jämnt flöde måste de sistnämna användas 

istället.   

På frågan om kunds direkta inverkan på inköpsfunktion kan skapa problematik när det gäller 

hållbara inköp svarar vår respondent att det är en kontinuerlig process där ständig efterfrågan 

på mindre footprints är utmanande. Krav från kund sätter igång processen. Svårigheten är att 

det kan ta tid från det att det är känt att produkten fungerar samt uppfyller krav (i produktion) 

tills de kommer till kund i slutändan. Det kan även vara så att produkter inte finns från första 

början på marknaden och då måste andra lösningar hittas samt se så att de funkar istället. Detta 

tar därmed mer tid. Denna kontinuerliga ”press” på förbättring återfinns främst från kund. 

På frågan hur Cementas framtid ser ut gällande utmaningar kring hållbarhet svarar respondenten 

att cementbranschen är en stor koldioxidbov och därav måste arbetet med att minska footprints 

fortsätta.  

4.3.4. Möjligheter 

På frågan om det finns möjligheter kring att bidra till hållbarhet tillsammans med andra i 

försörjningskedjan påpekar vår respondent att det kan ske på olika håll. På kundsidan så startar 

processen då kund efterfrågar mindre footprints och därefter måste inköpsfunktionen anpassa 

sitt arbete efter kunds krav. Om hållbara produkter finns på marknaden så prioriteras dessa och 

köps in. Dock inte om utbudet är sämre samt förutsatt att de inte är för kostsamma.  

För övrigt sker även relation med leverantör där denne utvecklar produkter mot det mer hållbara 

och presenterar dessa produkter för cementa. Uppfyller de krav där olika aspekter tas hänsyn 

till, så köps de in. 
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Möjligheten att säkerställa att leverantör följer CSR-arbete vid utvärdering och uppföljning är 

via krav. Vår respondent menar att inköpsfunktionen måste ställa krav. Exempelvis vid inköp 

av drivmedel så kan inköpsfunktionen sätta krav och därefter ha kommunikation med leverantör 

gällande framtida planer och procentsatser. Kommunikationen består även av kritiska frågor 

hur leverantör kommer gå till väga för att lösa cementas begäran. Tillsammans läggs planer. 

Om produkten som cementa söker är obegränsad så finns det möjlighet att söka andra 

leverantörer. Detta förutsatt att specifik leverantör inte kan uppfylla inköpsfunktionens krav. 

För att möta framtida utmaningar så som koldioxidutsläpp och därefter minska footprints så 

finns det olika möjligheter anser respondenten. För inköpsfunktionens del på Cementa menar 

vår respondent att de kan leta efter olika material som är mer hållbara och se om de funkar i 

produktion. Inköpsarbetet handlar då om att leta efter möjliga leverantörer samt vilken kvantitet 

som finns så att långsiktighet kan bibehållas. Ständigt även ha kommunikation med leverantör 

för att se om nytt material kan levereras och därefter använda detta istället.  
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4.3.5. Sammanfattande tabell – Cementa 

Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Tillämpar hållbarhetsbegreppen (enligt respondenten) 

Egen hållbarhetsrapportering  

CSR genomsyras i hela verksamheten, kontinuerligt arbete (enligt respondenten) 

Har hållbara-/gröna inköp (enligt respondenten) 

Interaktionen med leverantör och kund 
Press på CSR (primär): Kund, Ledning 

Press på CSR (sekundär): Samhällsmedborgare, flertal intressenter 

Kundkrav fokus (primärt): Miljö 

Typ av press (CSR) mot företaget: Minska bullernivå, Minska ekologiska fotavtryck, 

Certifieringar 

Typ av press (CSR) utåt mot leverantör: Energieffektivitet, Produkter med cirkulär ekonomi 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (primärt): Produkters funktionalitet, 

Kvalité 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (sekundärt): Miljö 

Kommunikation med leverantör för att säkerställa CSR 

Har både långsiktiga och kortsiktiga kontrakt  

Skäl till att hållbarhetsrapport inte används vid leverantörsbedömning: 

Leverantörer är för små 

Problematik: 
Kund: 

Omfattande kundkrav 

Time-to-market: Brist på tid med att komma med nya lösningar 

Leverantör: 

Kostnadsfråga 

Tillgänglighet på marknaden, avvikelser i flöden uppstår 

Möjligheter 
Kund: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Leverantör: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Kommunicera och ställa krav för att säkerställa CSR 

Bredda leverantörsbasen, hitta fler lösningar 

Positiva effekter på områden av samarbete i SCM 

Produktutveckling 

 

Tabell 3: sammanfattande tabell för Cementa 
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4.4. Metsä Group  

Metsä Group är sedan starten i Finland, verksamma inom skogsindustrin. Företaget har b.la. 

pappersbruk och erbjuder produkter och tjänster inom skog och papper till den globala 

marknaden. Deras arbetsprocess sträcker sig ändå från skogsutvinning till förädling av olika 

syften i produktion till kund.  

Koncernen Metsäliitto Cooperative, som består av 104,000 skogsägare, äger Metsä Group, som 

i sin tur är bestående av en grupp företag. Dessa företag och dotterbolag är Metsä Wood, Metsä 

Forest, Metsä Tissue, Metsä Board samt Metsä Fibre. Företaget omsätter ca 5 miljarder euro 

och har ca 9100 medarbetare fördelade i dotterbolagen. (Metsagroup 2018) 

 

Den 18:e mars intervjuade författarna, Metsä Groups respondent på högskolan i Skövde. 

Respondenten arbetar som inköpschef för hela Norden samt kategoriinköpare när det kommer 

till förpackningar.  

4.4.1. Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

När vi frågar vår respondent hur företaget och inköpsavdelningen ser på CSR, hållbarhet och 

hållbar utveckling svarar han att de alltid utgår sitt handlande från kund och slutkonsument. 

Med kund avser vår respondent aktörer så som ICA, Coop och Axfood, som i sin tur 

kommunicerar med konsument. Då Metsä har egna varumärken och producerar 

konsumentprodukter, exempelvis toalettpapper, så anser respondenten att deras ansvar ligger 

tidigare i försörjningskedjan och att skapa goda förutsättningar för resten av kedjan. En fördel 

för Metsäs del är deras leverantörers geografiska läge. För att från början bidra till hållbarhet, 

så kommer omfattande råvaror och råmaterial från Europa. Dessa leverantörer anser vår 

respondent även är säkra källor.  

På den härledda frågan om vår respondent anser att de har hållbara- och gröna inköp får vi till 

svar att det absolut äger rum. Sådana typ av inköp är vad Metsä står för och det finns ingenting 

som inte är kollat när det kommer till certifikat och dylikt. Vår respondent poängterar att just 

certifikat är viktigt för inköpsfunktionen och att det är något som de arbetar aktivt med, främst 

när det gäller fibervaror. Respondenten menar att det finns både certifierat och ocertifierat trä 

på marknaden och inköpsfunktionen alltid efterstavar de märkta varorna. Ett annat exempel 

som respondenten tar upp är toapapper där Metsä arbetar aktivt med att få sina produkter 

certifierade när nya krav kommer. Metsä eftersträvar även att få sina produkter svanmärkta. Det 

betyder att om Svanen kommer med nya krav eller uppdaterar dem så följer Metsä efter och 

”hänger med”.  
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Metsä har för övrigt anställda som enbart arbetar med hållbarhetsfrågor. Dessa medarbetare 

utformar exempelvis Metsäs kvalitémiljösystem. Metsä har hållbarhetsrapport och CSR 

genomsyras i hela verksamheten berättar vår respondent.  

4.4.2. Interaktionen med kund och leverantör 

Metsä har en viss press från sina intressenter och detta kan uppstå när intressenterna ändrar 

villkoren eller ställer krav som inte är förankrade i verkligheten. Vår respondent menar då att 

Metsä måste anpassa sig efter villkor som ständigt ändras, vilket kan skapa svårigheter. 

Generellt sätt så tror han inte att det är någon form av press som på något sätt skulle vara en 

begränsning, utan att det i vissa fall kan kännas att det är en global trend. Respondenten menar 

vidare att fler och fler kunder efterfrågar produkter som är miljömärkta. Det kan handla om 

miljömärken så som änglamärken. Detta innebär att det är mer en fråga om hur Metsä kan 

använda det för att bli unika för att få särställning, vilket i sin tur inte är en press utan snarare 

är en möjlighet. 

Vår respondent förklarar att företaget gör audits hos sina leverantörer, i syfte att se om 

leverantören följer det de säger sig göra i verkligheten eller om det bara är på papper. Detta 

utförs av inköpsavdelningen. Respondenten nämner även att inköpsavdelningen får sina krav 

från kvalité och miljöavdelningen, om vilka produkter som ska köpas in för att sedan utföra 

audits på plats för att se att leverantören uppfyller kraven.    

På frågan om hur inköpsprocessen ser ut och vilka tillvägagångssätt företaget använder vid val 

av leverantörer svarar respondenten om att de har en inköpsstrategi där pris är intressant men 

alltid kommer som en sista del. Detta innebär när inköpsfunktionen skall köpa in varor så 

tillfrågas leverantörerna om denne kan uppfylla de kraven som Metsä ställer och bland de 

kraven som ställs är att leverantören ska kunna visa någon form av miljöcertifiering. När 

leverantören har förmågan att möta kraven så kommer företaget ner på leveranstider, tillgång, 

pris och reklamation. Vår respondent menar även att företaget gör audits på plats för att 

säkerställa certifikatets trovärdighet och att leverantören uppfyller de kraven som ställts, vilket 

är en del i slutförhandlingen.  

Metsä har ofta en långsiktig relation med sina leverantörer när det gäller direkt material i 

produktionen. Vår respondent menar att en kortsiktig relation är tidskrävande och svår att göra 

en ordentlig audits, vilket i sin tur leder till arbetsbelastning. Däremot när det gäller att jobba 

med en viss långsiktighet och begränsat antal leverantörer så kan går det använda de för att 

konkurrera med varandra. I sådana fall där företaget märker att leverantörerna ger ungefär 
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samma svar så planeras det om att försöka hitta en ny leverantör som vill ha affärer. Därmed 

skall den nya leverantören konkurreras med de gamla, vilken hela proceduren görs med. Med 

detta menar vår respondent att det är viktigt att ha ett alternativ att kunna ersätta den gamla 

leverantören med en annan, samtidigt som de ändå har långsiktighet i portföljen. Vad 

respondenten avser med ”en viss långsiktighet” utvecklades inte vidare.  

När Metsä har skrivit ett kontrakt med sina leverantörer så är leverantören skyldig att meddela 

företaget om de skulle förlora ett ISO certifikat eller inte har rätt kvalité. Vår respondent menar 

vidare att ställning får tas till vad det är som har hänt och varför leverantören har förlorat sitt 

certifikat, vilket kan skilja från ärende till ärende. Därefter kan företaget säga upp kontraktet i 

förtid, vilket är ett giltigt skäl till att säga upp ett kontrakt. Detta då på grund av att leverantören 

inte kan leverera det som har skrivits i kontraktet. Däremot har inte Metsä några andra former 

av penalities eller claims d.v.s. ”straffmetoder”. Respondenten tar upp ett exempel där ett åkeri 

som hade ett kontrakt med Metsä hade köpt oskattad diesel och kört på ett antal år. När Metsä 

fick kännedom om fallet sades kontraktet upp omedelbart. Detta på grund av att det är ett typiskt 

brott emot hur företaget vill uppfattas med sina produkter. Respondenten förklarar även att en 

leverantör aldrig kan stämma köparen utan det slutar alltid med i värsta fall att bekantskapen 

sägs upp för en period. Köpare har alltid den kraften.    

Enligt vår respondent ställer inte Metsä sådana krav som att leverantören måste kunna visa en 

hållbarhetsrapport. Företaget utgår alltid ifrån sina audits frågor. De audits frågor som företaget 

har är sådana frågor som, om leverantörerna är miljömässigt reglerade eller om de är 

certifierade med ISO 14000. Dessutom skall leverantörerna kunna visa att de har en miljöpolicy 

och en agenda för att identifierar sina största miljöpåverkande samt har en handlingsplan för 

det.  Vidare förklarar respondenten om att Metsä, för de direkt material som köps in har ca 100-

130 leverantörer, vilket blir ganska många att läsa och är tidskrävande. Därmed menar han även 

att han inte ställer de kraven i upphandlingen, alltså att se att miljörapporten har högre 

målsättning eller bättre utveckling hamnar för långt ifrån så länge leverantören fyller en 

basnivå.     

När det kommer till Metsäs eftersträvan efter att ”hänga på” Svanens uppdaterade krav så 

resulterar detta i en dominoeffekt. Vår respondent menar att produktion måste anpassas för att 

krav skall kunna uppnås och därefter dess inflöde från leverantör.  
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4.4.3. Problematik 

Hållbara inköp kan stöta på problematik på en global nivå menar respondenten för deras del. 

Det finns ett underskott på certifierat pappersmassa i världen som beror på handelsstopp i Kina. 

Detta gör att papper som är återvunnet inte kan importeras utan istället väljs färskmassa. 

