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Förord  
Syftet med denna examensrapport har varit att knyta ihop samt tillämpa de kunskaper som vi 

tillägnat oss under dessa tre utbildningsår. Vi anser att den utbildning vi erhållit har resulterat 

i en bred och stadig grund inför genomförandet av detta arbete. Utöver detta har även 

genomförandet av examensrapporten i sig varit utvecklande samt bidragit till nya kunskaper. 

Dessa nya kunskaper tillsammans med de grundkunskaper vi tillägnat oss, kommer 

förhoppningsvis vara till stor nytta då vi ska ut i arbetslivet och bygga en framtida karriär som 

logistiker.  

 

Examensrapportens genomförande har varit utmanande, men därtill också mycket givande. 

Det har krävts stort tålamod, driv och disciplin för att hela tiden utveckla arbetet. Under denna 

arbetsprocess har vi även märkt vikten av att kunna sätta upp tydliga delmål i relation till det 

slutgiltiga målet, för att på så sätt minska stressnivån och hela tiden blicka framåt ett steg i 

taget. Genomförandet av examensrapporten har i sig däremot gått förvånansvärt bra, även om 

samarbetsförmågan samt tålamodet ibland satts på prov. Att kunna genomföra detta arbete på 

det sättet som vi gjort anser vi kommer vara till stor nytta för oss i framtiden, i arbetslivet 

såväl som i det vardagliga livet.  

 

Vi vill även passa på att tacka samtliga personer som bidragit till genomförandet av denna 

examensrapport. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Peter 

Wallström. Peter har under arbetsprocessen ständigt varit tillgänglig samt bidragit med 

värdefulla idéer och synpunkter. I tillägg till detta har även Peters förmåga att värdera våra 

synpunkter och åsikter rörande examensrapporten bidragit till ett gynnsamt samarbete mellan 

handledare och student. Vi vill utöver detta även tacka Jonas Björk (AB Furhoffs Rostfria), 

Stefan Larsson (CEJN AB), Erik Törnqvist (Mio AB) samt Håkan Pikner (Kinnarps AB), som 

gjort intervjustudien möjlig att genomföra. Samtliga respondenter har bidragit med sin 

kunskap och erfarenhet, vilket har resulterat i en väl genomförd examensrapport. Möjligheten 

som funnits till en kontinuerlig kontakt med respondenterna har även bidragit till att vi kunnat 

erhålla kompletterande information under arbetets gång, vilket har varit oerhört värdefullt för 

rapportens analys samt slutsats.  

 

Skövde, 2019-05-17  

 

Adam Friberg & Daniel Komayesh   
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Sammanfattning  
Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt 

miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt 

uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med 

en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och 

leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas 

för att uppnå grönare leverantörsval.  

 

För att uppfylla rapportens syfte har det genomförts en litteraturstudie samt en intervjustudie. 

Anledningen till att detta har genomförts grundar sig främst i att inköp och anskaffning har 

fått en allt viktigare roll när det kommer till företags miljöansvar. De leverantörer som företag 

väljer ut kan i många fall bidra starkt till försörjningskedjornas miljöpåverkan. Detta 

resulterar i att det för organisationer och företag blir allt viktigare att söka en balans mellan 

ekonomiska och miljömässiga aspekter då leverantörer ska väljas ut samt utvärderas.  

De vanligast förekommande kriterierna vid leverantörsval och leverantörsutvärdering utgörs 

av kvalitet, leveransförmåga samt pris/kostnad. Utöver dessa vanligt förekommande kriterier 

kan företag med fördel inkludera en mängd olika miljömässiga kriterier i syfte att uppnå 

grönare leverantörsval. Exempel på sådana, så kallade gröna kriterier, kan vara 

miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter samt återvinningsgrad.   

Med hjälp av den genomförda litteraturstudien samt empiriinsamlingen har likheter, 

skillnader och nyanser kunnat upptäckas mellan hur gröna leverantörsval teoretiskt beskrivs, 

samt hur de studerade företagen arbetar för att inkludera ett miljömässigt hänsynstagande vid 

just val och utvärdering av leverantörer. En övergripande slutsats som dragits utifrån detta 

arbete är att det finns en stor förbättringspotential i hur samtliga företag arbetar för att 

inkludera miljömässiga kriterier vid såväl leverantörsval som leverantörsutvärdering.   

Nyckelord: Gröna leverantörsval, gröna leverantörsutvärderingar, leverantörsval, 

leverantörsutvärdering  
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Abstract  
The purpose of this paper is to describe and analyze companies’ implementation of 

environmental responsibility regarding supplier selection as well as supplier evaluation. The 

objective of this paper is to provide a description of which criteria are most commonly used in 

supplier selection and evaluation, as well as which evaluation criteria companies could 

include to achieve green supplier selection.  

To fulfill the purpose of this paper we have done a literature study as well as an interview 

study. The motive of these studies is based on purchasing’s and procurement’s increasing 

responsibility regarding environmental impact. The supplier selection process has in many 

cases a huge impact on a supply chain’s environmental performance. This results in a 

necessity for companies and organizations to achieve a balance between economic and 

environmental aspects when it comes to supplier selection and evaluation.  

The most commonly used criteria in supplier selection and evaluation consists of quality, 

delivery performance and price/cost. In addition, there is also a lot of different environmental 

criteria that companies could take into consideration to achieve green supplier selection. For 

example, these green criteria may consist of environmental certification, carbon dioxide 

emissions and recycling.  

By analyzing the literature study as well as the empirical study similarities and differences 

have been discovered. The discovered similarities and differences is mainly based on how 

companies include environmental aspects in supplier selection and evaluation, compared to 

how green supplier selection theoretically is described. A general conclusion based on the 

analysis in this paper indicates that a great improvement is necessary regarding the 

implementation of environmental criteria in supplier selection and evaluation.  

Keywords: Green supplier selection, green supplier evaluation, supplier selection, supplier 

evaluation  
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1. Introduktion  

Detta arbete syftar till att beskriva vilka kriterier som företag av olika slag tar hänsyn till vid 

val och utvärdering av sina leverantörer. Rapporten kommer således att innefatta en 

beskrivning och analys av vanligt förekommande kriterier såväl som specifika miljömässiga 

kriterier. Detta för att kunna föreslå hur företag kan gå tillväga för att uppnå grönare 

leverantörsval samt grönare leverantörsutvärderingar.  

1.1 Motiv till studien  

I ett försök att motivera varför studien har varit relevant att genomföra kommer 

inköpsarbetets bidrag till en hållbar utveckling att beskrivas. Därefter kommer inköp som 

funktion att förklaras och därtill även hur inköp kan delas in i en strategisk respektive en 

operativ del. Den roll som inköp traditionellt haft kommer översiktligt att beskrivas och därtill 

kommer aspekter som traditionellt präglat företags leverantörsval och 

leverantörsutvärderingar att presenteras. Fortsättningsvis kommer de mer nytillkomna 

aspekterna angående ett miljömässigt hänsynstagande vid leverantörsval och 

leverantörsutvärderingar att beskrivas. Slutligen kommer utvärdering av inköpsarbetet, 

differentiering av leverantörsstrategier samt tillämpbara produktionsmiljöer för tillverkande 

företag att presenteras översiktligt. Detta då dessa aspekter kommer användas för att beskriva 

samt analysera skillnader mellan olika företags tillvägagångsätt längre fram i arbetet.   

1.1.1 Inköpets roll och funktion 

Inledningsvis beskrivs koldioxid som den gas som bidrar mest till jordens klimatförändringar 

(Govindan & Sivakumar, 2016; Rockström, 2010). Rockström (2010) beskriver därtill att 

koncentrationen av koldioxid i jordens atmosfär behöver stabiliseras, detta för att minska 

risken för eventuellt oåterkalleliga klimatförändringar. Detta leder således till att kontroll samt 

reducering av koldioxidutsläpp nämns som en nyckelfaktor när det kommer till 

mänsklighetens förmåga att stabilisera klimatförändringen som sker på jorden (Rockström, 

2010).  

De utsläpp av växthusgaser som Sverige gav upphov till år 2016 uppmättes till ca 100 

miljoner ton (Naturvårdsverket, 2018). Därtill uppstod hela 64 procent av dessa utsläpp i 

andra länder till följd av den svenska konsumtionen (Naturvårdsverket, 2018). Sverige både 

påverkar och påverkas av ett globalt handelsutbyte och den svenska importen har en stor 

påverkan på de klimatpåverkande utsläpp som uppstår (Naturvårdsverket, 2018). Detta gör att 

inköps- och anskaffningsarbete rimligtvis spelar en viktig roll i att uppnå en hållbar 

utveckling med avseende på just dessa klimatpåverkande utsläpp som kan kopplas till den 

svenska importen. Sverige har som mål att från och med år 2045 inte släppa ut några mer 

växthusgaser överhuvudtaget, men för att kunna uppnå detta krävs det att utsläppen minskas 

med mellan fem till åtta procent årligen (Aftonbladet, 2019; Svenska Dagbladet, 2019). Detta 

tyder rimligtvis än mer på Sveriges import av produkter, insatsmaterial och tjänster kommer 

att spela betydande roll när det kommer till att uppnå dessa mål.  

Inköp är i företag den funktion som syftar till att säkerställa att efterfrågat material finns på 

plats när det behövs. Inköpsfunktionen brukar delas in i strategisk respektive operativ 
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anskaffning. Strategisk anskaffning avser bland annat att välja leverantör samt att ta fram 

avtal och långsiktiga överenskommelser med utvalda leverantörer. Operativ anskaffning 

syftar i sin tur istället till att på en mer repetitiv basis identifiera anskaffningsbehov samt 

skapa och förmedla inköpsorder till leverantörerna. (Harrison, van Hoek & Skipworth, 2014; 

Jonsson & Mattsson, 2016)  

Då företag blir alltmer konkurrensutsatta och ständigt arbetar för att uppnå konkurrensfördelar 

har inköp och anskaffning blivit en av nyckelfaktorerna för att uppnå just detta. Inköpsarbetet 

bidrar starkt till ett företags eller en organisations lönsamhet då det är vanligt att över hälften 

av omsättningen utgörs av inköpta produkter och tjänster. Att som företag kunna utveckla 

effektiva och konstruktiva relationer med sina leverantörer beskrivs som en nyckelfaktor till 

att på kort sikt uppnå goda finansiella resultat samt att på lång sikt säkerställa en 

konkurrenskraftig position på marknaden. (Björnland, Persson & Virum, 2003; van Weele, 

2018)  

Då arbetet avser att beskriva olika kriterier som företag tar hänsyn till vid val av leverantör 

hamnar detta naturligt inom den strategiska anskaffningsnivån. De kriterier som tas hänsyn 

till vid val av leverantör samt då befintliga leverantörer ska följas upp och utvärderas blir 

således en värdefull del av det strategiska anskaffningsarbetet. Detta för att kunna upprätta 

framgångsrika och långsiktiga avtal.  