Emellanåt kan det vara svårt att finna massa totalt sett på marknaden och ännu svårare blir det 

att finna märkt massa, därefter blir det svårt för leverantör att tillmötesgå Metsäs krav. I vissa 

fall i Asien, så kan produktionsstopp ske då massa in till produktionen inte kan anskaffas. 

Utmaningen för inköpsfunktionen blir således att säkra upp kontrakt som innefattar volymer 

och långsiktighet då den globala påverkan är omfattande. Ett annat exempel där 

inköpsfunktionen möter problematik med att genomföra gröna inköp i samband med den strama 

marknaden är vid anskaffning av förpackningar. Inköpsfunktionen på Metsä har sedan 2013, 

haft grönt samarbete hos Serla. 85 % av Serlas förpackningar är gjort på sockerrör medan de 

resterande andelen är gjort mineralolja som inte går att ersätta.  Problematiken i detta fall ligger 

i att produktionen av den gröna plasten endast genomförs i Brasilien. Detta betyder att 

leverantören som har monopol på marknaden bestämmer priset. Väljer då inköpsfunktionen att 

prioritera grönt plast i sina förpackningar så tillkommer därefter konsekvenser prismässigt. 

Inköpsfunktionen får därmed undersöka hur viktigt det är för konsumenten att det är grön plast 

i förpackningar i förhållande till kostnaderna. Om det visar sig att slutkonsument väljer ICAs 

egna toalettpapper som är en krona billigare så är den gröna plasten inte lika värd.  

Kund kan med sina krav komma till att minska förutsättningar för att främja hållbara inköp. 

Kund kommer ofta med olika krav i form av märkningar på produkter vilket för det mesta inte 

ställer till något problem. Däremot kan det komma krav på att produkter skall vara allergimärkta 

trots att det egentligen inte finns något behov. Vår respondent utvecklar med att ta upp ett 

konkret exempel på detta. Kund har tidigare kommit med krav på att fiberpapper ska vara 

allergimärkt, dock kan ingen människa bli allergisk mot denna typ av papper menar 

respondenten. Därefter blir det svårt att uppfylla kunds krav. Vid sådant scenario måste Metsä 

kommunicera med kund och leta lösning efter ett komplementalternativ   

Vår respondent påpekar att det är svårt att säkerställa att leverantör faktiskt efterlever ett påstått 

CSR-arbete. Metsä kan besöka sina leverantörer på plats samt läsa på vilka regler som gäller i 

landet som leverantör är verksam i, men det är svårt att veta vad leverantör gör när ingen ser. 

Frågor som dyker upp är vad som faktiskt köps in och hur det är gjort. Risken finns att regler 

kring sociala och etiska aspekter inte följs.  
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Interna processer kan begränsa inköpsarbete. Då Metsä ingår i en större koncern så måste reglar 

och system följas uppifrån och ned. För inköpsfunktionen på Metsäs del kan det begränsa val 

vid leverantör. Inköpsfunktionen kan med andra ord känna att de inte har ryggen fri i vissa 

scenarion. Frågor till leverantör är t.ex. systemmässiga och alla data kring leverantör skall 

samlas ihop på vad inköpsfunktionen upplever är på ett krångligt sätt, berättar vår respondent. 

All den tid som går åt internt arbete skulle kunna läggas på att utföra audits hos leverantör. 

4.4.4. Möjligheter 

Vår respondent påtalar att omfattande krav inte nödvändigtvis behöver innebära problematik 

utan kan ses som en möjlighet istället. Om Metsä blir duktiga på ex. svanmärkta produkter så 

kan de därmed slå ut andra konkurrenter som har svanmärkt i sitt sortiment. Respondenten 

utvecklar att desto duktigare Metsä blir på hållbarhet desto mer samarbete kan de få, t.ex. med 

svanen.  

Vår respondent tror absolut på att det finns möjligheter kring att främja hållbarhet tillsammans 

med andra aktörer. Respondenten understryker att inköpsfunktionen köper in stora mängder 

med förpackning och därmed strävas innovativa lösningar på området. Just nu kommunicerar 

inköpsfunktionen på Metsä med en av deras huvudleverantörer angående en utveckling kring 

plastförpackningar. Tillsammans med ett universitet försöker rådande aktörer ta fram plast av 

svensk skog. Detta arbetas med genom att ta fram prototypproduktion där plast utvinns ur 

tallolja och restprodukterna utarbetas till alkohol som senare kan göras plast av. I detta projekt 

ingår Metsä, tillsammans med andra i värdekedjan, så som skogsägare, plasttillverkare samt 

distribution till slutkund i butik, berättar respondenten. Respondenten påpekar även att 

tillsammans kan aktörer bidra till en cirkulärekonomi där plasten som används av 

slutkonsument kan återanvändas och därmed omsluta en loop. Respondenten tar upp ett lyckat 

exempel ett liknande fall som deras leverantör i Finland har åstadkommit. Denna leverantör har 

lanserat en cirkulär plastekonomi där företaget har startat en avancerad återvinningsanläggning 

för plast. Där kan konsumenter slänga sin använda plast som företaget sedan tar hand om genom 

att sortera samt tvätta. Till sist återvinns plasten. Vår respondent ser ytterligare en möjlighet i 

denna process med att den återvunna plasten kan certifieras och tillsammans utveckla med 

leverantörer kring processen. Detta skapar bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi.  

Som tidigare nämnt kan det återfinnas ett kostnadsdilemma då inköpsfunktionen vill genomföra 

gröna inköp. Vår respondent tror dock att det finns valmöjligheter för inköpare att påverka så 

att liknande problematik kring kostnad kan undvikas. Respondenten tror att det är allra viktigast 

att vara med i nytt projekt från början. På så vis kan dialog och kommunikation ske med 
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leverantör där frågor kring vad kostnaden för varje part väntas bli då produkt skall utvecklas 

diskuteras. Då inköpsfunktionen vet hur kostnaden ser ut från början och kontrakt skrivs innan 

produkten kommer ut på marknaden, så riskerar inte kostnaden för inköpen bli allt för stora om 

nu produkten blir lyckad.  

4.4.5. Sammanfattande tabell – Metsä Group 

Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Tillämpar hållbarhetsbegreppen, utifrån kundperspektiv (enligt 

respondenten) 

Egen hållbarhetsrapportering (Koncernen rapporterar) 

CSR genomsyras i hela verksamheten (enligt respondenten) 

Har hållbara-/gröna inköp (enligt respondenten) 

Interaktionen med leverantör och kund 
Press på CSR (primär): Kund, Ledning 

Kundkrav fokus (primärt): Miljö 

Typ av press (CSR) mot företaget: Miljömärken 

Typ av press (CSR) utåt mot leverantör: Certifieringar 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (primärt): Miljö 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (sekundärt): Pris, 

Tillgång, Leveranstider, Reklamation 

Autids/revision sker hos leverantör 

Har långsiktiga kontrakt 

Skäl till att hållbarhetsrapport inte används vid leverantörsbedömning: 

Annat underlag prioriteras 

Problematik: 
Kund: 

Irrelevanta- och omfattande kundkrav 

Leverantör: 

Handelsstopp på globalnivå 

Kostnadsfråga p.g.a. monopol 

Brist på CSR-arbete hos leverantör trots tillit 

Möjligheter 
Kund: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Arbeta proaktivt 

Leverantör: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Kommunikation i samband med projekt 

Positiva effekter på områden av samarbete i SCM 

Minskade kostnader  

Produktutveckling, skapa cirkulär ekonomi 

Proaktivt arbete, leder till att bli ledande 

Tabell 4: sammanfattande tabell för Metsä Group 
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4.5. CEJN  
CEJN tillverkar snabbkopplingslösningar och har varit verksamma sedan 1955. Idag är CEJN 

ett globalt nischföretag som producerar utifrån fem kärnvärden samt hörnstenar; miljö, kvalitet, 

säkerhet, prestanda och innovation. Företaget är oberoende familjeägt företag, bestående av 17 

säljbolag samt 5 produktionsanläggningar. Produktion äger rum både globalt och lokalt. I 

Sverige återfinns produktion i Skövde samt i Lönsboda. Antalet anställda uppgår till 550 st och 

är uppdelade världen över. (Cejn, 2018) 

Intervjun med CEJN ägde rum den 12:e april på företagets anläggning i Skövde tillsammans 

med deras respondent. Respondenten arbetar som supply chain manager för CEJN-gruppen där 

han ansvarar för inköpsdelen, logistikprocessen samt dess olika flöden. Dessa områden som 

respondenten ansvarar för, präglas b.la. av inbound logistics (allt som kommer in till företaget 

via leverantörer världen över), utleveranser, kopplingen till dotterbolag samt försäljning till 

direkta kunder.  

4.5.1. Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

För CEJN och inköpsfunktionen är hållbarhet ett mångfasetterat begrepp som återfinns i deras 

verksamhet, påtalar vår respondent på frågan vad hållbarhet, CSR och hållbar utveckling 

betyder för deras del. Respondenten utvecklar att produkter hos CEJN har egenskaper som 

kännetecknas av hållbarhet. Dessa produkter är med andra ord produkter som lever länge, säker 

att använda samt utformad för långsiktighet. Vår respondent menar att de själva skall förstå att 

de har ansvar som företag med deras operativa verksamhet. Detta innefattar att CEJN ska lämna 

efter någonting som går att jobba vidare på. Hållbarhet och miljötänk är även något som är en 

del av bolagets kärnvärde och genomsyras genom hela verksamheten. Mestadels kommer detta 

initiativ internt, snarare än externt.  

CSR är något som inköpsfunktionen har arbetat mycket med. Inköpsarbete med CSR-

perspektiv har innefattat marknader, länder och leverantörer. På frågan om inköpsfunktionen 

arbetar med hållbara- och gröna inköp, påtalar vår respondent att de alltid i möjligaste mån 

tänker i de banorna vid inköpsarbetet. Finns det möjligheten att välja mer hållbara alternativ så 

görs detta. På vilket sätt inköpsfunktionen har arbetet med CSR utvecklades inte mer i detalj.  

Generellt sätt menar respondenten att inköp är involverade i många hållbarhetsfrågor. 

Inköpsfunktionen är med i b.la. arbetet kring processen vid produktutveckling. Vid denna 

process väljer inköpsfunktionen ett hållbarhetsperspektiv vid val av material, leverantör, 

transportör samt infrastruktur. I dessa inboundflöden har inköp en stor påverkan, understryker 

vår respondent. CEJN som företag arbetar även med sin första hållbarhetsrapportering. Arbetet 
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består b.la. om diskussion kring begreppen CSR och hållbarhet samt hur och vad som kan 

utvecklas på den fronten.  

4.5.2. Interaktionen med leverantör och kund 

Inköpsfunktionens interaktion med kund består av mycket kommunikation. Som vår respondent 

tidigare nämnde så är hållbarhet ett av kärnvärden och därefter är produktsortimentet mycket 

bestående av hållbara produkter. Kommunikationen med kund består ofta av att försöka dela en 

samsyn kring hållbarhet och därefter försöka få kund till att välja mer hållbara produkter. Press 

på CSR och hållbarhet sker alltså mer från CEJNs håll till sina kunder, snarare än tvärtom. Vår 

respondent poängterar dock att kund ställer emellanåt krav på CSR men inte i större omfattning 

utan arbete mot mer hållbart sker mer internt och på egna initiativ.  

 

I inköpsfunktionens interaktion med leverantör tas många aspekter upp vid affärer. Dessa 

aspekter varierar beroende på vilken produkt eller tjänst som skall köpas. Dock har 

inköpsfunktionen en väldigt tydlig utvärderingsprocess menar respondenten. Inköpsfunktionen 

utför noggranna leverantörbedömningar där leverantörers förutsättningar till att leverera med 

rätt kvalité och miljö, undersöks i första hand. Med miljö-biten avses certifikat på leverantörs 

produkter. Om leverantör anses vara godkända på olika fronter så utförs audits på plats hos 

leverantör, likt auditörer från kundsidan utför hos CEJN. Audits utförs nästan alltid svarar vår 

respondent på frågan om audits görs vid nya leverantörer. Känner inköpsfunktionen att 

leverantör har goda förutsättningar att jobba långsiktigt, så utförs audits. Hos CEJN har 

leverantör även möjlighet att utföra en ”self audit”, dvs. att de själva lägger in uppgifter och 

egna bedömningar i CEJNs egna webbsite. Inköpsfunktionen kan således få en god bild om 

leverantören samt om denne har förutsättningar för ett eventuellt samarbete. Efter att leverantör 

har lagt in uppgifter som anses ”godkända” så tar inköpsfunktionen kontakt med leverantör och 

ställer kritiskt frågor, b.la. kring ISO-certifikat, policys, CSR-arbete. Återfinns ett avvikande 

svar från leverantör på dessa frågor så är ett samarbete inte aktuellt och inköpsfunktionen kan 

därmed sålla bort alternativ samt spara tid. Svarar leverantör däremot positivt på dessa 

nyckelfrågor så går processen vidare i att CEJN utför fysiskt audit hos leverantör. Vår 

respondent menar att denna noggranna process är viktig för att komma vidare med rätt partner. 