1.1.2 Leverantörsval och leverantörsutvärderingar – Ett traditionellt 

tillvägagångssätt  

Leverantörsval beskrivs som alla aktiviteter som syftar till att välja ut den mest lämpade 

leverantören för det aktuella behov som ska tillfredsställas. Detta kan delas upp i fyra olika 

steg. Först och främst handlar det om att upprätta en metod för hur arbetet sker med 

underleverantörer. Därefter syftar leverantörsvalet till att beskriva vilka preliminära krav som 

ställs på leverantörerna samt upprätta en lista över potentiella leverantörer. Det tredje steget i 

processen att välja leverantör syftar sedan till att förbereda en offerförfrågan och därefter 

analysera de inkomna anbuden. Slutligen syftar det fjärde och sista steget till att välja ut den 

leverantör som är bäst lämpad utifrån det som tagits fram i föregående steg. (Jonsson & 

Mattsson, 2016; van Weele, 2018) 

Bharadwaj (2004) skriver att traditionellt sett har de mest dominerande kriterierna vid 

leverantörsval och leverantörsutvärderingar utgjorts av kvalitet, leverans- och serviceförmåga 

samt pris. Däremot beskriver van Weele (2018) att miljörelaterade problem blir allt mer 

förekommande samtidigt som allmänheten blir mer och mer medveten om dessa problem. 

Detta har enligt van Weele (2018) bland annat gjort att nationella regeringar blivit allt 

striktare i sina lagar och förordningar avseende miljöproblem, vilket också bidrar till att 

sådana lagar och regler samt miljömässiga problem är något som tas mer häsnyn till och bör 

tas mer hänsyn till vid anskaffning av produkter, matieral och liknande.  

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt att utvärdera leverantörer på är att använda sig av 

något som kallas leverantörsranking. Detta innefattar att leverantörernas prestationer mäts och 

leverantörerna rankas sedan efter hur väl de presterar. Denna typ av leverantörsranking kan 
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genomföras på olika sätt, men det är vanligt att någon form av viktning av de utvalda 

utvärderingskriterierna sker. Detta bidrar till att de kriterier som av det utvärderande företaget 

anses vara viktiga kommer att beläggas med större vikt. Exempel på kriterier som beläggs 

med stor vikt vid leverantörsutvärderingar av det här slaget är bland annat pris, kvalitet, 

leveransförmåga och flexibilitet. (Harrison et al., 2014; Jonsson & Mattsson, 2016) 

Tabell 1.1 nedan illustrerar ett exempel på hur en utvärdering av en leverantörsprestation kan 

genomföras. Denna prestationsmätning av en leverantör kan sedan användas för att utvärdera 

hur väl en leverantör sköter sig samt för att jämföra leverantörens prestationer med andra 

leverantörer som finns till förfogande. De olika kriterierna som används i tabell 1.1 nedan 

utgör de faktorer som det köpande företaget anser vara av betydelse vid utvärdering av 

leverantören. Varje kriterium har sedan getts en vikt som beskriver hur stor betydelse det 

valda kriteriet kommer att ha i det slutliga resultatet av prestationsmätningen. Ju högre 

poängtal som tilldelas de olika kriterierna desto bättre har leverantören presterat inom 

området. Slutligen multipliceras poängtalet för varje kriterium med den valda vikten för 

kriteriet för att sedan summera detta till en slutlig poängsumma som anger hur väl 

leverantören presterar.  

Criteria Effective weight Criteria score Subtotal 

Quality 0,246 7 1,722 

Responsive 0,31 9 2,79 

Discipline 0,036 6 0,216 

Delivery 0,336 7 2,352 

Financial 0,067 9 0,603 

Technical capability 0,084 9 0,756 

Total vendor rating   8,439 

Tabell 1.1 Leverantörsranking, modifierad efter Harrison et al. (2014) 

1.1.3 Gröna leverantörsval och leverantörsutvärderingar – En introduktion   

Vikten av att integrera miljöfrågor i verksamhetens inköpsavdelning har resulterat i en viktig 

fråga hos många företag. Att som företag vara miljömedveten betraktas som en nödvändighet 

på grund av den ökande miljöförstöringen och de miljöproblem som det globala samhället 

utsätts för i dagsläget. Det har resulterat i att det har blivit än viktigare för organisationer att 

söka en balans mellan deras ekonomi och miljöprestanda, där samhällstrycket spelar en stor 

roll för hur organisationer står inför konkurrenssituationer gällande miljöfrågor. Ett grönt 

leverantörsval spelar därför en avgörande roll för att uppnå en grönare försörjningskedja. 

Studier visar även på att de gröna leverantörsvalen fångar allt mer uppmärksamhet. (Yazdani, 

Chatterjee, Zavadskas & Hashemkhani Zolfani, 2017; Yu, Yang & Chang, 2018) 
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Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att beakta de potentiellt viktigaste 

miljökriterierna och på så sätt uppnå grönare leverantörsval. För att få en bättre förståelse för 

dessa kriterier är koldioxidutsläpp, skadligt materialutnyttjande och 

återvinningsutnyttjandegraden några få av de kriterier som inkluderas i miljökriterierna. Ser 

man till koldioxidutsläpp analyseras utsläpp för transport samt utsläpp kopplat till produktion. 

(Kuo, Wang & Tien, 2010; Yazdani et al., 2017; Yu et al., 2018) 

Leverantörsval ses generellt som en av de viktigaste processerna inom inköpsavdelningen och 

betraktas som ett stort ansvarsområde. Det traditionella tillvägagångssättet gällande val av 

leverantör handlar mycket om kostnad, kvalitet och leveransförmåga. Dessa kriterier används 

också frekvent vid utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. De miljömässiga 

försämringarna har resulterat i att flertalet företag och organisationer har börjat se över 

miljömässiga och hållbara frågor vid val samt utvärdering av leverantörer. (Kuo et al., 2010; 

Yazdani et al., 2017; Yu et al., 2018) 

Fler organisationer gör ansträngningar för att bli mer miljövänliga och detta kan framförallt 

kopplas till den oro som finns för den ekologiska hållbarheten. Organisationer världen över 

som ingår i GSCM drivs bland annat av återanvändning, återvinning, återtillverkning och 

returlogistik. GSCM står för Green Supply Chain Management och innefattar kriterier som 

organisationer kan förhålla sig till för att uppnå en mer hållbar utveckling. De ovannämnda 

kriterierna utgör endast ett litet antal kriterier sett till det totala antalet kriterier. (Kuo et al., 

2010; Yazdani et al., 2017)   

Tidigare studier har tydligt visat att vid val av leverantör så har stort fokus lagts på det 

ekonomiska resultatet snarare än det ekologiska, där företag sällan tog hänsyn till miljöfrågor. 

För de företag som har en ökad medvetenhet om miljön, och i många fall inkluderar GSCM i 

sitt tänk, läggs ett stort fokus på att ägna uppmärksamhet åt miljökrav i hela 

försörjningskedjan. Ett exempel på detta kan vara att utvärdera potentiella leverantörer genom 

att inkludera miljömässiga kriterier vid dessa bedömningar. Detta då många företag anskaffar 

komponenter från externa leverantörer. Ett potentiellt tillvägagångssätt för att utvärdera och 

välja den bästa leverantören är att beakta både traditionella och gröna kriterier samtidigt, och 

genom det försöka att välja ut den potentiellt bästa leverantören sett till de ekonomiska och 

hållbara aspekterna. (Yazdani et al., 2017; Yu et al., 2018) 

1.1.4 Utvärdering av inköpsarbete  

Både Easton, Murphy och Pearson (2002) samt van Weele (2018) beskriver att 

inköpsfunktionens prestation har en stor inverkan på företagets totala prestation. Detta har lett 

till ett behov av att kunna utvärdera hur väl ett företags inköpsfunktion presterar för att på så 

sätt kunna jämföra dessa prestationer med andra funktioner inom företaget (Easton et al., 

2002; van Weele, 2018).  

Under tidigt 1990-tal fick inköpet och dess påverkan på slutproduktens totalkostnad ökad 

uppmärksamhet, vilket ledde till att företagens inköpsfunktion fick ett ökat ansvar gällande att 

reducera kostnader och på så vis åstadkomma kostnadsbesparingar (Easton et al., 2002; 

Björnland et al., 2003). Däremot har det visat sig vara svårt att välja ut kriterier för att mäta 
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hur väl inköpsfunktionen presterar och sedan jämföra dessa prestationer med andra 

inköpsfunktioner (Easton et al., 2002). 

Nair, Jayaram och Das (2015) beskriver däremot att kostnad, kvalitet och leveransförmåga är 

de kriterier som används mest frekvent då en inköpsfunktions prestationer ska utvärderas. 

Detta är något som kommer att behandlas närmare och mer djupgående i arbetets teoretiska 

referensram och därigenom för att kunna analysera den empiri som samlats in till förmån för 

arbetet.  

1.1.5 Tillämpbara produktionsmiljöer   

Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att det finns en rad olika produktionsmiljöer som är 

tillämpbara för tillverkande företag. Ett företags produktionsmiljö syftar till var i 

produktionsflödet kundorderpunkten befinner sig, det vill säga hur pass kundorderspecifika de 

olika tillverkade produkterna är (Jonsson & Mattsson, 2016). Senare i arbetet kommer dessa 

produktionsmiljöer användas för att jämföra de olika företagen som behandlas i arbetets 

empiridel och på så vis analysera den empiri som insamlats till förmån för arbetet.   