Vilka dimensioner som processen innehåller framgick dock inte. Respondenten utvecklar att 

dessa frågor har blivit mer aktuella idag än tidigare samt att fler aspekter tas till hänsyn vid 

bedömning.  Efter audit följer avtal med diskussion kring villkor osv.  
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När det kommer till aspekter vid leverantörs val så återfinns en mångfald, berättar vår 

respondent. Aspekterna varierar dessutom vid inköpsfunktionens bedömning. Mestadels är det 

pris, kostnad, leverantörs serviceförmåga och ledtider som prioriteras. Miljöaspekten har dock 

en vågmästarroll. Skulle en leverantör ha en bättre kemikaliehantering än en annan så blir det 

den förstnämnda som inköpsfunktionen går vidare med. Inköpsfunktionen använder sig av olika 

modeller vid inköp, beroende på vad som skall köpas in.  

Inköpsfunktionen tar även med sina leverantörers hållbarhetsrapporter i sina värderingar. Dock 

poängteras att alla leverantörer inte har skyldighet till att ha hållbarhetsredovisning utan endast 

de större leverantörers rapporteringar tas med vid bedömning.  

Mestadels är inköpsfunktionens relationer långsiktiga med dess leverantörer berättar vår 

respondent då vi frågar om leverantörsbasen. I vissa specifika fall arbetar inköpsfunktionen 

med kortsiktiga leverantörer då speciella projekt äger rum. De långsiktiga relationerna 

återberättas som ”rullande affärer”, där inköp sker mer frekvent. Det är också vid de långsiktiga 

relationerna som leverantörsbedömningsarbetet är mer omfattande påtalar vår respondent. 

Tanken bakom dessa långsiktiga relationer är att tid, pengar och engagemang mellan parter 

skall resultera i lönsamhet. Tillsammans kan parter lära varandra samt växa tillsammans menar 

respondenten. Även trygghet och hållbarhet tillkommer med tiden. Inköpsfunktionen på CEJN 

har arbetat i 15-20 år tillsammans med vissa leverantörer.  

4.5.3. Problematik 

Som tidigare nämnt är CSR något som inköpsfunktionen arbetar mycket med menade vår 

respondent. Detta innefattade interaktion med globala marknader, andra länder och olika 

leverantörer. En problematik som kan uppstå här är slags olik syn på värderingar. Vår 

respondent menar att för inköpsfunktionen på CEJN, så är hållbarhet ett av kärnvärden. Detta 

kärnvärde är emellanåt inte lika prioriterat och delas inte av andra aktörer på den globala 

marknaden.  

Även brist i samsyn på värderingar sker på kundsidan. Först och främst lever CEJN, 

tillsammans med andra, i en konkurrensutsatt verklighet. Med detta sagt utvecklar vår 

respondent att han upplever hållbarhet som något fint på pappret då kravställaren prioriterar 

hållbarhet högt och när CEJN väl presenterar goda resultat så menar kund att denne ville ha 

något annat. Respondenten förtydligar att kund i vissa fall inte delar en samsyn på hur CEJN 

ser på hållbarhet. Detta resulterar i att när affärer äger rum så kan det ske att CEJN får anpassa 

sig efter vad kund anser är hållbart, vilket möjligtvis motstrider de egna kärnvärden. Vår 
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respondent finner denna situation som ett dilemma då företaget måste göra affärer för att 

överleva och då riskeras att kärnvärden inte efterlevs till fullo.  

Det kan även uppstå ett kostnadsdilemma hos kund som resulterar i konsekvenser. Vår 

respondent påpekar att gröna produkter kan kosta mer och att den merkostnaden utgörs av en 

större bild. Respondenten utvecklar att då kund betalar för ett lägre pris så betalas samtidigt ett 

större pris ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan t.ex. handla om att kund inom 

jordbruksbranschen köper en mindre grön produkt inom kopplingssortimentet som sedan 

används och spiller mer olja än den gröna kopplingen som inte spiller alls. Utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv är det omgivningen som får betala merkostnaden. Vår respondent påtalar 

att kommunikation sker med kund i syfte att denne skall välja mer hållbara produkter. I 

kommunikationen ger CEJN fram underlag som visar på att deras produkter är hållbara samt 

bättre än deras konkurrenter. Trots detta väljer kund det mindre hållbara alternativen.  

På följdfrågan, hur omfattande krav är på företagets CSR då många kunder inte väljer hållbara 

alternativ, svarar vår respondent att i huvudsak prioriterar kund produktkvalitet och pris då kund 

vill ha bra produkter till ett billigt pris. Denna typ av kund utgör den största massan. De kunder 

som faktiskt väljer mer hållbara produkter är större direkta kunder som själva har egen 

miljöapproach samt delar samma värderingar som CEJN. Med dessa kunder sker 

kommunikationen på helt annat sätt. Dessa kunder vill gärna i sin tur tala om för sina kunder 

om mer hållbara produkter används i deras verksamhet.  

En härledd och stor utmaning för inköp menar vår respondent är att kunna omvandla gamla 

inköpsbeteendet där inköp skedde från lågprisländer så som Kina och Vietnam, vilket b.la. 

resulterade i en stor miljöpåverkan. Inköpsarbete förr i tiden handlade mer om att finna det bästa 

billigaste priset från ett lågprisland medan det idag handlar om att på snabbaste sett få produkter 

från produktion till kund på ett säkert tillvägagångsätt. Utmaningen i att omvandla 

inköpsbeteende ligger i att ta in hållbarhet och få det sålt vidare i kedjan. Om kund inte är 

övertalas att betala för hållbarheten så riskerar bolag att gå i konkurs.  

Vår respondent tror också att det en generationsfråga på global nivå utgör problematik till att 

främja hållbarhet. Respondenten tror att äldre inköpare bedömer, ser och graderar 

hållbarhetsfrågor på annat vis en yngre inköpare. De yngre inköparna sätter hållbarhet högre 

upp på agendan. Detta märker vår respondent av även på kundsidan. Det finns kunder som har 

kvar en förhistorisk syn där pris är den enda viktiga aspekten. Det är just dessa kunder som 

CEJN behöver arbeta mer med menar vår respondent.  
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Att faktiskt sätta CSR och hållbarhet som ett kärnvärde i sig är en utmaning. I praktiken är det 

inte lika enkelt alla gånger menar vår respondent. Mycket av problematiken ligger i att 

begreppen är så pass mångfasetterat på olika nivåer. Det är något som måste arbetas på varje 

dag. Vår respondent ser även en problematik bland andra bolag att det skrivs om CSR-arbete 

bara för att det skall skrivas och därefter ge god image. Detta menar respondent kan förekomma 

bland företags webbplatser osv. Dock finns det många av dessa företag som inte lever upp till 

sitt påstådda CSR-arbete och därmed blir utmaningen att realisera det som påstås 

Vår respondent lyfter fram ett problem, som förvisso inte gäller för CEJNs del men som ändå 

skulle kunna förekomma. Problematik kan ske hos leverantör där denne visar sig ha bra CSR-

arbete när företag väl gör sina audits. När audits är genomförda så finns risken att leverantör 

återgår till sitt vanliga beteenden där t.ex. barnarbete används. Respondenten menar att det 

nödvändigtvis inte behöver vara leverantörens fel utan att det faktiskt kan vara köparen som 

pressar så pass hårt på det ekonomiska planet att det inte finns något annat alternativ för 

leverantören. Detta blir fel utifrån ett etiskt perspektiv menar respondenten.  

4.5.4. Möjligheter 

På vår fråga om respondenten tror att det finns möjligheter med att främja hållbarhet i kedjan, 

får vi ett kritiskt men bestämt positivt svar. Respondenten vet att det finns lyckade fall redan 

idag där företag, i kontext med kund, prioriterat mer hållbara produkter. Respondenten ser också 

en trend där kund, leverantör och tillverkare prioriterar hållbarhet i större grad än vad som görs 

idag. Dock kommer det ta tid. Frågor som uppstår blir vem som kommer styra och på vilket 

sätt, tror respondenten.  

 

Möjlighet att säkerställa CSR-arbete hos leverantör utgörs av audit menar vår respondent. T.ex. 

har CEJN ”eget folk” på marknaden i Kina, där samarbete sker emellan. Dessutom åker 

representanter från CEJN till Kina minst 3-4 gånger per år för att säkerställa hållbarhet genom 

audits. Denna typ av arbete görs alltså både av företagets kinesiska personal men också från 

medarbetare på CEJN. I audits genomsöks och värderas CSR-arbetet.  

Att minska denna risk med att leverantör använder sig av t.ex. barnarbete menar vår respondent 

att inköpsfunktionen måste skapa en relation till leverantör som är trygg för båda samt att båda 

parter skall gynnas ekonomiskt. En köpare skall inte pressa sin säljare så att den sistnämnde 

måste ta till sig mindre hållbara alternativ. Respondenten avslutar sitt svar med att 

inköpsfunktionen måste förstå att samarbete bygger på en balanserad affärsrelation där det egna 
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företaget ska kunna utvecklas samtidigt som din medaktör ska ha marginaler till att göra 

detsamma. Goda förutsättningar till mer hållbarhet skapas inte genom att pressa leverantörer. 

4.5.5. Sammanfattande tabell – CEJN 

Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Tillämpar hållbarhetsbegreppen som en byggsten. (enligt 

respondenten) 

Arbetar på egen hållbarhetsrapport  

CSR genomsyras i hela verksamheten (enligt respondenten) 

Har hållbara-/gröna inköp (enligt respondenten) 

Interaktionen med leverantör och kund 
Press på CSR (primär): Ledning 

Press på CSR (sekundär): Kund 

Typ av press (CSR) utåt mot leverantör: Certifieringar, policys, CSR-

arbete 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (primärt): Kvalité, 

Miljö 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (sekundärt): Pris, 

Kostnad, Leverantörs servicenivå, Ledtider 

Autids/revision sker hos leverantör 

Tar hänsyn till hållbarhetsrapportering vid leverantörsbedömning 

Har både långsiktiga och kortsiktiga kontrakt 

Har egen databas för leverantörsdata 

Problematik: 
Kund: 

Svårigheter att övertala mot mer hållbarhet 

Ingen samsyn 

Bekvämlighet hos kund: Kostnadsfråga 

Generationsfråga: Förhistorisk syn råder 

Leverantör: 

Ingen samsyn på CSR på global nivå 

Brist på CSR-arbete hos leverantör trots tillit 

Möjligheter 
Kund: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Leverantör: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Kontroll: ”Ha eget folk” på plats för att säkerställa CSR 

Positiva effekter på områden av samarbete i SCM som bidrar till hållbarhet 

CSR-arbete säkerställs 

Tabell 5: sammanfattande tabell för CEJN 
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4.6. Furhoffs 
Furhoffs startade 1899 med tillverkning av kopparkannor, skopor, kittlar mm. Idag arbetar 

Furhoffs med rostfritt stål på sin anläggning i Skövde, där all utveckling och produktion äger 

rum. Företaget producerar och marknadsför VVS- och inredningsprodukter (där industri, 

offentlig- och kommersiell byggnation är primär kund), legoprodukter för industriellt bruk samt 

storköksinredning så som hurtsar, rullbanor, diskbänkar, hyllor med mera. VVS-produkter säljs 

b.la. via grossister medan legoprodukter säljs delvis till slutkonsument och delvis till 

industriföretag som i sin tur säljer vidare till slutkonsument. Säljkontor återfinns både i Sverige 

och Norge där produkter marknadsförs. Furhoffs består idag av 130 medarbetare och årets 

budget ligger på ca 180 miljoner kronor. (Furhoffs, 2018) 

Rapportens sista intervju ägde rum den 18:e april tillsammans med företagets respondenter, på 

Furhoffs anläggning i Skövde. Den ena respondenten är verksamhetschef och ansvarar för 

produktion, teknik, logistik samt inköp. Den andra respondenten är logistikansvarig arbetar 

även med inköp.  

4.6.1 Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

På frågan vad hållbarhet, CSR och hållbar utveckling innebär för Furhoffs svarar våra 

respondenter att de generellt sett inte använder dessa begrepp i deras vokabulär. Våra 

respondenter menar att de istället har egen miljöpolicy. Företagets egen miljöpolicy består av 

olika riktlinjer som skall genomsyras genom verksamheten. En del av dessa riktlinjer består av 

aktiva miljömål där målen sätts upp för verksamheten över hur mycket råmaterial och energi 

som skall förbrukas. Våra respondenter förklarar att de gemensamma miljömålen verkar för 

alla avdelningar på företaget, dock sker arbetet kring målen på olika sätt beroende på avdelning. 

Mer konkret om vilka mål och dimensioner samt hur företaget arbetar kring miljöpolicyn 

utvecklades inte vidare. 

En egen CSR-policy har diskuterats men är fortfarande i ”start-groparna”. Denna policy är tänkt 

att förtydliga och komplimentera miljöpolicyn med b.la. hur företaget skall agera, vilka krav 

som exempelvis skall föras till leverantörer, osv. 

En praktisk tillämpning som görs på företaget är miljöaspektsutredning där medarbetare 

försöker identifiera betydande miljöaspekter som påverkar miljön. Råmaterialet som köps in är 

ett exempel som har identifieras där miljöpåverkan utgörs då avfall utav materialet förekommer 

i samband med förädling. En annan miljöaspekt som är kopplat till inköp är transporter, som 

utgör en betydande miljöpåverkan. Våra respondenter utvecklar att deras produktutveckling 
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arbetar med att använda livcykelsperspektiv på produkterna för att få information om dess 

miljöpåverkan.  

Respondenterna förklarar att redan från början, vid råmaterial-stadiet, återfinns mycket 

återvunnet material som används i verksamheten till olika ändamål. Exempelvis är det rostfria 

plåten 100 % återvinningsbart. 

Ett annat exempel där hållbart inköp äger rum är vid inköp av el. För 3,5 år sedan, skrevs 

kontrakt som sträcker sig över 5 år där Furhoffs köper in grön el. Den gröna elen kännetecknas 

som el som är framtagen på via vattenkraft, vindkraft eller dylikt.  

4.6.2 Interaktionen med leverantör och kund 

Enligt Furhoffs egen miljöpolicy vill företaget framstå som ett föredöme gentemot kunder, 

myndigheter, leverantörer m.m. när det kommer till att ta ansvar för miljön. Furhoffs skall följa 

de krav och lagar finns i och utanför verksamheten, utvecklar våra respondenter.  

Våra respondenter menar att kundkrav kring hållbarhet inte är omfattande, åtminstone inte vid 

inköpsavdelningen. Frågor och förfrågningar runt hållbarhet sker från kundsidan men det anses 

inte som någon form av press förklarar våra respondenter. De förfrågningar som äger rum från 

kund kretsar kring certifieringar mestadels. Respondenterna påpekar att det är företaget och 

dess medarbetare som själva driver hållbarhet och detta görs utifrån deras miljöpolicy. Det egna 

drivet är alltså den främsta som driver mot hållbarhet. Detta driv skall göra att Furhoffs skall 

uppfattas som en bra leverantör samt bra kund.  

Inköpsfunktionens interaktion med leverantör består delvis av leverantörssökande. I sitt 

sökande försöker inköpsfunktionen sträva efter långsiktiga relationer då detta ger möjligheter 

till goda förutsättningar för båda parter, menar våra respondenter. I leverantörsbedömning 

används checklistor där leverantörer värderas. Aspekter så som pris, leveranssäkerhet och 

kvalité är viktiga menar våra respondenter.  

 

Vid leverantörsbedömning görs även totalkostnadsanalyser för produkterna. Respondenterna 

berättar att de inte endast undersöker en produkts kostnadspris per styck utan fokus läggs även 

på vad produkterna kostar när den väl har inlevererats. Med andra ord är produkters kvalité 

samt dess leveranser viktiga att kolla på.   

 

Hållbarhetsrapporter är inget som inköpsfunktionen går in på i dagsläget utan 

leverantörsbedömningen äger rum utifrån sina checklistor. I dessa checklistor ingår b.la. 

leverantörens miljö-, avfall- och kemikaliehantering.   
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När leverantör är vald så utförs genomgång hos leverantören. På plats sker genomgången utifrån 

den tidigare nämnda checklistan där inköpsfunktionen går igenom olika områden hos 

leverantören. Efter varje områden sker även bedömning. Område hos leverantör kan exempelvis 

avses vara miljömål, hur kemikaliehanteringen äger rum, ekonomi, produktion, kapacitet osv. 

Bedömningen avgör om leverantör bli godkänd eller godkänd med förbehåll, dvs. att 

leverantören måste förbättra en eller flera områden innan de anses som helt godkända.  

 

På frågan hur inköpsfunktionen hade reagerat vid en situation där valet står mellan två lika 

leverantör svarar våra respondenter att en subjektivkänsla bestämmer. Dessutom hade 

respondenterna försökt finna något som skiljer leverantörerna åt när det kommer till deras 

aspekter. Dock poängteras att leverantörs helhet är det viktigaste, snarare än en specifik aspekt.  

Som tidigare nämnt använder sig Furhoffs av återvunnet material. En av Furhoffs största 

leverantörer är Outokumpu som inköpsfunktionen arbetar långsiktigt med. Denna leverantör 

använder och smälter ned 90 % skrott för att få fram rostfritt material. Våra respondenter 

medger att energi går åt just vid nedsmältningen men poängterar att väldigt lite nytt material 

behöver tillsättas.  

 

4.6.3. Problematik 

När vi frågar våra respondenter kring om det återfinns problematik vid hållbara inköp så består 

svaren ofta i form av hypotetiska scenarion. D.v.s. att våra respondenter inte känner av denna 

typ av problem i dagsläget utan svarar utifrån hur problematiken skulle kunna vara. Våra 

respondenter uppfattar att bakgrunden till detta ligger delvis i att det återfinns en hög 

medvetandegrad bland deras leverantörer. När inköpsfunktionen väl skall ställa frågor eller mer 

krav hos leverantör så är denne så pass medveten, menar våra respondenter.  

Dessutom kan inköpsfunktionen ”luta sig tillbaks” då företagets produkter är utav god kvalité 

och dess miljöpolicy hänvisar hur medarbetare skall agera på ett hållbart sätt, förklarar 

respondenterna.  

 

Ett problem som skulle kunna äga rum är att kund kommer med kundkrav som är svåra att 

uppfylla. Detta resulterar i sin tur att specifik leverantör som kan uppfylla de krav som 

slutkunden önskar, behöver identifieras. Då ett större arbete kring att finna leverantör äger rum 

så resulteras detta också i att inköpsfunktionen behöver lägga betydligt mer tid och resurser. 
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Återfinns inte sådan leverantör på marknaden så kan inte kunds behov tillgodoses. Våra 

respondenter understryker att detta är inget som de har stött på hittills. 

 

Ett annat problem som skulle begränsa hållbara inköp är kostnadsfrågan. Det finns en prislapp 

där kunden måste vara villig att betala för främja hållbarhet. Om kund inte anser att hållbarheten 

i produkter är värt så blir det svårt att arbeta gemensamt på problemet.  

 

4.6.4. Möjligheter 

På frågan om våra respondenter upplever möjligheter till att tillsammans med 

försörjningskedjan bidra till hållbarhet och hållbara inköp, svarar de med ett bestämt 

”definitivt”. Dock poängterar de att starten måste komma från ett håll, närmare bestämt att kund 

efterfrågar och att kostnadsfrågan är med i ekvationen. Om detta fungerar så tror våra 

respondenter att ett gemensamt arbete där kund ställer krav till Furhoffs som i sin tur ställer 

krav på sina leverantörer osv. möjliggör ett mer främjande av hållbarhet.  

Våra respondenter ser att mer och mer CSR frågor dyker upp från kund och det är också där 

som den framtida utmaningen ligger. Respondenterna ser möjlighet i att fortsätta arbeta utifrån 

sin miljöpolicy samt utveckla sin CSR-policy som är under utveckling för att ta sig an framtida 

kundkrav kring CSR.  

Vid problem så som tuffa kundkrav som tidigare påtalats så måste inköpsfunktionen vända sig 

till sina leverantörer. Möjligheten att ta sig an problematiken är i första hand tillsammans med 

de befintliga leverantörer som återfinns. Att implementera en ny leverantör kräver mycket 

arbete. Att istället arbeta tillsammans med befintliga leverantörer där relationen är god så sparas 

resurser.  

 

Ett konkret område där inköpsfunktionen har involverats i hållbarhetsfrågor på externt plan är 

transporter, som tidigare har nämnts. På detta område har inköpsfunktionen tillsammans med 

speditör arbetat med hållbar utveckling på så vis att använda moderna system. Speditör skall 

alltså använda sig av senaste reningssystem i samband med transporter så att minskning av 

avgaser äger rum och i sin tur minska miljöpåverkan.  

För att säkerställa att leverantör följer CSR och de krav som ställs på dem från inköpsfunktionen 

så är kontroll av leveranser och uppföljning viktigt. Vid inleverans från leverantör kan kvalité 

undersökas samt leverantörs leveranssäkerhet synliggörs. Över tid skapas god- och långsiktig 

relation med leverantör och därefter uppstår vetskap över deras leveransförmåga.  
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4.6.5 Sammanfattande tabell – Furhoffs 

Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Tillämpar hållbarhetsbegreppen, utgår från egen miljöpolicy. (enligt 

respondenten) 

Egen miljöpolicy, CSR-rapport arbetas på 

CSR genomsyras i hela verksamheten (enligt respondenten) 

Har hållbara-/gröna inköp (enligt respondenten) 

Använder återvunnet material (omfattande andel) 

 Interaktionen med leverantör och kund 
Press på CSR (primär): Ledning 

Press på CSR (sekundär): Kund 

Kundkrav fokus (primärt): Miljö 

Typ av press (CSR) mot företaget: Certifieringar 

Typ av press (CSR) utåt mot leverantör: Ekonomi, Produktion, 

Kapacitet 

Prioritering av aspekter vid leverantörsbedömning (primärt): Pris, 

Leveranssäkerhet, Kvalité 

Autids/revision hos leverantör 

Har långsiktiga kontrakt 

Skäl till att hållbarhetsrapport inte används vid leverantörsbedömning 

Annat underlag prioriteras 

Problematik: 
Kund: 

Omfattande kundkrav 

Bekvämlighet hos kund: Kostnadsfråga 

Leverantör: 

Tillgänglighet på marknaden 

Möjligheter 
Kund: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Leverantör: 

Eftersträva samarbete och utveckla tillsammans 

Kontroll/uppföljning för att säkerställa CSR 

Positiva effekter på områden av samarbete i SCM som bidrar till hållbarhet 

Transporter – minskad miljöpåverkan 

Produktutveckling 

CSR säkerställs 

Tabell 6: sammanfattande tabell för Furhoffs 
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4.7. Sammanfattning empiri 
I detta avsnitt sammanfattar vi författare det empiriska underlaget genom att presentera tabeller 

samt ge generella urskiljningar.  

Hållbarhetsbegreppen är väl bekanta hos alla de responderande företagen och samtliga tillämpar 

hållbarhet i hela verksamheten. I en minoritet av fallen så tillämpas hållbarhetsbegreppen 

utifrån egna miljöpolicys som företagen har. Detta beror delvis på att ingen hållbarhetsrapport 

finns. Inköpsfunktionen på de samtliga responderande företagen stöter mestadels på 

hållbarhetsfrågor då de tillämpar hållbara-/gröna inköp.  

Hur respondenterna väljer att uttrycka begreppen skiljer dock åt, men vi uppfattar att de 

hänvisar till samma betydelse. Respondenterna tar ofta upp konkreta exempel där de anser att 

hållbarhet äger rum vid inköpsfunktionen. Respondenter talar främst i termer om de 

miljömässiga aspekter och emellanåt även de sociala. De ekonomiska aspekterna nämns men 

framhävs inte lika mycket trots att responderande företagen prioriterar dessa aspekter.  

Vi ser att hållbarhetsrapporter inte är lika utpräglat hos samtliga responderande företag. Som 

tidigare nämnt använder sig vissa av en egen miljöpolicy, antingen enbart eller i kombination 

med hållbarhetsrapporten.  

CEJN arbetar i dagsläget på sin hållbarhetsrapport men har inte färdigställt den. Därefter 

återfinns ingen markering i tabellen nedan.  
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Tabell 7: Visuell tabellform över hållbarhet hos de responderande företagen och dess 

inköpsfunktion. 

Någon form av revision, så som audits, förekommer i nästan alla de responderandes fall. Endast 

i enstaka fall råder istället kommunikation som skall ersätta revision och därmed säkerställa 

CSR hos leverantör. Alla responderande inköpsfunktioner har dessutom långsiktiga relationer 

med sina leverantörer. B.la. vår respondent på CEJN var inne på att detta bidrar till mer 

lönsamhet på sikt. Endast i fåtal fall, där inköp inte är stora rent ekonomiskt sett så förekommer 

kortsiktiga kontrakt. 

Återigen är hållbarhetsrapporter inget som är utpräglat, åtminstone inte när det kommer till de 

responderandes leverantörbedömningar. Antingen prioriteras annat underlag eller så 

leverantörer helt enkelt för små för att ha skyldighet till att ha hållbarhetsrapporter.  

Pris och kvalité är de aspekter som tas mest hänsyn till vid de responderande 

inköpsfunktionernas leverantörsbedömning. En minoritet har miljö som primär aspekt och 

desto mindre efterfrågar social- och ekonomiska aspekter. Endast vid Furhoffs inköpsfunktion 

tas den ekonomiska aspekten upp mer tydligt. Den ekonomiska aspekten tas även upp hos 
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övriga responderande inköpsfunktioner men den framhävs inte lika tydligt. Den sociala 

aspekten nämns vid ett fåtal gånger men får inte lika stort utrymme som den miljömässiga.  

Den största externa pressen som sker på de responderande inköpsfunktionerna när det kommer 

till CSR, är från ledning och kund. Detta gäller både primärt samt sekundärt. CSR-krav har 

primärt fokus på miljömässiga aspekter hos de responderande företagen. Det kan handla om att 

företagens produkter skall ha en cirkulär ekonomi eller vara certifierade. Just certifieringar på 

produkter är det som nämns mest.  