1.1.6 Differentiering av leverantörsstrategier  

Ett potentiellt tillvägagångssätt då leverantörsstrategier ska utformas samt differentieras är att 

använda sig av Kraljic’s matris. Det grundläggande syftet med denna modell är att 

leverantörer representerar olika intressen hos det köpande företaget, vilket resulterar i ett 

behov hos det köpande företaget av att upprätta olika strategier inom de olika 

leverantörsmarknaderna. (van Weele, 2018)  

Kraljic’s modell utgörs av en matris som är indelad i fyra olika kvadranter som representerar 

fyra olika grundläggande leverantörsstrategier. Denna kvadrantindelning är baserad på den 

finansiella betydelsen för inköpet samt leverantörsrisken hos en specifik produktkategori. Den 

finansiella betydelsen som ett inköp har mäts bland annat med hjälp av kriterier som kostnad 

för material, totalkostnad, inköpt volym eller köpets andel av de totala inköpskostnaderna. 

Hur stor leverantörsrisken för en produktkategori kan antas vara mäts bland annat genom att 

titta på kriterier angående hur produktillgängligheten ser ut på kort respektive lång sikt, hur 

många potentiella leverantörer som finns på marknaden samt geografiskt avstånd till 

leverantör. (van Weele, 2018)  

Ett annat tillvägagångssätt för att som företag kunna dela in sina leverantörer i olika segement 

och därigenom upprätta olika strategier inom dessa segment är att använda sig av en 

pyramidindelning i tre olika nivåer (Jonsson & Mattsson, 2016). De tre olika nivåerna är 

uppdelade utefter graden av partnerskap som finns i relationen till de olika leverantörerna 

(Jonsson & Mattsson, 2016). Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att toppen av pyramiden 

utgörs av partnerskapsleverantörer, mitten av pyramiden av associerade leverantörer och 

basen av konventionella leverantörer.  

1.2 Syfte och problemformulering  

Vetenskapliga studier av Chang, Chang och Wu (2011) samt Rezaei, Nispeling, Sarkis och 

Tavasszy (2016) beskriver att leverantörsval syftar till aktiviteter för att välja ut den mest 
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lämpade leverantören för det aktuella behovet. Studierna beskriver att de traditionella valen 

knappt inkluderar någon form av miljöaspekt, utan det som fokus främst ligger på är kriterier 

som bland annat kvalitet, pris och leveransförmåga. Undersöks därtill traditionella 

leverantörsutvärderingar i kombination med traditionella leverantörsval kan ett samband 

upptäckas. Traditionella leverantörsutvärderingar kan bland annat utgöras av 

leverantörsranking, där kriterierna är jämbördiga med de kriterier som traditionellt använts 

vid val av leverantörer. Detta väcker ett stort intresse för oss författare. Vi anser att detta 

ämne är ett relevant och intressant område att analysera och studera då miljön blir en allt 

viktigare och allmän fråga som tas upp i en rad olika sammanhang. Detta gör att vi som 

författare anser att det kan vara av intresse att studera hur långt denna utveckling har kommit 

när det gäller hur företag väljer ut sina leverantörer samt utvärderar och följer upp sina 

befintliga leverantörer. 

Syftet med rapporten är att beskriva samt föreslå hur företag kan gå tillväga för 

att ta sitt miljömässiga ansvar vad det gäller miljöcertifiering, koldioxidutsläpp 

och återvinningsgrad vid val samt utvärdering av sina leverantörer. Detta för att 

kunna bidra till en djupare förståelse gällande hur just leverantörsval och 

leverantörsutvärdering kan utvecklas i syfte att hantera miljöpåverkan i en 

försörjningskedja. 

För att möjliggöra ett uppfyllande av ovanstående syfte har ett antal problemfrågor rörande 

huvudämnet tagits fram. Vi har valt att dela upp huvudfrågan i fyra underfrågor som 

tillsammans ska försöka ge en klar bild över hur företag går tillväga vid val och utvärdering 

av leverantörer samt hur företag kan bidra till ett mer hållbart och framförallt miljövänligt 

samhälle genom att göra grönare leverantörsval.  

Anledningen till att arbetets huvudfråga behandlar ett antal specifika miljökriterier grundar 

sig i att ett stort antal kriterier leder till alltför komplexa leverantörsbedömningar och 

leverantörsutvärderingar. Detta har skett till följd av att rapportens lösningsförslag utgörs av 

en modell som endast innehåller ett fåtal kriterier. Syftet att endast inkludera ett fåtal kriterier 

i denna modell handlar om att företag ska kunna implementera modellen och inkludera 

ytterligare kriterier utifrån sina egna preferenser, utan att det ska leda till alltför komplexa 

leverantörsbedömningar och leverantörsutvärderingar.   

Huvudfråga 

Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av 

koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av sina 

leverantörer? 

 

Delfråga 1 

Vilka kriterier är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärderingar?  

 

Delfråga 2 

Vilka kriterier kan företag inkludera för att uppnå grönare leverantörsval?  

Delfråga 3 
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Vilka kriterier använder de studerade företagen vid val samt utvärdering av sina 

leverantörer?  

 

Delfråga 4 

Hur skiljer sig de studerade företagens interna kontra externa miljömässiga hänsynstagande? 

1.3 Avgränsningar  

En anskaffningsprocess kan förklaras som en process vars syfte är att säkerställa att det behov 

av material, halvfabrikat, produkter och liknande som uppstår tillfredsställs. Efter att ett 

behov av exempelvis material eller produkter har specificerats går det anskaffande företaget 

sedan vidare med en genomsökning av leverantörsmarknaden. Detta för att få en bild av vilka 

leverantörer som erbjuder det som det anskaffande företag har ett behov av. Denna process 

fortsätter sedan genom att en eller flera leverantörer väljs ut och kontrakteras. Allting som 

skett hittills i anskaffningsprocessen kan benämnas som strategisk anskaffning. Då det fysiska 

godset som efterfrågas ännu inte har mottagits, går processen vidare med den operationella 

anskaffningsprocessen. Denna process syftar till att beställa och motta godset samt betala 

leverantörer för deras tjänster. (Harrison et al., 2014)  

Vi har i detta arbete valt att avgränsa oss till den strategiska anskaffningsprocessen och därtill 

främst lägga fokus på den del av processen som syftar till att välja leverantör. I tillägg till 

detta kommer även utvärdering och uppföljning av de leverantörer som valts att utgöra en stor 

del av arbetet. Den operationella anskaffningsprocessen kommer således inte att tillägnas 

något större fokus under detta arbete.   

Gällande hållbarhet som begrepp delas detta oftast in i tre olika dimensioner (Faisal, Al-

Esmael & Sharif, 2017). Dessa dimensioner utgörs enligt Faisal et al. (2017) av en 

ekonomisk, en social och en miljömässig dimension. Den sociala dimensionen som 

hållbarhetsperspektivet innefattar kommer inte att behandlas vidare i detta arbete. Detta då 

rapporten främst avser en fördjupning inom den miljömässiga dimensionen och dess 

tillhörande kriterier. Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet kommer däremot att 

tillägnas viss uppmärksamhet. Detta då den ekonomiska dimensionen innefattar en rad 

kriterier som frekvent används vid val samt utvärdering av leverantörer. Dessa kommer 

tillsammans med de miljömässiga kriterierna att behandlas längre fram i arbetet. Den sociala 

dimensionen och dess tillhörande kriterier vid leverantörsval och leverantörsutvärderingar är 

naturligtvis också relevant, men behandlas inte mer djupgående i detta arbete på grund av 

avgränsningsskäl. 

1.4 Rapportens disposition  

I figur 1.1 nedan kommer arbetets upplägg att beskrivas. Syftet med arbetet är alltså att 

försöka besvara problemformuleringen som avser hur företag kan gå tillväga för att inkludera 

miljömässiga kriterier vid val och utvärdering av leverantörer. Denna problemformulering är 

sedan nedbruten i fyra olika delfrågor. Delfråga ett och två avses främst besvaras med hjälp 

av den forskning och litteratur som sammanställs i arbetets teoretiska referensram. Utöver 

detta kommer däremot empirin att användas för att komplettera dessa svar. Delfråga tre och 



 8 

fyra kommer sedan att försöka besvaras med hjälp av den empiriinsamling som genomförts 

till förmån för arbetet. Syftet är slutligen att rapportens huvudfråga ska analyseras och 

besvaras med hjälp av den teoretiska referensramen, empirin samt svaren på de olika 

delfrågorna.   
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Figur 1.1 Rapportens disposition 

Introduktion 

Metod 

Teoretisk  

referensram 

Analys, diskussion & 

slutsats 

Empiri 

Leverantörsval & leverantörsutvärdering 

Gröna leverantörsval & leverantörsutvärderingar 

Syfte:  

Rapportens syfte är att undersöka huruvida företag arbetar för att ta sitt 

miljömässiga ansvar vad det gäller miljöcertifiering, koldioxidutsläpp samt 

återvinningsgrad vid val samt utvärdering av sina leverantörer 

 

Litteratursökning Intervjustudie 

Delfråga 1: 

Vilka kriterier är vanligt 

förekommande vid 

leverantörsval & 

leverantörsutvärderingar? 

Delfråga 2: 

Vilka kriterier kan företag 

inkludera för att uppnå 

grönare leverantörsval? 

Delfråga 3: 

Vilka kriterier använder 

de studerade företagen 

vid val samt utvärdering 

av sina leverantörer? 

Delfråga 4: 

Hur skiljer sig de 

studerade företagens 

interna kontra externa 

miljömässiga 

hänsynstagande? 

Huvudfråga: 

Hur kan företag gå tillväga för att 

inkludera miljöcertifiering, utsläpp av 

koldioxidekvivalenter och 

återvinningsgrad som kriterier vid val 

samt utvärdering av sina leverantörer? 
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2. Metod 

I denna del av arbetet kommer den metodik som använts för att försöka besvara de utvalda 

problemfrågorna att presenteras. Valet av metod för empiriinsamlingen kommer att 

presenteras samt en motivering till varför just detta metodval har gjorts. Därtill kommer även 

en beskrivning av den genomgående arbetsprocessen samt en diskussion med avseende på 

rapportens trovärdighet att presenteras.  