Vissa aspekter har fått ett samlingsnamn i tabellerna för att undvika att tabellen bli allt för lång 

vilket skulle kunna riskera i en svårare läsning. Exempel på samlingsnamn är ”kvalité”, där 

både produkters kvalité samt funktionalitet ingår. 

Tabell 8: Visuell tabellform över de aktiviteter som finns i de responderande företagens 

interaktion med leverantör och kund 
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Tabell 9: Visuell tabellform över de aspekter som fokuseras vid leverantörsbedömning 
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Tabell 10: Visuell tabellform över hur press på CSR sker och vad som efterfrågas 

Våra respondenter återberättar olika typer av problematik. Vissa typer av problematik som de 

respondenterna har nämnt kan vara hypotetiska. En problematik som förekommer vid nästan 

alla av fallen är omfattande kundkrav. Kundkraven kan vara problematiska då de är svåra att 

möta på så vis att ingen leverantör kan leverera exempelvis 100 % certifierade produkter. 

Sekundärt sett återfinns en kostnadsfråga. Kund är i vissa fall inte benägna att betala för mer 

hållbarhet menar våra respondenter. Delvis kan detta grunda sig i generationsfråga där vissa 

kunder inte prioriterar CSR lika högt som andra. Andra problem med leverantör återfinns på 

global nivå. Ett flertal respondenter är inne på att de kan utföra audits på plats hos leverantör 

men vem vet vad som sker när de åker därifrån. Likväl återfinns brist i delad syn på CSR, där 

detta inte är lika prioriterat.  
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Tabell 11: Visuell tabellform över olika typer av problematik.  

Ett flertal möjligheter till att främja hållbarhet tillsammans med aktörer i SCM återberättas av 

våra respondenter. I samtliga fall är samarbete och utveckling tillsammans, något som ses som 

möjlighet i både scenario med kund och leverantör. Positiva effekter vid ett nära samarbete 

menar våra respondenter resultera i produktutveckling som i slutändan skall främja hållbarhet. 

Ett nära samarbete kan även bidra till att innovation vid transporter äger rum, vilket i sin tur 

kan minska miljöpåverkan. Ett flertal respondenter pratar på att försöka hänga på den gröna 

trenden som efterfrågas och därmed ha ett arbetssätt som är proaktivt. Att arbeta proaktivt kring 

hållbarhet menar vissa respondenter kan resultera i att företag kan få en ledande roll på 

marknaden och konkurrera ut andra konkurrenter. Exempel på detta återberättas av vår 
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respondent på Metsä, som menar att kund efterfrågan på grön trend skall ses som möjlighet så 

då företaget kan slå ut andra företag med svanmärkta produkter.  

 

Tabell 12: Visuell tabellform över de möjligheter som finns för att främja hållbarhet 

tillsammans med kund och leverantör i SCM 
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Tabell 13: Visuell tabellform över de positiva effekter som uppstår då inköpsfunktionen 

samarbetar tillsammans med leverantör och kund i SCM 
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5. Analys och diskussion 
I detta avsnitt presenteras den analys som genomförts av den teoretiska referensramen samt 

det empiriska underlaget från rapportens responderande företag. Avsnittets syfte är att jämföra 

dessa två delar samt urskilja gemensamma nämnare och aspekter där de skiljs åt. För att 

analysen ska ge förutsättningar till att kunna besvara rapportens forskningsfrågor så har en 

uppdelning skett. Uppdelning är likt det empiriska underlaget med rubriker som ”Hållbarhet 

hos företaget och dess inköpsfunktion”, ”Interaktionen med leverantör och kund”, 

”Problematik” samt ”Möjligheter”. Vid varje del av analysen redogörs kopplingen till 

respektive forskningsfråga samt innefattar varje del diskussion kring området. Avsnittet 

avslutas med reflektioner över rapporten, sammanfattning och resultat samt rapportens 

teoretiska och praktiska bidrag.  

5.1. Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 
Denna del berör de responderande företagens förhållande till hållbarhet och är således kopplade 

till samtliga forskningsfrågor då dessa frågor innefattar CSR perspektivet.  

Teorin visar på att det finns olika definitioner på CSR. I denna rapport presenteras CSR, 

hållbarhet, triple botttom line och hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppen visar också på att 

de benämns olika beroende på sammanhang. Trots dess definitionsvariation så har de alla 

gemensamma nämnare. Författare så som Harrsion, Van Hoek och Skipworth (2014) m.m. är 

inne på att hållbarhetsbegreppen innefattar ekonomiska-, social- och miljömässiga aspekter och 

att de måste få lika stort utrymme för att hållbarhet skall fullbordas. Det empiriska underlaget 

visar på att alla de responderande företagen är bekanta med begreppen samt tillämpar dessa 

antingen direkt eller indirekt. I fåtal fall, så som Furhoffs, så utgår hållbarhetsarbetet utifrån 

deras egen miljöpolicy, som kan starkt kopplas till de aspekter som hållbarhetsbegreppen 

innefattar. Både i det empiriska underlaget och i teorin används olika definitioner, dock 

hänvisar respondenterna till samma betydelse genom att belysa med konkreta exempel. 

Respondenten på Cementa tar upp ett exempel där hållbart inköp sker vid anskaffning av 

maskiner då låg bullernivå prioriteras för att ta hänsyn till samhällsmedborgare runt om kring 

anläggningen. Denna typ av hållbart inköp menar respondenten kan kopplas mot den sociala 

aspekten. Exempel på hållbart inköp där den miljömässiga aspekten har fokus är vid inköp av 

transporter hos inköpsfunktionen på Parker Hannifin. Respondenten på Parker Hannifin menar 

att det geografiska läget hos leverantör tas hänsyn till så att miljöpåverkan minskar. Den 

ekonomiska aspekten belyses främst i det empiriska underlaget, genom de aspekter som 
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prioriteras vid leverantörsbedömning, som beskrivs vid ”interaktionen med leverantör och 

kund” i analysen.  

Trots att alla aspekter återberättas så tenderar respondenterna att lägga olika fokus. Den 

ekonomiska aspekten får indirekt mest utrymme då respondenterna måste ”överleva” på den 

konkurrenskraftiga marknaden och därefter nämns nästan alltid pris och kvalité som de 

viktigaste aspekterna. Den miljömässiga aspekten får mest utrymme då respondenter tar upp 

sina exempel på hållbara inköp. Inte minst äger detta rum i Parker Hannifins fall. Då vår 

respondent på Parker Hannifin förklarar om företagets hållbarhetsarbete, så kopplas ofta den 

miljömässiga aspekten. Företaget strävar ofta att byta ut samt använda mer miljövänligt 

material på sina produkter eller i framställningen av produkterna. Den sociala aspekten nämns 

då inköpsfunktionen vill säkerställa att leverantörer ger rimliga arbetsförhållanden till sina 

medarbetare men den miljömässiga aspekten är betydligt mer omfattande.  

Den definitionstveksamhet som teorin visar på, bekräftas även ur ett annat perspektiv i det 

empiriska underlaget. Respondent på bland annat Attends inköpsfunktion berättar att 

hållbarhetsbegreppen ses på olika sätt även globalt sett. Respondenten påtalar att i västvärlden 

är hållbarhetsbegreppen tämligen utpräglat medan i öst är begreppen inte lika känt. Inte heller 

är hållbarhetsbegreppen lika prioriterat i öst menar respondenten. Respondenten på CEJN 

märker också av denna skillnad på den globala nivån men menar att bilden är mer nyanserad än 

så. Definitionstveksamheten kan ligga i att köpare pressar säljare ekonomiskt sett så att säljare 

blir mer eller mindre tvungen till att ta till metoder som kan klassas som icke hållbart, 

exempelvis barnarbete. Detta blir tänkt till att skapa bättre vinstmarginaler för leverantör.  

Almqvist et al (2014: 263) tar upp ett flertal fördelar med att företag har hållbarhetsrapportering. 

Bland annat nämns att rapporteringen kan jämföras med samhällets normer, värderingar och 

lagar samt med andra organisationer.  Bland de responderande företagen så har en majoritet 

hållbarhetsrapportering, antingen själva eller koncernen som företagen ingår i. De företag som 

har hållbarhetrapporter är Parker Hannifin, Attends, Metsä Group och Cementa. CEJN och 

Furhoffs har inte hållbarhetsrapporter. Enligt regeringskansliet (2016) är företag skyldiga till 

att ha hållbarhetarapporter då vissa kriterier uppfylls. Dessa kriterier berör företagets antal 

anställda, balansomslutning samt nettoomsättning över två år. Att Parker Hannifin, Attends, 

Metsä Group och Cementa har hållbarhetsrapporter grundar sig att de har uppfyllt något av 

dessa kriterier.   



100 
 

Enligt vår respondent på Cementa så används bildäck i förbränningsprocessen, vilket dem anser 

är ett mer hållbart material än kol och olja. Detta bekräftas även av Pipilikaki (2005) som menar 

att de höga temperaturerna och långa förbränningsprocesser i cementproduktionen ger en säker 

bortskaffande av avfallsdäck med begränsade utsläpp. Dessutom tenderar däck att innehålla 

lägre andel svavel än kol. (Denna källa inkluderas inte i den teoretiska referensramen) 

5.1.1. Diskussion – Hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion 

Vi kan utläsa ”mellan raderna” att respondenterna gärna lyfter fram gott arbete kring CSR, där 

främst miljöaspekten får störst utrymme. Dock ser vi författare att pris, således den ekonomiska 

aspekten får indirekt det största utrymmet och är en förutsättning för att andra aspekter skall 

ges utrymme. I Parker Hannifins fall tas ett exempel upp då hållbara inköp exemplifieras. En 

transportör från Skövde väljs före en transportör från Milano då de är lika konkurrenskraftiga. 

Detta betyder dock att miljön endast spelar roll om den ekonomiska aspekten hos leverantörerna 

är lika. Vid inköpsfunktionen hos Metsä så försöker de låta sina leverantörer konkurrera mot 

varandra samtidigt som långsiktiga relationer finns, menar deras respondent. En problematik 

som upplevs vid genomförande hållbart inköp är ett kostnadsdilemma, b.la. då grön plast köps 

in där leverantören har monopol på marknaden. Dessa exempel hos Metsä indikerar på att pris 

är vitalt då hållbara inköp skall genomföras. Hos CEJN återfinns kunds ovilja till att prioritera 

hållbara produkter. Detta visar på att även om CEJN strävar mot mer hållbarhet så blir fokus på 

pris, således den ekonomiska aspekten. Hos Furhoffs anses pris, leveranssäkerhet och kvalité 

som viktiga aspekter hos leverantörer. Detta indikerar också på att den ekonomiska aspekten 

blir vitalt vid hållbara inköp. Då alla exempel vägs ihop så återfinns därmed en avvikelse i de 

sammanfattande tabellerna vid ”hållbarhet hos företaget och dess inköpsfunktion” i det 

empiriska underlaget. Detta då de responderande företagen inte lever ut sin hållbarhet fullt ut 

vid alla tillfällen.  

Att teori, likväl empiri inte kan fastställa ett enhetligt begrepp, kan säkerligen ha flertal 

bakomliggande orsaker. En orsak som vi författare anar är tvisten om vad som skall innefattas. 

Den teoretiska referensramen är enig om att ekonomiska-, sociala- och miljömässiga aspekter 

skall innefattas men vad dessa aspekter i sin tur skall innefatta är inte lika fastställt. Om 

författare tar upp olika innehåll för vardera hållbarhetsaspekt så finns risken därefter att 

definitionen inte blir densamma, även om författarna delar samma grundpelare.  

Att den miljömässiga aspekten får mer utrymme i respondenternas svar gentemot den sociala 

aspekten, tror vi författare ligger i att majoriteten av de responderande inköpsfunktionerna, 

stöter på inköp som kan vara mer relaterade till att påverka den miljömässiga aspekten. Vi 
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uppfattar att sociala problem ur CSR perspektivet, så som barnarbete, återfinns i större grad i 

andra delar av världen i jämförelse med Sverige. Då responderande företags inköp tenderar 

mindre ske från exempelvis Asien så riskeras inte heller sociala problem som barnarbete. 

Problematik likt att minska miljöpåverkan i samband med transporter ser vi som mer sannolikt 

och därefter talas det mer om den miljömässiga aspekten. Detta betyder dock inte att våra 

responderande företag inte anser att den sociala aspekten är lika viktig. Tvärtom får vi 

uppfattningen om att alla aspekter i hållbarhetsbegreppen är lika viktiga.  

5.2. Interaktionen med leverantör och kund 
Detta avsnitt är kopplat till samtliga forskningsfrågor då förhållandet mellan de responderande 

företag och dess leverantörer och kunder berörs.  