2.1 Två metodiska angreppssätt  

Inom samhällsvetenskapen brukar två olika metodiska angreppssätt skiljas åt. Dessa 

angreppssätt skiljs åt med utgångspunkt från den information som undersöks. Det handlar här 

om kvantitativa och kvalitativa metoder där den viktigaste skillnaden mellan dessa metoder 

syftar till hur användandet av siffror och statistik ser ut. (Holme & Solvang, 1997)   

2.1.1 Kvantitativ metod 

Eriksson (2011) beskriver att kvantitativa studier bygger på ett användande av numeriska 

uppgifter. Eriksson (2011) uttrycker att det är vanligt att övriga metoder som inte lever upp 

till detta ses som kvalitativa studier. Eriksson (2011) beskriver därtill att det ska finnas 

möjlighet att på något sätt sätta bestämda siffror på olika samhällsfenomen och det krävs då 

att dessa har bestämda egenskaper. Kvantitativa metoder är betydligt mer strukturerade och 

formaliserade än kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden 

avgör vilka förhållanden som är särskilt intressanta att studera utifrån den valda 

problemformuleringen och metoden avgör således vilka svar som är tänkbara (Holme & 

Solvang, 1997).  

Ett exempel på hur en kvantitativ studie genomförs kan bland annat vara att den data som 

används består av siffror samt att syftet med studien handlar om att ta reda på bestämda 

egenskaper mellan två definierade variabler. Därtill kan exemplet byggas vidare genom att 

resultatet redovisas med hjälp av exempelvis tabeller och grafer. Analysen kan sedan 

exempelvis bestå av genomsnittsmått, variation och samband. (Eriksson, 2011)  

2.1.2 Kvalitativ metod  

Kvalitativa studier innefattar inte en alls lika hög grad av formalisering som kvantitativa 

studier. Dessa studier syftar inte till att pröva informationens generella giltighet. Kvalitativa 

studier handlar snarare om att med hjälp av olika tillvägagångssätt samla in information som 

kan bidra till en djupare förståelse av det studerade problemet samt dels beskriva helheten av 

det sammanhang som detta problem inryms i. Den kvalitativa metoden kännetecknas därtill 

av närhet till den källa varifrån information hämtas. (Holme & Solvang, 1997)  

Ett exempel på hur en kvalitativ studie kan se ut skulle bland annat kunna handla om att den 

data som samlas in består av termer samt att syftet med studien är att bringa betydelse och 

mening mellan exempelvis olika dilemman och värderingar. Resultaten av studien kan sedan 

exempelvis illustreras med hjälp av en berättelse eller en fallbeskrivning. Det är därtill också 

vanligt att kvalitativa studier är verbala. (Eriksson, 2011)  



 11 

2.2 Val av metodiskt angreppssätt  

Då arbetet syftar till att studera olika kriterier som används vid leverantörsval och 

leverantörsutvärderingar eftersöks information gällande hur företag arbetar med sina 

leverantörsval samt vilka kriterier som används vid utvärdering av valda leverantörer. Det 

faller sig då naturligt att valet av metod hamnar på en kvalitativ studie. Valet av en kvalitativ 

metod kan framförallt motiveras genom att arbetets huvudfråga samt tillhörande delfrågor inte 

känns rimliga att besvara med hjälp av exempelvis siffror och olika typer av tabeller och 

grafer, vilket hade varit fallet i en kvantitativ studie som till stor del bygger på statisktiska 

analyser. Den utvalda huvudfrågan samt tillhörande delfrågor avser frågor som ”hur” och 

”vilka”, vilket talar för mer verbala studier än numeriska uppgifter samt en närhet till källan 

varifrån informationen hämtas. Däremot kommer det att finnas en del kvantitativa inslag i 

arbetet, främst då flertalet traditionella kriterier såväl som flertalet miljökriterier avseende 

leverantörsval och leverantörsutvärderingar mäts kvantitativt. 

Valet av datainsamlingsmetod har diskuterats utförligt och främst handlat om att genomföra 

datainsamlingen med antingen en intervjustudie eller en fallstudie, där fallstudien skulle 

innefatta endast ett företag.  En fallstudie kännetecknas av att få fall studeras ur ett flertal 

olika aspekter där man exempelvis inriktar sig mot en bransch, ett företag eller ett län 

(Eriksson, 2011). Eriksson (2011) menar därtill att undersökning sker på djupet inom det 

specifika området som valts ut för undersökningen. En studie i form av en fallstudie ansåg vi 

dock inte vara väl lämpat för detta arbete då en jämförelse mellan ett antal olika företag 

istället kändes mer relevant sett till frågeställningarna.  

Undersökningar med hjälp av frågor i form av enkäter eller intervjuer är några av de 

vanligaste teknikerna som används vid empiriinsamling (Holme & Solvang, 1997). Holme 

och Solvang (1997) beskriver att den största skillnaden mellan en enkätundersökning och en 

intervjustudie handlar om hur information har samlats in från undersökningsenheterna. Holme 

och Solvang (1997) menar på att respondenterna vid en enkät svarar genom att på egen hand 

fylla i ett frågeformulär, medan respondenten vid en intervjustudie istället har någon form av 

direktkontakt med intervjuaren. Tanken är att i detta arbete genomföra empiriinsamlingen 

med hjälp av en intervjustudie med ett fåtal företag. Syftet är att undersöka de olika 

respondenternas tillvägagångsätt när det gäller val samt utvärdering av leverantörer på en 

djupare nivå. Det kommer då att handla om besöksintervjuer snarare än telefonintervjuer. 

Fördelar med att genomföra besöksintervjuer är bland annat att man kan uppnå en 

kontrollerad intervjusituation, att intervjuerna kan användas för mer komplicerade frågor samt 

att det finns möjlighet att analysera respondentens kroppsspråk vid intervjutillfället (Eriksson, 

2011).  

2.3 Process  

Figur 2.1 nedan illustrerar hur arbetsprocessen för examensarbetet har sett ut samt ungefär hur 

mycket tid som tillägnats respektive del. Denna arbetsprocess har bestått av fem olika delar, 

nämligen inledning och bakgrund, teoretisk referensram, empiri, analys samt slutsats och 

diskussion.   
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Figur 2.1 Examensarbetets arbetsprocess 

Arbetsprocessen för detta arbete inleddes i januari 2019 och med att formulera ett problem 

och därtill beskriva en bakgrund till det formulerade problemet. Arbetet inleddes med att välja 

ut ett fördjupningsområde. Vi var överens om att vi ville inrikta oss på området inköp, då vi 

båda har ett intresse inom detta område. Fortsättningsvis diskuterade vi detta tillsammans med 

både examinator och handledare för att på så vis uppnå en avgränsning inom det valda 

området. I detta fall resulterade diskussionen i att vi valde att skriva om hållbara inköp. Mer 

specifikt resulterade diskussionen i att vi ville studera hur företag kan gå tillväga för att 

inkludera miljömässiga kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer. Det föll sig naturligt 

att just inkludera miljö och hållbarhet i arbetet då detta är ett aktuellt ämne som vi ansåg vara 

relevant att studera i kombination med dess möjliga förbättringspotential. Det första 

momentet i processen handlade om att skriva en omfattande bakgrund samt finna relevant och 

modern forskning inom det utvalda området. I detta skede har databaserna som finns på 

högskolan varit till stor hjälp, då majoriteten av de utvalda artiklarna hittats via databaserna. I 

tillägg till detta har även högskolans bibliotek resulterat i stor nytta i form av böcker som har 

använts frekvent under arbetets gång.  

Den andra fasen i arbetet började med en diskussion tillsammans med handledare. Här 

bestämde vi oss för att skriva empiri innan den teoretiska referensramen. Anledningen till 

detta var att vi tillsammans ansåg att empirin kunde resultera i en tydlig bild över hur vi skulle 

gå tillväga i den teoretiska referensramen. Detta följde sedan av en växelverkan mellan teori 

och empiri. De ämnen som togs upp under empiriavsnittet kunde vi då knyta an till den 

teoretiska referensramen.  

Vi började med att söka efter företag som ansågs vara lämpliga för studien. Detta 

tillvägagångssätt visade sig vara tidseffektivt då vi tidigt i processen fick tag i tre olika företag 

som valde att ställa upp på en intervju. De två första intervjuerna gick bra och vi fick tillgång 

till användbara data. Värt att notera är att tredje intervjun inte gick som förväntat. Den data 

som samlades in var inte tillräcklig jämfört med tidigare genomförda intervjuer. Vi kände 

således att vi inte erhöll några konkreta svar på våra ställda intervjufrågor, utan respondenten 

kringgick snarare de olika frågorna. Vi fick heller inte möjligheten att spela in intervjun, 

vilket försvårade sammanställningen av intervjun. I tillägg till detta kände vi tidigt under 

intervjun att respondenten inte ville uttrycka sig specifikt och detaljerat. Detta resulterade i att 

vi inte valde att ta med det tredje företaget. Detta i sin tur ledde till att vi beslöt oss för att 

söka efter nya företag, vilket resulterade i ett samarbete med två företag till och totalt sett 

inkluderades fyra olika företag i arbetet. Under intervjun diskuterades frågorna som finns att 

hitta i bilaga 1.  
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Den tredje fasen i arbetet handlade om att skriva den teoretiska referensramen. Denna del av 

processen flöt inte på lika bra som empiriavsnittet, vilket var naturligt. Majoriteten av tiden 

resulterade i att finna rätt sökord och artiklar som var relevanta för ämnet. Detta i 

kombination med att försöka finna en tydlig och röd tråd genom hela avsnittet. Denna del av 

processen inleddes således med en omfattande sökning efter vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur. Sökningen genomfördes främst i Google Scholar, WorldCat Discovery samt 

Högskolan i Skövdes bibliotek. Därefter har den forskning och litteratur som ansetts vara 

relevant för arbetet och arbetets frågeställning plockats ut och sammanställts i den teoretiska 

referensramen.  

I arbetets analysdel användes sedan den forskning och litteratur som sammanställts till förmån 

för arbetet för att analysera den empiri som samlats in. Därtill gjordes även en jämförelse 

mellan den teoretiska referensramen och den insamlade empirin i syfte att finna likheter och 

skillnader. I tillägg till detta fördes även mer eller mindre omfattande resonemang i syfte att 

analysera vad dessa likheter och skillnader skulle kunna bero på. Avslutningsvis besvarades 

arbetets delfrågor samt övergripande huvudfråga i rapportens slutsats och därtill 

sammanställdes även en diskussion kring det utvalda problemområdet.  

2.4 Trovärdighet  

För att försöka säkerställa trovärdigheten och kvaliteten hos den tidigare forskning och 

litteratur som använts under arbetet har vi först och främst fokuserat på att så långt som 

möjligt använda oss av vetenskapliga källor alternativt kurslitteratur. Validitet är ett begrepp 

som ofta används vid uppsatsskrivande och innebär hur man systematiskt har gått tillväga för 

att bygga studiens design (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Med avseende på studiens design 

har vi i mångt och mycket valt att fokusera på att koppla de intervjufrågor som användes vid 

examensarbetets empiriinsamling med den tidigare forskning och litteratur som använts vid 

sammanställningen av arbetets teoretiska referensram. Samtliga vetenskapliga källor som 

använts under arbetet har också varit ”peer reviewed”, vilket bidrar till att stärka arbetets 

trovärdighet. I tillägg till detta har det också använts flera olika källor från olika författare i 

syfte att stärka olika påståenden som inkluderats i arbetet. I tillägg till detta här även fokus 

lagts på användning av nyare källor där olika typer av aktuella problem och 

forskningsområden behandlats.  

Gällande de intervjuer som genomförts till förmån för arbetets empiriinsamling har 

respondenter med lång erfarenhet inom inköp och anskaffning intervjuats. Därtill har även 

samtliga respondenters befattningar innefattat ett strategiskt ansvarstagande inom de olika 

företagen. Vi har i arbetet fått möjligheten att hos de flesta företag fått ta del av interna 

dokument som använts i arbetets empiri. Detta har i sig också bidragit till att säkra arbetets 

trovärdighet. Det var även fördelaktigt att tidigt i examensarbetets arbetsprocess få 

möjligheten att genomföra samtliga intervjuer. Detta bidrog till att vi hade god tid på oss att i 

efterhand komma med kompletterande frågor som bland annat uppkom under arbetets 

analysdel. Denna möjlighet bidrog i sig till att kunna hämta in ytterligare information och på 

så vis säkerställa en högre trovärdighet.  
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Samtliga intervjuer bestod av identiska huvudfrågor som sedan följdes upp av mer 

individuella följdfrågor beroende på de svar som erhölls. Vi upplevde dock att vi som 

intervjuare blev skickligare på att ställa relevanta och icke-ledande följdfrågor under resans 

gång. Därav upplevde vi att de senare intervjuerna genomfördes på ett mer framgångsrikt sätt 

än de första intervjuerna. Detta anser vi dock vara något naturligt och något som får 

accepteras som en del av att genomföra ett examensarbete av detta slag. Detta resulterade 

däremot inte i att vi som författare i slutändan upplevde de första intervjuerna som bristfälliga 

i relation till de avslutande intervjuerna, utan möjligheten att komma med kompletterande 

frågor i efterhand löste i mångt och mycket detta problem.  
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3. Teoretisk referensram  

Denna del av arbetet innehåller en mer djupgående och omfattande beskrivning av de olika 

delarna som tas upp i rapportens introduktionskapitel. Inköpets roll i värdekedjan, 

traditionella och miljömässiga kriterier vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, 

utvärdering av inköpsarbete, produktionsmiljöer samt leverantörsstrategier kommer således 

utförligt att beskrivas. Slutligen, kommer den teoretiska referensramen att knytas samman 

med hjälp av en analys och diskussion av den teori som kommer utgöra en stor del av arbetets 

analysdel. 

3.1 Inköpets roll i värdekedjan  

Det är vanligt att företag och organisationer lägger stor vikt vid hantering och styrning av 

värdekedjan. En värdekedja består av de aktiviteter som utförs av ett företag eller en 

organisation för att i slutändan kunna erbjuda de produkter eller tjänster som man avser att 

förse sina kunder med. Denna värdekedja kan delas in i primära aktiviteter samt stödjande 

aktiviteter. De primära aktiviteterna syftar till de aktiviteter som behöver utföras för att 

överhuvudtaget kunna erbjuda de produkter eller tjänster som kunderna efterfrågar. Dessa 

primära aktiviteter syftar främst till den fysiska hanteringen av gods samt den fysiska 

omvandlingen av ingående material till en slutlig produkt. Detta innefattar bland annat 

aktiviteter som ingående logistik, tillverkningsoperationer och utgående logistik. De stödjande 

aktiviteterna syftar i sin tur främst till mer administrativa aktiviteter som utförs för att de 

primära aktiviteterna ska kunna fungera och genomföras effektivt och framgångsrikt. Dessa 

stödjande aktiviteter handlar exempelvis om anskaffning och inköp, teknologisk utveckling 

samt personalförvaltning. Anskaffnings- och inköpsarbetet ses alltså, med detta synsätt, som 

aktiviteter som är till för att stödja och möjliggöra ett effektivt och framgångsrikt 

genomförande av ett företags eller en organisations primära aktiviteter. (van Weele, 2018)  

Ett företags anskaffnings- och inköpsarbete brukar delas in i direkt anskaffning samt indirekt 

anskaffning. Den stora skillnaden mellan dessa två kategorier är främst att direkt anskaffning 

syftar till anskaffning av material och produkter som används för att tillverka den slutliga 

produkten, medan indirekt anskaffning snarare syftar till anskaffning av material och 

komponenter av olika slag som används för att stödja ett företags infrastruktur och olika typer 

av kontorsaktiviteter. Oavsett om det gäller direkt eller indirekt anskaffning innefattar ett 

företags eller en organisations anskaffningsfunktion att upprätta en specifikation baserat på 

det man önskar anskaffa, välja ut den mest lämpade alternativt de mest lämpade 

leverantörerna, förhandla och upprätta kontrakt med den valda leverantören alternativt de 

valda leverantörerna, lägga order, övervakning och kontrollering av lagd order samt 

uppföljning och utvärdering av leverantörsprestationer. (van Weele, 2018)  

Nedan illustrerar figur 3.1 den övergripande anskaffningsfunktionen samt de olika delar som 

den innefattar. Syftet med denna figur är att bidra med en överblick av anskaffningsprocessen 

i stort samt att kunna peka på specifika delar inom denna process som detta arbete kommer att 

fördjupa sig inom.  
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Figur 3.1 nedan illustrerar de huvudsakliga aktiviteterna som äger rum i en inköpsprocess. De 

två aktiviteterna nedan, selecting supplier samt follow-up and evaluation, är inringade med 

röda ringar. Anledningen till detta är att försöka förtydliga att dessa två områden som äger 

rum i en inköpsprocess, är de områden som denna rapport kommer att fördjupa sig inom. 

Syftet är att ge en överblick av var i inköpsprocessen vi befinner oss då vi fördjupar oss samt 

analyserar dessa två områden. Den omfattande aktiviteten purchasing function är även 

inringad. Detta då utvärdering av företags anskaffningsfunktion i sig även kommer att 

behandlas under arbetet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Inköpsprocessen, modifierad efter van Weele (2018)  

3.2 Leverantörsval och leverantörsutvärdering 

Att välja ut den leverantör som är mest lämpad för att tillfredsställa det nuvarande behovet 

handlar om att analysera och överväga en rad möjliga alternativ, för att sedan komma fram till 

det alternativ som är mest optimalt. Flertalet företag bedömer leverantörsvalet som en 

betydelsefull process som kan komma att ha en stor påverkan på företaget. Vilken leverantör 

alternativt vilka leverantörer företaget väljer att arbeta med kan komma att ha en kritisk effekt 

på hela försörjningskedjan såväl som på konkurrenskraften. Därav kan 

leverantörsvalsprocessen betraktas som en av de viktigaste processerna för organisationer och 

företag. (Bevilacqua & Petroni, 2002; Quan, Zeng & Liu, 2018)  

Inköpets och leverantörsvalets betydelse har blivit allt större, mycket på grund av att olika 

beslutsfattare inom företag erhållit en ökad förståelse för inköpets påverkan på 

organisationens övergripande strategiska framgång (Bevilacqua & Petroni, 2002; Shaw, 

Shankar, Yadav & Thakur, 2012). Utöver detta skriver Shaw et al. (2012) också att företags 

outsourcingverksamhet har ökat, vilket rimligtvis leder till än fler leverantörsval.  

Leverantörsvalet kan i många fall ses som en komplicerad beslutsprocess. Stort fokus läggs 

vid att kunna kombinera det traditionella tänkandet, som primärt innefattar prisfokus, med 

miljömässiga kriterier vid leverantörsval. Vad det gäller utformningen av 

leverantörsvalsmodeller lägger de traditionella modellerna stor vikt vid de ekonomiska och 

tekniska aspekterna, där modellerna ignorerar och utesluter de miljömässiga aspekterna. 

Avslutningsvis lyfts det i denna litteraturstudie fram att dagens organisationer istället bör 

arbeta för att lägga stor vikt vid leverantörernas miljömedvetenhet vid leverantörsval och 

samtidigt kräva att leverantörer minskar deras miljöpåverkan. (Quan et al., 2018) 
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Utvärdering av leverantörer kan beskrivas som en process som syftar till att kvantifiera 

effektiviteten hos leverantörernas prestationer. Leverantörsutvärdering kan ses som en process 

som stimulerar beslutsprocessen inom det utvärderande företaget samt som en process som 

stimulerar förändring av beteende hos det företaget som utvärderas. Detta innebär att om en 

sådan leverantörsutvärdering är lyckad så kan detta resultera i att leverantören som utvärderas 

förändrar sitt beteende i linje med de intressen som det utvärderande företaget har. (Sundtoft 

Hald & Ellegaard, 2011) 

Val av leverantör syftar till utvärdering och val av en helt ny leverantör. Kontrollering av 

leverantörer syftar i sin tur till att mäta och kvantifiera prestationerna hos befintliga 

leverantörer. Leverantörsutvärdering äger således rum vid preliminärurvalet av leverantör, då 

en leverantör ska väljas ut för en specifik order samt vid kontrollering av befintliga 

leverantörer. (Winter & Lasch, 2016) 

Hantering av leverantörer handlar i många fall om att upprätta partnerskap med leverantörer 

och därigenom använda sig av färre, men mer pålitliga leverantörer. Att utvärdera vilka 

leverantörer man som företag bör och ska arbeta närmare med handlar däremot om mycket 

mer än att endast jämföra prislistor från de olika leverantörerna. Det handlar snarare om att 

beakta en rad olika faktorer, både kvantitativa och kvalitativa, för att bilda sig en bred bild 

över leverantörers prestationer. Exempel på faktorer som beaktas är kvalitet, leveransförmåga, 

pris och flexibilitet. (Ho, Xu & Dey, 2010) 

3.2.1 Traditionella kriterier 

De kriterier som i regel prioriteras högst vid val av leverantör är kvalitet, leveransförmåga och 

pris. Därtill nämns också att service, utrustning och kapacitet samt geografisk plats är 

aspekter som tillägnas uppmärksamhet utöver de tre högts prioriterade kriterierna. (Chen, 

2011; Faisal et al., 2017) 

Processen att välja ut den leverantör eller de leverantörer som man som företag vill anskaffa 

av har blivit alltmer komplex under senare år, detta då det inte längre endast handlar om pris. 