I den teoretiska referensramen framgår det att intressentgrupper och framförallt kunder är 

drivkraften som sätter press på företag för att arbeta på ett hållbart sätt. Enligt Mc Williams och 

Siegel (2001) sätter intressentgrupper ständiga krav på företagsledningen för att ägna resurser 

till företags sociala ansvar. Bland intressentgrupperna har kunder en stark inflytande på företags 

agerande vad gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Podnar & Golob (2007)  

bekräftar även att miljö- och socialt medvetna kunder tenderar oftast att sätta press på företag 

att agera på ett ansvarstagande sätt. Det empiriska underlaget skiljer sig dock från den bilden 

som teorin ger i detta fall. Drivkraften för företagens arbete med hållbarhetsfrågor initieras 

snarare av både kunder och företagens egna initiativ. Några exempel på de företag som arbetar 

med hållbarhetsfrågor på både kundens och egna initiativ är Cementa och Metsä Group. Medan 

CEJN och Furhoffs är de företagen som istället arbetar med hållbarhetsfrågor på eget initiativ. 

Det empiriska underlaget visar sig vara mer nyanserad än så.  I empirin uppvisas att Attends 

och Parker Hannifins arbete med hållbarhetsfrågor initieras helt av sina kunder, vilket stämmer 

mer överens med det som den teoretiska referensramen belyser. Detta redovisas även i tabellen 

”interaktionen mellan leverantör och kund del 3” i det empiriska underlaget.    

I den teoretiska referensramen lyfts det fram att olika intressenter har olika syn på CSR. Enligt 

Mason och Simmons (2014) sker förväntningar på företag gällande CSR även från leverantörer 

som intressent. Förväntningarna är i form av att företag skall sträva efter att arbeta i partnerskap, 

följa principerna för rättvis handel och inte utöva monopol på marknaden. I det empiriska 

underlaget påtalar majoritet av responderande företag om att de inte har direkt press från sina 

leverantörer gällande CSR-frågor. Attends är det enda företaget som säger sig ha påverkan av 

sina leverantörer vad gäller CSR-frågor. Respondenten menar att sammanhanget är beroende 
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på marknadssituationen. Detta stämmer mindre överens med teorins bild av att leverantörer som 

intressent har makt att påverka företag med deras arbete kring CSR-frågor.    

I den teoretiska referensramen framgår det att inköpsfunktionen skiljer sig åt på strategisk, 

taktisk och operativ nivå. Den operativa nivån fokuserar framförallt på att säkerställa att 

leveranser av varor och tjänster finns på plats så att ett producerande företag kan producera sina 

produkter eller tjänster. Den strategiska nivån har potential att effektivisera innovation och 

driva gradvisa förändringar i kostnader och prestationsnivåer. Här tas beslut om 

resursinvesteringar och vilka leverantörer företaget skall ingå i en långsiktig relation med. Den 

taktiska nivån bidrar till grundläggande värdedrivande faktorer så som konkurrenskraftiga 

priser och servicenivåer. (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 354, 355; Jonsson & 

Mattsson, 2016: 56) I det empiriska underlaget återspeglas de två av tre inköpsnivåers 

utgångspunkt på olika sätt. Exempel på detta är att majoritet av de responderande företagen 

arbetar alltmer på den strategiska nivån utöver den operativa nivån vars aktiviteter är att 

säkerställa leveranser av varor och tjänster som nämns i teorin av Jonsson & Mattsson (2016: 

56). Med detta menas att dessa företag arbetar med långsiktiga avtal i sina affärsrelationer med 

sina leverantörer. Detta i syfte att utveckla en nära relation med sina leverantörer, vilket enligt 

respondenterna hjälper dem att effektivisera logistiken och transporter som i sin tur bidrar till 

att minska miljöpåverkan. Attends än en av de respondenterna som aktivt arbetar med den 

strategiska nivån och behandlar sina relationer med sina leverantörer utifrån detta. Detta gör att 

företaget sätter val av leverantör som en viktig aspekt i den strategiska nivån och utgår från att 

välja geografiskt nära leverantörer som dem sluter avtal med, i syfte att eliminera de logistiska 

relaterade problemen ur CSR perspektivet.   

De övriga respondenterna, vilka är Cementa och CEJN säger sig arbeta med både kortsiktiga 

och långsiktiga avtal i sina affärsrelationer med sina leverantörer. Teorin nämner om att beslut 

som tas på kort tid och inte sträcker sig längre i tid är sådana beslut som tas på den operativa 

nivån (Jonsson & Mattsson, 2016: 56). Utifrån empirin blir det tydligt om att Cementa och 

CEJN är de företagen som aktivt arbetar på alla tre inköpsnivåer. Detta med tanke på att de har 

både kortsiktiga och långsiktiga avtal i sina affärsrelationer med sina leverantörer. Exempel på 

detta är CEJN som i vissa specifika fall arbetar med kortsiktiga leverantörer då speciella projekt 

äger rum. Detta stämmer överens även med den bilden som teorin ger av den operativa nivån.     

Teorin visar att uppföljning/utvärdering av leverantörer är ett arbete som inköpsfunktionen 

utför för att säkerställa att leverantörerna följer de krav som det köpande företaget har ställt och 

därmed närma målet med hållbart inköp (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 260-261). I 
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empirin bekräftas detta genom att majoritet utav respondenterna utför någon form av 

uppföljning/utvärdering av sina leverantörer med hjälp av sina auditsfrågor. Hållbarhetsfrågor 

är något som respondenterna prioriterar högt vid leverantörsbedömningar. Däremot som 

tidigare nämnt lägger företagen olika vikt på olika delar av hållbarhetsfrågor.  Utifrån det 

empiriska underlaget, däribland Parker Hannifin, Attends och Furhoffs är de respondenterna 

som sätter pris bland sina primära krav vid leverantörsbedömning medan miljö sätts som 

sekundär krav hos Parker Hannifin och Attends. Furhoffs är det enda företaget som varken 

sätter miljö bland sina primära eller sekundära krav, detta på grund av att företaget redan från 

början anses hållbart, vilket i sin tur eliminerar miljörelaterat problem ur 

hållbarhetsperspektivet. I empirin framgår det att Cementa, Metsä Group och CEJN är de 

företagen som sätter miljö i sina primära krav på sina leverantörer och arbetar mer ingående 

kring den delen. Exempel på detta är Cementa som använder sig av ett annorlunda 

tillvägagångssätt vid leverantörsbedömningsarbete kring miljö aspekten. Företaget är det enda 

företaget som inte har färdiga mallar för hur leverantörsutvärderingsarbetet skall utföras, detta 

då företaget lägger planer kring miljöaspekten tillsammans med leverantören.  

Det empiriska underlaget skiljer sig åt när det kommer till hållbarhetsrapportering vid de 

responderande företag och när de utför leverantörsbedömningar. Hos de responderande 

företagen återfinns hållbarhetsrapporter i en majoritet av fallen. Vid leverantörsbedömningar 

återfinns hållbarhetsrapporter under mindre omfattning. Empirin påvisar att i de fall där 

hållbarhetsrapporter inte används vid leverantörsbedömningar så är det p.g.a. att leverantörer 

är antingen för små eller annat underlag prioriteras. Som tidigare nämnt har mindre företag 

ingen skyldighet att genomföra hållbarhetsrapporter då de inte uppfyller de kriterier enligt lagen 

om hållbarhetsredovisning.  

5.2.1 Diskussion – Interaktion med leverantör och kund 

Det empiriska underlaget visar att inte alltid behöver finnas krav på CSR från kundssidan. 

Respondenterna på Furhoffs förklarar att de inte känner något omfattande press eller krav från 

kund. Vi författare får uppfattningen att kund inte är i behov av att ställa större krav kring 

hållbarhet på Furhoffs verksamhet, sedermera dess inköpsfunktion då de redan från början har 

vad som kan kallas för hållbara produkter. Den uppfattningen får vi främst då Furhoffs redan 

vid rå-material-stadie, använder återvunnet material, exempelvis så som den rostfria plåten med 

100 % återvunnet material. Inköpsfunktionen på Furhoffs vänder sig även till leverantörer som 

framställer material på ett hållbart sätt. Exempel är en av deras största leverantörer, Outokompu, 

som använder och smälter ner 90 % skrott för att tillverka rostfritt material. Denna typ hos 
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leverantören ser vi som ett steg till en cirkulärekonomi där material återvinns och inte försvinner 

ur processen.  

Om de responderande företagen vars leverantörer är för små, ändå skulle vilja ha underlag som 

hållbarhetsrapporter vid leverantörsbedömningar är en annan fråga. Onekligen funkar 

inköpsarbete utan denna typ av underlag. Bland de andra responderande företagen vars 

leverantörer är större, kan vi se att hållbarhetsrapporter är något som tas hänsyn till vid 

leverantörsval. Däremot är dessa rapporter inget som får högsta prioritet, dvs. att andra aspekter 

så som godkända audits, kan räcka alternativt väga tyngre då en leverantör skall väljas. Exempel 

på sådant fall ser vi hos Metsä Group. Så länge auditsfrågor gällande miljömässiga regleringar 

samt certifieringar hos leverantör anses godkända så tas hållbarhetsrapporter endast upp i 

enstaka fall. 

En intressant aspekt återfinns vid leverantörsbedömningen hos de responderande företagen. 

Ofta är pris och kvalité det som prioriteras vid inköp och CSR-arbete efterfrågas i omfattande 

grad av leverantör.  Dock nämns ekonomi som en typ av press på CSR hos leverantör, endast 

en gång. Detta äger rum i Furhoffs fall. Respondenterna pratar alltså ofta om att leverantörer 

skall ha produkter som gynnar den ekonomiska aspekten, trots det sätts ingen press på ekonomi 

hos leverantör, undantagsvis Furhoffs.  

5.3. Problematik 
Denna del av analysen är kopplat till de två första forskningsfrågorna, där frågorna berör 

företagens problematik i interaktion med kund och leverantör.  

Den teoretiska referensramen tar upp att intressenter i intressentmodellen kräver ersättning och 

belöningar för deras bidrag till företag. Intressenten kund efterfrågar en mer grön trend av 

företag. (Andersson & Funck, 2017: 29-30) Storhagen (2011: 270-271) är inne på samma trend, 

med att ett ökat kundkrav på miljöfrågor har uppstått. Kund förutsätter att företag ska värna om 

miljön samt att miljöpolicys ska innehas. Jamali (2008) påpekar att kund mer konkret 

efterfrågar bland annat produktkvalitet, säkerhet vid användning av produkt, konsumentskydd 

och transparens av konsumentproduktinformation. I nästan samtliga fall upplever de 

responderande företagen att kundkrav kring CSR kan vara omfattande och svåra. Endast CEJN 

finner kundkrav till att vara måttliga. Respondenterna på Furhoffs menar att de inte känner att 

kundkrav är omfattande i dagsläget men hypotetiskt sett skulle det kunna vara så. De 

respondenter som finner kundkrav problematiska menar att kraven kan vara svåra att möta då 

produkter inte kan uppfylla kriterier. Detta kan bero på att de responderande inköpsfunktioners 
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leverantörer i sin tur inte kan uppfylla kunds krav. Tillgängligheten på marknaden är stram 

menar många respondenter i empirin. Krav från kund kan också vara irrelevanta på så vis att 

kraven inte fyller någon funktion för slutkonsument. Sådant fall återfinns hos Metsä där kund 

kan komma med krav på att produkter skall ha ett visst allergimärke som ingen människa 

egentligen behöver, menar respondenten.  

CEJN och Parker Hannifin återfinns i samma bransch och har gemensamt att båda upplever en 

generationsfråga bland sina kunder till skillnad från de övriga respondenterna. Respondenten 

på Parker Hannifin menar att vissa kunder är trygga och bekväma med de befintliga produkterna 

och inte är beredda att betala för mer hållbara produkter. Även CEJNs respondent är inne på 

samma spår och påpekar att äldre inköpare inte är lika medvetna och ser inte heller på CSR likt 

yngre inköpare. Respondenternas svar i empirin visar på att kunders efterfrågan på mer grön 

trend som tidigare nämnt, inte innefattar alla kunder och inköpare gentemot leverantörer.  

Det empiriska underlaget uppger att det finns en problematik kring att CSR säkerställs helt och 

hållet hos leverantör. Parker Hannifin, Metsä och CEJN menar alla på att audits kan utföras på 

plats hos leverantör för att säkerställa så att de lever upp till påstått CSR-arbete. Men 

respondenterna menar vidare på att ingen vet vad leverantörer gör efter det att audits har utförts. 

Om de responderande företagens leverantörer inte följer gott CSR-arbete är oklart och inte av 

intresse men onekligen visar teorin på att leverantörer globalt sett brister i sitt CSR-arbete. Inte 

minst återfinns problematiken i textilbranschen, där ohälsosamma arbetsmiljöer, orimliga löner 

och tillfälliga anställningsavtal finns (Powell & Skarbek, 2006). 

5.3.1 Diskussion – Problematik 

Teorin tar upp att det finns barriärer och svårigheter på den globala marknaden (Harrison & 

Van Hoek & Skipworth 2014: 132). En sådan barriär ser vi i CEJNs fall där inköpsfunktionen 

arbetar mycket med CSR. Däremot möter inköpsfunktionen leverantörer världen över som inte 

delar de värderingar som CEJN står för. Vi tror att detta kan leda i uteblivna affärer då båda 

parter inte prioriterar CSR lika mycket eller att de inte ser CSR på samma sätt. Likaså i Attends 

fall. Vår respondent nämnde att CSR-begreppet är mer utpräglat i västvärlden medan i länder i 

öst, så som Kina, inte ser lika stor vikt i CSR. 