Numera används istället flertalet kvalitativa samt kvantitativa kriterier vid val av leverantörer 

snarare än att bara fokusera på pris och kostnad. (Faisal et al., 2017)  

Tabell 3.1 nedan är modifierad efter en studie av kriterier rörande val av leverantör. Chen 

(2011) beskriver, i sin litteraturstudie, tjugotre olika kriterier som är vanligt förekommande 

vid val och bedömning av leverantör. Dessa kriterier listas i ordning utefter hur ofta de 

refererats till i den litteratur och forskning som analyserats i litteraturstudien. Värt att notera 

är att av de totalt tjugotre kriterierna som Chen (2011) tar upp i studien, så kan inte ett enda av 

dessa kriterier kopplas till miljömässigt hänsynstagande. Detta är något som är värt att notera 

när det gäller kriterier som mest frekvent använts historiskt. Syftet med att tabell 3.1 nedan är 

att övergripande illustrera vilka kriterier som är vanligast förekommande vid val och 

bedömning av nya leverantörer.  
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Evaluation criteria Reference quantity 

Price  61 

Delivery on time 44 

Quality 40 

Equipment and capability 23 

Geographic location 16 

Tabell 3.1 Traditionella kriterier vid leverantörsval, modifierad efter Chen (2011) 

Då ett företag eller en organisation valt ut vilka kriterier och aspekter man vill fokusera på vid 

val av leverantör, finns det sedan en rad olika metoder och tillvägagångssätt för hur detta kan 

upprättas. Ordoobadi och Wang (2011) beskriver bland annat metoder som kategorisk metod, 

linjärt vägt medelvärde, kostnadsförhållandemetoden samt analytisk hierarkisk metod som 

olika tillvägagångssätt att bedöma leverantörer på.  

Kategorisk metod beskriver Ordoobadi och Wang (2011) som en metod där leverantörernas 

prestationer mäts inom de utvalda kriterierna och där samtliga kriterier som används anses 

vara lika viktiga. Ordoobadi och Wang (2011) beskriver därtill att denna metod bygger på 

subjektiva bedömningar och är enkel att använda, men samtidigt bygger den på ett antagande 

om att samtliga prestationer inom de olika kriterierna är lika viktiga.  

Linjärt viktat medelvärde som metod innebär att prestationerna inom de olika kriterierna är 

viktade, vilket möjliggör att företaget som utför mätningen kan lägga större vikt vid kriterier 

som har större betydelse för situationen de står inför (Ordoobadi & Wang, 2011). Denna 

metod bygger likt föregående metod på subjektiva bedömningar, men den stora skillnaden 

handlar om att de kriterier som inkluderas är viktade baserat på deras betydelse (Ordoobadi & 

Wang, 2011).  

Kostnadsförhållandemetoden beskriver Ordoobadi och Wang (2011) som en metod som 

bygger på att kvantifiera samtliga kostnader som kan kopplas till leverantörsvalet och uttrycka 

detta i monetära enheter, vilket möjliggör en objektiv bedömning snarare än en subjektiv samt 

bidrar till hårda data vad det gäller kostnader.  

En analytisk hierarkisk process vad det gäller metod för leverantörsval syftar till ett 

systematiskt tillvägagångssätt där vikten av prestationerna inom de olika kriterierna bestäms 

med hjälp av parvisa jämförelser av samtliga prestationer (Ordoobadi & Wang, 2011). Utöver 

detta beskriver Ordoobadi och Wang (2011) att det är situationens komplexitet, hur mycket 

information som finns tillgänglig gällande leverantörernas prestationer samt hur viktig 

situationen anses vara som är avgörande för vilken metod som är mest tillämpbar. 

Kilincci och Onal (2011) beskriver också ett antal modeller som kan användas vid val av 

leverantörer och delar in dessa modeller i tre större kategorier. Dessa kategorier utgörs av 
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matematiska programmeringsmodeller, kostnadsbaserade modeller samt kategoriska modeller 

(Kilincci & Onal, 2011).  

Matematiska programmeringsmodeller kännetecknas exempelvis av analytisk hierarkisk 

process samt linjär programmering. Detta för att kunna ta hänsyn till gripbara såväl som 

ogripbara faktorer i syfte att välja ut den mest lämpade leverantören och beställa optimala 

orderkvantiteter. (Kilincci & Onal, 2011)  

Att välja ut den mest lämpade leverantören alternativt de mest lämpade leverantörerna baserat 

på kostnad är också ett populärt tillvägagångssätt vid leverantörsval. Detta tillvägagångssätt 

innefattar bland annat att beräkna den totala kostnaden för varje inköp som genomförs. 

Därigenom kan kostnader för att arbeta med varje specifik leverantör beräknas och den 

leverantör som bidrar till lägst kostnader kan sedan väljas ut. (Kilincci & Onal, 2011)  

Kategoriska metoder och modeller i sin tur liknar i mångt och mycket de kostnadsbaserade 

modellerna. De kategoriska metoderna bygger på en poängbaserad betygsättning av 

leverantörer inom olika utvalda områden och rankar därefter leverantörerna efter högst 

poängtal. Detta sker på ett liknande sätt inom de kostnadsbaserade metoderna, men inom 

dessa metoder och modeller används istället kostnad i någon form av valuta för att bedöma de 

olika utvalda områdena. (Kilincci & Onal, 2011)  

När det kommer till utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer samt val av vilka 

kriterier som ska beaktas vid dessa utvärderingar beskrivs detta som en komplex och kritisk 

aktivitet. Detta då det innefattar att beakta ett flertal viktiga kriterier angående leverantörers 

prestationer för att på så vis få en så bred bild som möjligt av hur väl leverantörerna presterar. 

Leverantörsutvärderingar kan ofta resultera i kontinuerliga och återkommande utmaningar för 

företag då man vill säkerställa att de leverantörer som utvärderas kan erbjuda produkter och 

liknande till rätt kvalitet och rätt kostnad samt leverera vid rätt tid. (Kant & Dalvi, 2017) 

De vanligast förekommande kriterierna vid utvärdering av befintliga leverantörer utgörs av 

kvalitet, leveransförmåga och kostnad. Utöver dessa tre kriterier inkluderas även leverantörers 

flexibilitet, service samt finansiella position som ytterligare kriterier som frekvent används 

vid utvärderingar av leverantörer. (Ho et al., 2010; Kant & Dalvi, 2017)  

Kvalitet som utvärderingskriterium kan implementeras genom att exempelvis undersöka hur 

många godkända detaljer/produkter per miljon tillverkade detaljer/produkter som en 

leverantör bidrar med, om leverantörer är ISO-certifierade vad det gäller kvalitetssystem, om 

leverantörer bedriver förbättringsprogram rörande kvalitet samt leverantörers procentuellt 

antal godkända tillverkade detaljer/produkter vid kvalitetsinspektion. Då leveransförmåga 

inkluderas som utvärderingskriterium vid leverantörsutvärderingar analyseras och mäts 

vanligtvis leveransers ledtid, leveranspålitlighet, leverantörens geografiska plats samt 

procentuellt antal leveranser som leverantör levererat vid avtalad tidpunkt. Det tredje mest 

frekvent använda kriteriet, pris/kostnad, kan i sin tur mätas genom att studera och analysera 

leverantörers produktpriser, hur kapabla leverantörerna är gällande kostnadsreduktion, 

kostnader för leveranser samt logistikkostnader. (Ho et al., 2010) 
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3.2.2 Miljömässiga kriterier  

Företag bör överväga både de miljömässiga samt de traditionella kriterierna för att på så vis 

välja ut den mest lämpade leverantören. Dessa miljömässiga kriterier, så kallade gröna 

kriterier, består bland annat av gröna produkter, föroreningskontroll, miljöhantering, 

återvinningsgrad, grad av skadligt och giftigt materialutnyttjande samt grad av ren 

energianvändning. (Quan et al., 2018; Winter & Lasch, 2016; Yu et al., 2018) 

För att förtydliga begreppet gröna produkter innebär detta att företag lägger ett stort fokus på 

den ”gröna kompetensen” bland leverantörer, där man bland annat vill åstadkomma att 

leverantörerna skyddar miljön vid förpackning av produkter genom att förpackningen består 

av material som kan återvinnas eller återanvändas. Föroreningskontroll kan i sin tur ses som 

en avgörande faktor för ett eventuellt partnerskap då föroreningar inte endast kan förstöra för 

miljön i form av fast avfall och avloppsvatten, utan det kan också leda till överflödig 

energiförbrukning. Miljöhantering som kriterium innefattar att mer eller mindre tvinga företag 

till att minska produktionens negativa effekter på miljön. Mer specifikt handlar det om att 

man som företag kontrollerar miljörelaterade certifikat som ISO 14000, grön processplanering 

och åtgärder för koldioxidutsläpp. (Quan et al. 2018)  

Figur 3.2 nedan illustrerar en potentiellt användbar modell för att bland annat inkludera 

miljömässiga aspekter och kriterier vid val av leverantörer. Modellen utgår från att genomföra 

leverantörsval i syfte att uppnå en grönare försörjningskedja. Därifrån läggs fokus på fyra 

olika bestämmande faktorer, nämligen lagliga skyldigheter, konkurrensfördel, företagsansvar 

samt varumärkesrykte. Modellen bygger sedan på att hänsyn tas till tre olika dimensioner vid 

utvärdering och val av potentiella leverantörer. Dessa tre dimensioner utgörs av ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter. De tre dimensionerna bryts sedan ner i ett antal olika 

kriterier som tas hänsyn till inom respektive dimension. Den ekonomiska dimensionen 

innefattar kriterier som pris, kvalitet, leveransprecision, ledtid och flexibilitet. 

Miljödimensionen i sin tur innefattar bland annat kriterier som avfallshantering, återvinning 

samt returlogistik. (Faisal et al., 2017) 

Syftet med att inkludera figur 3.2 nedan grundar sig främst i att kunna påvisa ett potentiellt 

tillvägagångssätt för att uppnå grönare leverantörsval. Figur 3.2, som är modifierad efter Faisal 

et al. (2017), innehåller samma aspekter och kriterier som originalfiguren. Det handlar således 

om att påvisa hur företag kan gå tillväga för att kombinera just ekonomiska och miljömässiga 

kriterier då nya leverantörer ska bedömas och väljas ut. De kriterier som inkluderas i figur 3.2 

nedan är således inte nödvändigtvis de kriterier som är mest relevanta för denna rapport, utan 

det handlar snarare om att illustrera och exemplifiera en potentiell modell för gröna 

leverantörsval.  

I figur 3.2 är även den sociala dimensionen av hållbarhet inkluderad. Därtill inkluderar 

figuren även de kriterier som kan kopplas till social hållbarhet när det kommer till val av 

leverantör. Syftet med detta är att kunna presentera figuren i sin helhet, men den sociala 

dimensionen av hållbarhet kopplat till leverantörsval kommer inte att behandlas djupgående i 

detta arbete. Detta nämndes även i avgränsningskapitlet i rapportens inledning.  
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Figur 3.2 Modell för grönare leverantörsval, modifierad efter Faisal et al. (2017) 

Hur befintliga leverantörer kontinuerligt utvärderas är också något som utvecklats och fått 

mer uppmärksamhet ur miljösynpunkt. Däremot blir inköpsprocessen i sig ofta mer komplex 

då miljömässiga aspekter ska inkluderas i leverantörsarbetet. Detta då miljövänliga inköp 

måste ta hänsyn till leverantörers förmåga att ta ett miljömässigt ansvar utöver de mer 

traditionella utvärderingskriterierna som beskrivits tidigare i arbetet. Gröna 

leverantörsutvärderingar anses också vara komplexa då en noggrann utvärdering av 

leverantörer behöver kunna genomföras, för att på så sätt kunna välja ut den mest 

miljövänliga leverantören. Dessa omfattande leverantörsutvärderingar innefattar såväl 

kvantitativa som kvalitativa kriterier, vilket gör mätningarna av leverantörers prestationer än 

mer komplexa. Denna komplexitet som kan kopplas till gröna leverantörsutvärderingar kan 

ses som en av anledningarna till att företag snarare väljer att mäta de traditionella, mer 
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kvantitativa kriterierna, snarare än att inkludera de miljömässiga kriterierna. (Gitinavard, 

Ghaderi & Pishvaee, 2018; Lee, Khang, Hsu & Hung, 2009)  

Philips hållbarhetsprogram för inköp – Ett exempel från verkligheten  

Ett företags eller en organisations rykte kan skadas radikalt om man inte väljer leverantörer 

med omsorg. I detta exempel beskrivs det hur det holländska företaget Philips gick tillväga 

för att implementera principer gällande ”People, Profit, Planet” och hur de i sin tur försökte 

övertyga deras leverantörer om att använda principer för hållbarhet i de operativa processerna. 

Det var under år 2002 som Philips startade ett världsomspännande hållbarhetsprogram för den 

globala inköpsorganisationen. Det resulterade i att man år 2003 utvecklade en standard för de 

krav som leverantörerna förväntades uppfylla inom området hållbarhet. Projektet som 

upprättades omfattade totalt 50 000 leverantörer. Man erbjöd leverantörerna att delta i 

programmet via ett formellt brev. Det formella brevet innehöll kriterier där varje företag 

uppmanades till att göra en egen bedömning för att sedan lämna in detta resultat till Philips. 

Exempel på kriterier brevet innefattade var bland annat om företag hade en 

miljöstrategi/miljöpolicy, om företaget var ISO 14001-certifierade eller liknande samt om 

företaget hade miljölicenser och hur detta följs upp. Dessa kriterier kan därtill även innefatta 

om företaget kräver att alla underleverantörer ska testa alla inkommande material med 

avseende på färgämnen, kemikalier och liknande. Detta innebär undersökning och analys av 

om materialen följer miljökraven samt om företaget och alla dess underleverantörer använder 

någon form av system som gör att företaget kan spåra alla inkommande ämnen och material 

genom hela försörjningskedjan och tillverkningsprocessen. Efter att ha samlat in brevet från 

respektive leverantör gjorde Philips en liknande revision med hjälp av egna experter. 

Resultaten från Philips jämfördes sedan med de övriga leverantörernas egenbedömning. (van 

Weele, 2012) 

 

Efter att resultaten hade jämförts mynnade detta sedan ut i att leverantörerna uppmanades till 

att ta fram en handlingsplan för att rätta till eventuella problem, som i sin tur kontrollerades 

regelbundet av Philips inköpsorganisation. Philips fokuserade på områden som bland annat 

miljöskydd och förbjudna ämnen, som till exempel vissa kemikalier. Philips insåg däremot att 

det inte var tillräckligt att be leverantörerna att endast skriva på ett dokument där de uppger 

att de uppfyller respektive miljöpolicy, utan Philips ville verkligen försäkra sig om att 

respektive leverantör faktiskt uppfyllde CSR-kraven. Detta resulterade i att Philips tog bort de 

leverantörer som inte uppfyllde kraven från Philips leverantörslista. Det resulterade i att 

leverantörslistan minskade från 50 000 till 30 000. Värt att poängtera är att detta arbetssätt 

inte är tillräckligt i framtiden. Detta då Philips måste försöka se till att framtida leverantörer 

för över miljöpolicyn till deras underleverantörer, alltså andraledsleverantörer och även deras 

råmaterialproducenter. Det beskrivs att företagen fortfarande har en lång bit kvar och att 

arbetet för en integrerad hållbar försörjningskedja för inköpare är utmanande. (van Weele, 

2012) 

 

ISO 14001 & Green Performance Map  

Flertalet av dagens företag verkar på den globala marknaden. Konkurrenssituationen leder till 

att organisationer strävar efter att uppnå ekonomiska fördelar genom exempelvis outsourcing 
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av tillverkning till lågkostnadsländer i kombination med inköp av material, komponenter och 

liknande från en rad olika leverantörer. Detta resulterar i att många företag vill ägna 

uppmärksamhet åt miljömässiga aspekter i hela försörjningskedjan. Det sätter även press på 

att företagen tillverkar produkter med hänsyn till miljön och genom det få möjligheten till att 

uppfylla kundens krav, men också att företagen informerar om miljöpåverkan gällande 

produktionsprocesserna och produkternas livscykel. För att företag skall ha möjlighet till att 

möta det ökande trycket gällande miljökraven är det i detta skede som företag vill uppnå ett 

certifikat i form av ISO 14001. ISO 14001 är en internationell standard som grundades år 

1996 och certifikatet har uppdaterats genom åren och kan användas i alla typer av 

organisationer. Syftet med certifikatet är att få organisationer till att minska dess 

miljöpåverkan, men även att följa lagkrav genom att exempelvis skapa ett system som 

förhåller sig till ISO 14001-ramverket. Implementeringen av certifikatet kan resultera i ett 

förbättrat rykte och genom att ett företag erhåller en stämpel på att de är ISO 14001-

certifierade kan det i många fall bidra till en ökad trovärdighet samt ökat förtroende hos 

kunder. (Nawrocka, Brorson & Lindhqvist, 2009)  

 

ISO 14001 är en standard för miljöledning. Detta miljöledningssystem innefattar att reducera 

negativ miljöpåverkan, men även att skapa miljöarbete genom att skapa nya möjligheter. 

Miljöledningen ses som en stark stomme för att uppnå hållbar utveckling. För att gå in mer 

specifikt på ISO 14001-standarden så kan standarden erbjuda utbildningar och hjälpa 

organisationer till att bli mer hållbara genom att beskriva hur ett företag på ett effektivt sätt 

kan organisera, följa upp, utvärdera samt redovisa sitt miljöarbete. För att ett företag ska 

kunna få ett ISO 14001-certifikat krävs det att vissa krav följs. Dessa krav handlar bland annat 

om att företaget först och främst blir granskat av ett ackrediterat certifieringsorgan, att 

systemet är en naturlig del av den dagliga verksamheten samt att systemet underhålls löpande. 

(SIS, 2019) 

Romvall, Kurdve, Bellgran och Wictorsson (2011) beskriver även att det finns baksidor med 

miljöcertifiering i form av ISO 14001. Bara för att företagen är ISO 14001-certifierade i 

dagsläget behöver det inte betyda att företagen når de miljömål som är önskvärda. ISO 14001 

resulterar i ett verktyg för ett positivt miljöarbete och ett stöd för hela organisationen och dess 

medarbetare till att förbättra företagets övergripande miljöprestanda. Däremot uttrycks det 

också att klyftor har identifierats och att det finns svagheter med att endast förhålla sig till ett 

ISO 14001-certifikat. De klyftor som lyfts fram är identifiering av miljöaspekter inom 

produktionen samt hur man eventuellt prioriterar dessa aspekter för att nå en förbättring. Men 

även hur man inom organisationen kommunicerar samt sprider information gällande 

organisationens miljöarbete. Detta kan även öka engagemang hos anställda inom 

verksamheten. Tidigare studier indikerar dock att flertalet tillverkande företag i Sverige drar 

sig till att anställa ”miljöexperter” som ansvarar för organisationens miljöarbete. Företagen 

drar sig från att integrera miljöarbete genom hela verksamheten och i vissa fall till och med 

exkludera de övriga anställda individerna på arbetsplatsen. (Romvall et al, 2011) 

 

För att stödja implementering av miljöcertifiering i form av ISO 14001, beskriver Romvall et 

al. (2011) att det finns verktyg som kan minska komplexiteten samt underlätta 
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implementeringen. Green Performance Map (GPM) kan ses som ett sådant stödverktyg. GPM 

syftar till att visualisera miljöinformation och därmed göra denna information tillgänglig för 

alla inom organisationen. Verktyget visar på de miljöförbättringar som organisationen vill 

åstadkomma och genom detta ha möjligheten till att uppnå en effektivare kommunikation av 

relevant miljöinformation. Nedan illustreras i tabell 3.2 ett antal fördelar och nackdelar som 

finns med Green Performance Map. (Romvall et al, 2011)  

 

Fördelar (+) Nackdelar (-) 

Passar in i ISO 14001-ramverket Hur ska de miljöaspekter som ej inkluderas 

prioriteras? 