Vi tror dock att problematiken är mer nyanserad än så. Problemet ligger förmodligen inte endast 

hos exempelvis asiaters syn på CSR utan problem stärks även av utländska aktörer som utnyttjar 

lagar och regler i andra länder. Som vi författare nämnde i rapportens bakgrund så återfinns 

företag som exempelvis utnyttjar andra länders naturtillgångar (Slack, 2012). Utländska aktörer 
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som i sammanhanget är köpare kan också bidra till CSR-problematiken. Vår respondent på 

CEJN nämnde att leverantörer i öst kanske mer eller mindre blir tvungna till att använda sig av 

t.ex. barnarbetare då köpare pressar pris allt för mycket. Problemet kan alltså kanske ligga hos 

köpare i väst, snarare än säljare i öst. 

En intresseväckande aspekt tas upp i problematikavsnittet. Samtliga respondenter är eniga om 

att det ligger vikt i hållbarhet och ansvarstagande. Det återfinns även enighet bland 

respondenterna med att de anser sig ha bra CSR-arbete. Trots att CSR är viktigt och arbetet 

kring detta är ansenlig så upplever nästan alla respondenter att omfattande kundkrav är det mest 

problematiska då inköpsfunktionen vill utföra hållbara inköp. 

Kostnadsdilemma som i CEJNs fall ser vi som både problematiskt men också anmärkningsvärd. 

Som beskrivet i både teoretisk referensram och bakgrund så efterfrågas mer hållbarhet och 

hållarbara produkter. Dock är kund emellanåt fortfarande för bekväm med det som idag finns 

(som i parkers fall) men också väljer ett billigare pris vilket gör att vår omgivning får betala det 

största priset. Då verklighetens kund inte efterfrågar hållbara produkter ser vi därefter ett 

problem för inköpsfunktionen då de i sin tur blir tvungna att köpa in mindre hållbara produkter 

för att få företaget att överleva då denne lever i en konkurrenskraftig kontext. Problematik 

uppstår även då kund möter avvägningssituation och till sist väljer att prioriterar en annan 

aspekt före hållbarhet. Denna avvägningssituation är likväl problematisk för inköpare gentemot 

leverantör menar teorin (Harrison & Van Hoek & Skipworth 2014: 178-179).  

Respondenten på Cementa menar att genomförande av hållbara inköp kan stöta på svårigheter 

då lagar och krav uppkommer. Frågan som dyker upp för oss författare är om problematiken 

alltså uppstår så fort lagar stiftas. Därefter kommer följdfrågan om dagens produkter som köps 

in, inte är hållbara. 

5.4. Möjligheter 
I denna analys del berörs den sista forskningsfrågan som handlar om hur de responderande 

företagen kan främja hållbarhet i försörjningskedjan tillsammans med kund och leverantör. 

Samtliga responderande företag är inne på att genom samarbete och utveckling tillsammans 

möjliggör förutsättningar till att främja hållbarhet i försörjningskedjan. Dessa nära relationer 

kan resultera i olika positiva effekter menade respondenterna. Bland annat nämns att CSR-

arbete kan säkerställas, hållbar produktutveckling sker och att miljöpåverkan minskar då 

innovativa lösningar kring transporter gemensamt tas fram. Ett konkret exempel som finns i det 

empiriska underlaget tas upp av respondenten på Metsä. Respondenten förklarar att de har valt 
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att ingå tillsammans med en rad olika aktörer så som skogsägare, plasttillverkare, distributörer 

samt universitet i syfte att ta fram hållbara plastförpackningar genom prototypproduktion. Ett 

annat exempel i empirin är Furhoffs utveckling av mer miljövänliga transporter tillsammans 

med leverantör. Dessa interaktioner som återberättas i det empiriska underlaget, kan kopplas 

till teorin. Den teoretiska referensramen tar upp relationer i försörjningskedjan. Mattson (2012) 

menar att det finns olika typer av relationer som företag kan ha med kund och leverantör. En 

typ av relation som påminner om det samarbete som det empiriska underlaget menar är 

förutsättning för att kunna främja hållbarhet i försörjningskedjan, är partnerskapsrelation. 

Denna relation präglas av intimt förhållande där aktörer effektiviserar i försörjningskedjan. Som 

kund eftersträvas att få leverantör in i långsiktigt samarbete samt som en del av sin strategi. Den 

typen av relation återfinns i Furhoffs fall. Ett partnerskapsförhållande skulle även kunna 

säkerställa CSR. Respondenten på CEJN menar att en god relation där köpare inte pressar sin 

säljare på det ekonomiska planet, kan minska risken för att exempelvis barnarbete används. Likt 

teorin påtalar att om det finns en ”vinna-vinna”-relation så stöttar parter varandra istället för att 

pressa i CEJNs fall. Att det empiriska underlaget tar upp möjligheter för att främja hållbarhet 

är något som kan kopplas till teorin. Wolf (2011) menar att allt fler företag integrerar hållbarhet 

i försörjningskedjor. Syfte är att uppnå hållbara flöden samt skapa maximalt värde för företagets 

intressenter. Miemczyk, Macquet och Johnsen (2012) tar upp vikten av att samarbeta 

tillsammans för att verka hållbart i försörjningskedjan. Författarna menar att företag är beroende 

av sin försörjningskedja för att främja hållbarhet.  

Som tidigare nämnt så återfinns olika roller som inköpare kan åta sig. Utvecklingsrollen är en 

av dem som handlar om att inköpare kan fungera som en katalysator för leverantörs 

utvecklingsarbete. Inköpare som har en utvecklingsroll är alltså delaktig i leverantörs 

utveckling av sortiment och produkter. (Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 255, 256) 

Liknande samarbete återfinns i det empiriska underlaget. Respondenten på Metsä nämner att 

som inköpare finns möjligheten till att vara med i leverantörs projekt redan i ett tidigt stadie. 

Respondenten påtalar att det dessutom fanns möjlighet att styra och ställa krav på leverantörens 

projekt så att b.la. kostnader kunde minskas. Inte helt omöjligt finns det möjlighet att vid sådant 

scenario även utveckla projekt så att hållbarhet främjas. Exemplet som Metsä tar upp skulle inte 

fungera i den andra relationen som tas upp teorin. Vid den traditionella relationen så är inköpare 

mer inställd på att skapa sig gynnsamma villkor, snarare än att agera på ett ”vinna-vinna-

agerande”. Dessutom strävar varje aktör till att åta sig den andres styrkeposition (Mattsson, 

2012: 96-97).  Respondentens exempel passar mer in på partnerskapsrelationen.  
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5.4.1 Diskussion – Möjligheter 

Kundkrav kring hållbarhet behöver inte vara omfattande trots den gröna trenden som många av 

våra responderande företag upplever. Vi ser på Furhoff som redan från början använder hållbara 

material i sina processer som sedan levereras till kund. Då kund får hållbara produkter redan 

från början så upplevs sedermera ingen press eller krav kring hållbarhet för verksamheten eller 

dess inköpsfunktion. Furhoffs bidrag till rapporten ger oss en mer nyanserad bild kring våra 

frågor.  

Den gröna trenden som kund efterfrågar har ökat med tiden (Andersson & Funck, 2017: 29-

30). Det empiriska underlaget, däribland Attends och CEJN, uppger att den gröna trenden äger 

rum och att inköpsfunktionen kan verka proaktivt. Vi författare kan se att den gröna trenden 

försätter att växa och att företag bör vara mer proaktiva i sitt inköpsagerande för att dels 

överleva på den konkurrankraftiga marknaden men också för att skapa sig en ledande position 

på marknaden. Detta skulle innebära i att förut se kundkrav redan innan, likt respondenten på 

Parker Hannifin gör när det gäller miljökrav från stora kunder som Volvo. Dessutom informera 

sin försörjningskedja i rätt tid och till rätt mottagare. En aktör är som sagt beroende av sin 

försörjningskedja för att verka hållbart (Miemczyk & Macquet & Johnsen, 2012). 

5.5 Kritiska reflektioner över rapporten 
De val och tillvägagångsätt som författare har valt att i rapporten påverkar och styr analysens 

resultat. De tillvägagångsätt gör att rapporten och analysen mynnar ut till ett unikt resultat. 

Utfallet påverkas främst av den valda problemformuleringen samt dess forskningsfrågor. 

Utifrån forskningsfrågorna så formuleras intervjufrågor som syftar till att i slutändan kunna 

besvara rapportens syfte och problemformulering. Intervjufrågorna har således en stor påverkan 

på rapportens resultat. Sättet som rapportens författare väljer att formulera intervjufrågor kan 

påverka vilket underlag som tillkommer i det empiriska underlaget i samband med 

respondenternas svar. Exempelvis har intervjufrågorna inte fokuserat på gradering av 

problematiken och möjligheterna.  

Då undersökning har fokuserat på att få en bred syn istället för ett djup på ett enstaka företag så 

kan detta exempelvis leda till vissa svar från respondenter inte är helt nyanserade på de områden 

som våra forskningsfrågor inte har fokuserat på. Exempel på detta är frågan kring om 

respondenterna anser att deras inköpsfunktion har hållbara inköp. Alla respondenter har svarat 

positivt men exakt hur dessa hållbara inköp definieras förklaras ofta an konkreta exempel. En 

djupare undersökning kan ge förutsättningar för större utrymme åt sådana frågetecken. Å andra 
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sidan kan en bredare undersökning ge en mer nyanserad bild över hur problematiken och 

möjligheter ser ur kring den praktiska tillämpning av CSR, vilket också är rapporten syfte.  

Hänsyn har inte tagits åt inköpsfunktionens interna mål och mått samt den interna inverkan. 

Exakt vad som inköpsfunktionen mäter hade varit av intresse för att få större helhetsbild. Med 

inköpsfunktionens mätningar avses exempel så som hur miljö aspekten mäts eller mått likt att 

minska koldioxidutsläppen med antal procent per år. Detta är med andra ord en begräsning i 

rapporten. Vi författare kan utläsa främst i det empiriska underlaget att inköpsfunktionen inte 

enbart är beroende av leverantör och kund i försörjningskedjan för att verka hållbart utan även 

av de interna avdelningarna. Inte minst är produktutveckling hos företag en faktor som 

författarna upplever är en viktig del för att tillmötesgå den problematik som finns i vårt 

empiriska underlag.  

5.6 Sammanfattning och resultat 
Analysens och diskussionens syfte med att jämföra det empiriska underlaget samt den teoretiska 

referensramen har resulterat i både ett flertal gemensamma nämnare, men också punkter där de 

särskiljer sig. Mestadels återfinns ett liknande mönster kring hur de responderande 

inköpsfunktionerna arbetar kring CSR. Samtliga responderande inköpsfunktioner är både 

bekanta med hållbarhetsbegreppen samt tillämpar dessa på olika vis. I förhållande till den 

teoretiska referensramen är de responderande inköpsfunktioner snarlika, dock skiljer de sig åt 

på så sett att aspekter i hållbarhetsbegreppen ges olika fokus. Teorin menar att alla aspekter ska 

få lika stort fokus. Det empiriska underlaget visar inte att respondenter inte tar hänsyn till den 

sociala aspekten, snarare fokuseras mer på den miljömässiga aspekten då inköpsfunktionerna 

kommer i mer kontakt med miljömässiga aktiviteter i samband med inköp, så som transporter.  

Det empiriska underlaget visar på att hållbarhetsrapportering återfinns i större grad hos de 

responderande företagen i jämförelse med deras leverantörer. Bakomliggande orsaken till att 

deras leverantörer inte har hållbarhetsrapporter är då de antingen var för små eller att annat 

underlag prioriterades istället. Detta överensstämmer med teorin på så vis att mindre företag 

inte behöver redovisa sin hållbarhet, därav är det inte överraskande att det äger rum även i detta 

fall.  

Tillvägagångsätt hos de responderande inköpsfunktionerna kring CSR hade också liknelser. De 

flesta arbetar till exempel med audits för att säkerställa att leverantör lever upp till sitt påstådda 

CSR.  

Vid inköpsarbetet återges miljö- och sociala aspekten då leverantörsbedömningar utförs. Dock 
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prioriteras främst pris och kvalité i nästan samtliga fall i empirin, då företagen lever i en 

konkurrenskraftig miljö. Den ekonomiska aspekten är således den mest givna i 

leverantörsbedömningen hos de responderande företagen. Miljö hos leverantörs produkter och 

tjänster visar sig komma sekundärt i de flesta fall medan den sociala delen knappt nämns. Vid 

denna del särskiljer sig det empiriska underlaget från teorin.  

Det empiriska underlaget har visat på olika problem då inköpsfunktionen praktiskt tillämpar 

CSR i samband med både kund och leverantör. Dock är ett fåtal problem mer förkommande än 

andra. Teoretiska referensramen tar upp om att intressenter kräver ersättningar i olika former. I 

samband med kund, anser nästintill samtliga respondenter att kundkrav kan vara för omfattande, 

vilket i sin tur kan vara svårt att möta då leverantör inte kan uppfylla kraven. Det finns därefter 

ingen tillgänglighet på marknaden för att möta kunds omfattande krav.  

En stor enighet vid det empiriska underlaget äger rum vid en viss möjlighet som finns då aktörer 

går samman för att främja hållbarhet i försörjningskedjan. Samtliga respondenterna är eniga om 

att samarbete samt nära relation med både kund och leverantör är nyckeln till att kunna främja 

hållbarhet. Även teorin uppger fördelar med att ha goda relationer mellan parter.  

Något som läsare får ha i åtanke är att rapporten förlitar sig på vad respondenterna säger. Vad 

som sägs i deras teori behöver nödvändigtvis inte äga rum i praktiken.  

5.7. Rapportens teoretiska och praktiska bidrag 
Utifrån teoretiskt perspektiv kan denna studie tänkas bidra med en nyanserad bild av när företag 

i olika branscher tillämpar CSR i praktiken vid inköpsfunktionen i samband med kund och 

leverantör. Studien visar att det finns en viss skillnad till det som har skrivits tidigare i teorin. 

Detta exempelvis att de företagen som ingår i undersökningen arbetar med CSR dels på grund 

av kunds press och dels egna initiativ, däremot har inte leverantörerna utomstående makt för att 

kunna påverka företagens arbete kring CSR-frågor.  Studien visar också på det finns företag 

som inte behöver utföra leverantörsutvärderingsarbete eller audits utifrån sina färdiga mallar 

och ställa krav till leverantörerna som de ska följa. Detta kan även utföras genom att ha nära 

relation med leverantören som leder till att planerna samt ställa kraven som skall följas 

tillsammans med leverantören.  Med tanke på att de företagen som ingår i studien skiljer sig 

både i bransch och i storlek blir det svårt att ge ett bidrag som gäller för alla ur teoretiskt 

perspektiv.  

Ur det praktiska perspektivet kan arbetet tänkas bidra med en tydligare bild av de problem och 

möjligheter företag möter i verkligheten när de arbetar med hållbart inköp i sin interaktion med 
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leverantör och kund. Därmed kan även inköpsfunktionen på andra företag jämföra deras arbete 

kring hållbarhetsfrågor med responderande företagens förhållningssätt till hållbarhetsfrågor och 

utifrån detta bedöma om hur de ligger till. Studien visar även en visuell bild av problematik och 

möjligheter vid interaktion med leverantör och kund, vilket i sin tur kan användas av företag 

som har svårt att tyda de möjligheter och problem kring hållbart inköp.         
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6. Slutsats och vidare forskning 
I denna del presenteras de slutsatser som författarna har kunnat dra från rapportens resultat. 

Denna slutsats är baserad på studiens problemformulering, således dess forskningsfrågor. 

Avslutningsvis så presenteras även förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsats 
Rapportens problemformuleringar delas upp i tre forskningsfrågor, som har gjorts i enlighet 

med rapportens syfte. Den första forskningsfrågan lyder följande:  

 Hur ser problematiken ut kring företagets interaktion med kund och dennes påverkan 

när inköpsfunktionen praktiskt tillämpar CSR? 

En slutsats som författarna kan dra från rapportens delar är att det finns en problematik när 

inköpsfunktionen tillämpar CSR i sin interaktion med kund. Problematiken ser en aning olika 

ut och nämns i olika omfattningar. En grund till problematiken ligger i hållbarhetsbegreppens 

delade syn. Många ser hållbarhetsbegreppen på olika sett, både på lokalt plan men också 

globalt. Kund är emellanåt inte villig till att betala den merkostnad som utgör att produkt och 

tjänst blir hållbar men efterfrågar ändå en mer grön trend. Problematiken ligger i att kund känner 

trygghet samt är för bekväm med pris på befintliga produkter. Den bekvämlighet som kund 

emellanåt har, kan bero på om det inte finns en generationsfråga kring CSR. Att kund samtidigt 

kommer med omfattande krav som är svåra att möta gör att problematiken blir svårare att ta sig 

an trots att ett gott CSR-arbete äger rum enligt det empiriska underlaget. Dessa problem generar 

ytterligare en slutsats. Någonstans måste aktörer så som kund, faktiskt realisera det som 

omnämns i fina hållbarhetsrapporter. På den fronten återfinns utmaning måste lösas. Annars 

sker en utveckling där CSR blir mer ett verktyg än en papperstiger, som en av våra respondenter 

väljer att uttrycka det.  

Den andra forskningsfrågan i rapporten lyder: 

 Hur ser problematiken ut vid utvärdering/uppföljning av en leverantör som säger sig 

arbeta enligt CSR vid inköpsfunktionen? 

I denna forskningsfråga visar underlag på att det finns problematik som ser olika ut och 

omnämns i mer eller mindre omfattning. Vår slutsats i denna forskningsfråga och först och 

främst kopplas till föregående slutsats. Den domino-effekt som uppstår av att kund kommer 

med omfattande krav gör att de responderande inköpsfunktionerna måste vända sig till sina 

leverantörer. Vi ser att problematiken i detta scenario ligger i att leverantör inte kan tillmötesgå 

dessa krav trots att de från början säger sig arbeta med CSR. En annan slutsats som vi författare 
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kan dra från underlaget i rapporten är att det finns en orolighet kring om leverantörer följer upp 

sitt påstådda CSR. En inköpsfunktion kan besöka och kontrollera leverantör på plats, men när 

detta är gjort så är det svårt att säkerställa att avvikelser inte äger rum.  

Rapportens sista forskningsfråga lyder på följande vis: 

 Hur ser möjligheter ut att främja hållbarhet tillsammans med kund och leverantör i 

försörjningskedjan vid inköpsfunktionen? 

Den slutsats som kan dras från rapportens delar kring denna forskningsfråga är främst att det 

finns olika sätt som inköpsfunktionen kan agera tillsammans med andra aktörer som främjar 

hållbarhet i försörjningskedjan. Att delta och arbeta proaktivt med den gröna trenden som 

efterfrågas, är sätt att främja hållbarhet. Ett annat steg mot att främja hållbarhet är att 

inköpsfunktionen kan ingå i nära relationer med kund och leverantör, för att sedan arbeta 

tillsammans så att innovativa lösningar uppstår. Dessa lösningar, så som utveckling av 

miljövänliga transporter, kan gynna ekonomiska-, sociala- och miljömässiga aspekter. De nära 

relationerna består av kommunikation och flöden som möjliggör att CSR säkerställs. Vår 

slutsats utgår dock inte från hur andra aktörer ser på dessa samarbeten. Möjligtvis innebär 

samarbeten för andra aktörer inte i att hållbarhet främjas, således avser slutsatsen för 

inköpsfunktionen hos de valda producerande företagen.  

6.2. Vidare forskning  
I rapporten finns det delar som författarna upplever hade kunnat utvecklas mer än vad som har 

inkluderats i denna studie. Författarna upplever att empirin hade kunnat vara mer nyanserad. 

Till att börja med vore det av intresse att intervjua fler företag för att få mer nyanserad bild av 

problematiken och möjligheter. Det vore även av intresse att dela upp företag i branscher och 

storlek för att se om resultaten skiljer sig åt. För att få mer tydligare bild av verkligheten hade 

det varit även betydelsefullt att intervjua flera olika personer med olika roller än bara 

inköpsansvariga, detta på grund av att personer som arbetar på den operativa nivån har en annan 

syn av verkligheten.  Som tidigare nämnt har interna mål och mått exkluderats. Det vore 

intressant att inkludera företagens interna påverkan, mål och mått. Att inkludera hur 

inköpsfunktionen till exempel mäter miljö aspekten hade kunnat ge en mer helhetssyn. 
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10. Bilagor 
Nedan redogörs de intervjufrågorna som användes vid samtliga intervjuer med de 

responderande företagen. Specificerade följdfrågor har även ägt rum vid enstaka tillfällen.  

10.1  Intervjufrågor 
Vilken roll har du på företaget? 

 

Hållbarhet, CSR och hållbar utveckling, vad innebär dessa begrepp för er? 

 

Anser ni er ha hållbara och gröna inköp och i så fall, hur ser dessa inköp ut? Ge gärna exempel 

 

Hur involveras er inköpsfunktion idag i hållbarhetsfrågorna? 

 

På vilket sätt stöter er inköpsfunktion på hållbarhetsfrågor? I vilka sammanhang? Har ni 

hållbarhetsredovisning? 

 

Känner ni någon form utav press från intressenter att ni skall arbeta med CSR och hållbarhet eller 

sker det på egna initiativ? Har kund påverkan på CSR-frågor? Har leverantör påverkan på CSR-

frågor? 

 

Genomsyras CSR genom hela verksamheten eller återfinns den endast i inköpsfunktionen? Finns 

det riktlinjer inom företaget som avdelningarna skall följa när det kommer till hållbarhet? 

 

När ni väljer leverantör, hur går ni till väga då, hur ser själva inköpsprocessen ut? Vad är 

viktigast för er, dvs. letar ni efter pris, kvalité, policys, osv?  

 

Delas leverantörsbasen upp i kortsiktighet och långsiktighet, i så fall varför då? 

 

Vid både utvärdering och uppföljning, hur vet ni att er leverantörer uppfyller dels era krav 

men också att de följer CSR? Är hållbarhetsredovisningar något som ni tar hänsyn till vid 

utvärdering? 

 

Finns det möjligheter till att utveckla relationer i er försörjningskedja med både kund och 

leverantörer som bidrar till hållbarhet eller hållbara inköp anser ni? På vilket sätt då i så fall? 

Finns det begränsningar, ex. att det inte återfinns någon långsiktig relation?  
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Vilka problem vid inköpsfunktionen är mest utmanande i samband med hållbara inköp? Finns det 

fler problem som ni anser är mindre? Förhindrar något utav dessa problem er från att genomföra 

hållbara inköp? 

 

Kan det återfinnas problematik att driva hållbara inköp vid er interaktion med kund? Eller kan det 

finnas möjligheter? 

 

Hur ser er framtid ut när det gäller CSR-frågor? Finns det något ni vill utveckla? Hur tror ni att 

framtida problem ser ut i er bransch? 

 

Utöver dessa frågor så har även följdfrågor ägt rum beroende på respondenternas svar.  
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10.2. Responderande företag 

Responderande 
företag

Respondent Yrkestitel/roll Intervjudatum Intervjuplats

Cementa Öyvind Elseth Inköpschef 27-03-18 Cementa, Skövde

Parker Hannifin Trond Aas
Supply chain 

manager
05-02-18

Parker Hannifin, 
Skövde

Attends Anonym Strategic Purchaser 06-02-18 Intervju via telefon

Metsä Håkan Crona
Inköpschef, 

Kategoriinköpare
28-03-18

Högskolan i 
Skövde, Skövde

CEJN Stefan Larsson
Supply chain 

manager
12-04-18 CEJN, Skövde

Furhoffs
Jonas Björk, Johan 

Krantz
Verksamhetschef, 
Logistikansvarig

18-04-18 Furhoffs, Skövde

 
Tabell 14: Responderande företag  
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10.3. Använda definitioner i rapporten 
Inköp Inköp definieras som alla de aktiviteter som ingår i det arbete där 

anskaffning av varor samt tjänster till olika ändamål så som 

produktionsenheter äger rum. Således täcker inköp alla de aktiviteter 

kring anskaffning som till slut gör att företag mottar externfaktura. 

(Bjørnland & Persson & Virum, 2003: 250) 

 

Hållbar utveckling Hållbar utveckling definieras likt begreppet hållbarhet, som alltså 

kännetecknas som ”utvecklingen som bemöter dagens behov utan att 

äventyra nästa generations möjlighet att tillgodose deras behov”. 

(Christopher, van Hoek och Mena, 2014: 171) 

Försörjningskedja Försörjningskedjan definieras som en kontext där olika aktörer 

befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. Dessa 

beroendeförhållanden präglas av olika flöden inom betalningar, 

material såväl information. Försörjningskedjan syftar till att både 

skapa samt leverera värden i form av tjänster och produkter. Det 

traditionella begreppet omfattar hela flödet från råmaterialet hos den 

första leverantören till slutprodukt hos den sista slutkonsumenten. 

(Mattsson, 2012: 51, 55; Lumsden (2012: 36) 

Hållbara inköp Hållbart inköp definieras som inköp där sociala, miljömässiga och 

ekonomiska faktorer sammankopplas vid beslut av inköp av 

varor/tjänster till ett företag. (United Nation Global marketplace, 

2017) 

Grönt inköp Grönt inköp innefattas av miljömedvetet inköpsarbete som består av 

inköpsaktiviteter där reduktion, återanvändning och återvinning av 

material inkluderas. Grönt inköp beskrivs även som inköp av 

produkter eller tjänster som bidrar till att minska miljöpåverkan. 

(Blome & Hollos & Paulraj, 2014; Chien & Shih, 2007) 
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10.4. Använda förkortningar i rapporten 
CSR Corporate social responsibility 

B2B Business to Business 

B2C Business to Consumer 

TBL Triple bottom line 

FN Förenta nationerna 

RI Responsible Investment 

JIT Just in time 

EDI Electronic Data Intercharge 

GRI Global Reporting Initiative 

IIRC International Integrated Reporting Council  

HVO Hydrerad vegetabilisk olja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