Stödjer systematisk inkludering av alla 

miljöaspekter 

Kräver mycket bakgrundsdata 

Underlättar strategisk, taktisk och operativa 

förbättringar 

Interna kostnader kan vara svåra att samla in 

Generisk struktur Miljömässiga risker är primärt inte inkluderade 

Lätt/enkel att förstå Behov av fortsatt utveckling och testning av 

verktyget 

Stödjer kommunikation av miljömässig 

information 

 

Tabell 3.2 Fördelar och nackdelar med GPM, modifierad efter Romvall et al. (2011) 

Det finns en del kritik som ifrågasätter ISO 14001. Denna kritik grundar sig främst i att ISO 

14001 kan användas endast symboliskt, för att på så sätt utåt sett ge sken av en hög 

miljömedvetenhet. Kritikerna beskriver således att organisationer i vissa fall kan använda sig 

av certifieringen för att på så vis visa sig gröna utan att det egentligen leder till ett ökat 

miljöåtagande. Med andra ord, kan det i vissa fall vara så att företag söker sig till 

certifieringen för att framstå som legitima utåt sett på grund av tryck från exempelvis kunder, 

snarare än att fokusera på deras interna miljöprestanda. Vissa företag ser således ISO 14001 

som ett verktyg för att möta intressenters krav. (Ferrón Vilchez, 2017) 

 

Införandet av ISO 14001 kan betraktas som en möjlig lösning för att underlätta och minska 

kostnaderna för ett företag som är i kontakt med internationella handelspartners. Detta då 

företaget kan visa sig vara miljömedvetna genom att vara ISO 14001-certifierade. Det 

resulterar då i att externa parter inte ens behöver undersöka företagets miljöhänsyn och krav 

då man förlitar sig på ISO 14001-certifieringen, och på så vis kan i vissa fall en handel starta 

utan att företaget undersöker det andra företagets interna miljöhänsyn. Flera studier visar på 

att genom att vara certifierad så leder det inte alltid till betydande förbättringar för miljön. 

Detta då ISO 14001 nödvändigtvis inte är kopplat till möjligheter för företaget att minska 

deras negativa miljöeffekter. Det poängteras att ISO 14001 är inriktad på processen och inte 
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på det resultat som företaget vill uppnå. I tillägg till detta har det upptäckts stora skillnader i 

miljöpåverkan bland företag av liknande storlek och som verkar inom samma bransch. I vissa 

fall har företag till och med gjort ”minsta lilla” för att få chansen till att vara certifierade. ISO 

14001 beskrivs därtill också som en processtandard snarare än ett tillvägagångssätt för att 

uppnå miljömässig förändring. ISO 14001 som certifiering förespråkar användandet av 

processer som olika fabriker och liknande bör tillämpa för att hantera sin miljöpåverkan. 

Detta kan leda till stora variationer mellan de mål som olika fabriker och andra typer av 

anläggningar upprättar med avseende på miljöpåverkan. Detta kan i sin tur resultera i 

varierande efterföljande miljöprestationer, vilket kan bidra till att en implementering av ISO 

14001 inte behöver leda till en minskning av en fabriks eller annan typ av anläggnings 

miljöpåverkan. (Arimura, Darnall, Ganguli & Katayama, 2016; Ferrón Vilchez, 2017) 

 

Utsläpp av koldioxidekvivalenter  

Klimatförändringar som sker i världen bidrar bland annat till att vissa djur och växter inte 

klarar av att överleva i haven då planeten värms upp, att vattennivån stiger på grund av att isar 

smälter samt att risken för skogsbränder och liknande ökar till följd av den torka som uppstår. 

Koldioxidutsläpp utgör idag den största bidragande faktorn till dessa klimatförändringar. 

Detta då hela 60 procent av människans ekologiska fotavtryck 2017 orsakades av just dessa 

koldioxidutsläpp. Detta resulterar således i att en minskning av dessa utsläpp utgör en vital 

del i ett miljömässigt hänsynstagande. (Världskoll, u.å.)  

 

Jorden som vi lever på håller normalt en konstant temperatur genom att planeten i sig avger 

lika mycket energi som den erhåller från solen. Klimatpåverkande gaser påverkar denna 

balans, vilket resulterar i bildningen av ett gaslager som fungerar som glaset i ett växthus. 

Detta gör att jorden istället håller kvar värmen som den erhållit från solen samtidigt som mer 

energi från solen erhålls. Det är detta fenomen som benämns växthuseffekten. 

Växthuseffekten är däremot något bra och positivt. Dessa klimatpåverkande gaser bidrar till 

en höjning av jordens medeltemperatur från ca -18 C, som skulle vara medeltemperaturen 

utan dessa gaser, till ca 15 C, som är dagens medeltemperatur. Problem uppstår däremot när 

dessa klimatpåverkande gasers sammansättning och mängd förändras på ett onaturligt sätt, 

vilket exempelvis sker vid förbränning av fossila bränslen. Om andelen av dessa 

klimatpåverkande växthusgaser ökar, kan detta leda till en ökning av jordens 

medeltemperatur. Det är detta som kallas den förstärkta växthuseffekten. (Björklund, 2012)  

 

Koldioxid räknas till en av de absolut främsta gaserna av de tio olika gaser som har en stark 

klimatpåverkan på vår jord. Idag läggs i regel ett stort fokus på just koldioxidutsläppen. Dessa 

utsläpp av koldioxid är också mycket relevanta ur ett logistikperspektiv, framförallt då 

förbränning av fossila bränslen äger rum i samband med samtliga logistikaktiviteter. Exempel 

på mål som satts upp på olika nivåer avseende just koldioxidutsläpp är att man vill se en 20-

procentig minskning av de totala koldioxidutsläppen år 2020 jämför med utsläppsnivån år 

1990 samt att man vill se en 80-procentig minskning till år 2050. (Björklund, 2012) 

 

Det finns däremot ett antal tillvägagångssätt för att minska den negativa miljöpåverkan som 

kan kopplas till utsläpp av koldioxidekvivalenter. Bland annat syftar detta till att ersätta 
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miljöförstörande energikällor med förnyelsebara energikällor i form av vattenkraft, vindkraft 

och solenergi. Därtill är ett ytterligare potentiellt tillvägagångssätt att ersätta kolväterika 

fossila energikällor med energikällor som innehåller en lägre andel kolväten. (Björklund; 

Jacobson & Delluchi, 2011) 

 

Govindan och Sivakumar (2016) beskriver också utsläpp av koldioxidekvivalenter som ett 

primärt fokusområde när det kommer till gröna leverantörsval. Växthusgaser fungerar här 

som ett samlingsnamn för klimatpåverkande gaser och därtill utgör koldioxid den gas som 

bidrar mest till jordens klimatförändring (Govindan & Sivakumar, 2016).   

 

När det gäller koldioxidutsläpp ur ett logistikperspektiv hamnar fokus ofta på transporterna 

och de utsläpp av koldioxidekvivalenter som dessa transporter ger upphov till. Transporter 

och de utsläpp som dessa transporter orsakar har inte endast en stark påverkan på jordens 

klimat i form av en förstärkt växthuseffekt. Dessa utsläpp bidrar också bland annat till 

försurning och övergödning, tätortsspecifika problem samt brutna kretslopp. Exempelvis 

bidrar förbränning till utsläpp av svavel- och kväveoxider. Genom att dessa oxider reagerar 

med vatten och luft bildas svavelsyra och salpetersyra, vilket är starkt bidragande till 

försurning av mark och vatten på vår jord. När det kommer till tätortsspecifika problem utgörs 

dessa problem och hot framförallt av hälsopåverkande luftföroreningar och partiklar samt 

buller i våra tätorter. Ett exempel på brutet kretslopp är människans moderna användning av 

fossila bränslen. I dagsläget konsumeras fossila bränslen uppskattningsvis 600 000 gånger 

snabbare än de nybildas, vilket bidrar till ett högt tryck på bildningen av dessa fossila 

bränslen. Detta då fossila bränsle har bildats av förmultnande växter under hårt tryck i 

tusentals år innan de blivit olja, kol eller naturgas. (Björklund, 2012) 

 

De miljöproblem som orsakas av utsläppen kan delas in i lokala, regionala samt globala 

miljöproblem. Till de lokala miljöproblemen räknas de utsläpp som relativt omgående och i 

nära anslutning till utsläppskällan påverkar miljön negativt. Dessa föroreningar är oftast 

kortlivade samt lätta att identifiera och reducera då de är koncentrade i nära anslutning till 

källan. När det kommer till de utsläpp som ger upphov till regionala effekter så påverkar 

dessa utsläpp miljön i ett längre tidsperspektiv än de lokala. De miljöproblem som orsakas av 

utsläpp som ger upphov till regionala effekter är således svårare att identifiera och reducera. 

Effekterna och påverkan på miljön på en global nivå ligger tidsmässigt även långt efter de 

regionala miljöproblemen. Det kan således dröja flera decennier innan man kan urskilja de 

fulla effekterna av de utsläpp som sker idag. Utsläpp av just koldioxidekvivalenter är ett 

exempel på förorening som bidrar till lokala, regionala samt globala miljöproblem. 

(Björklund, 2012) 

 

Nedan illustrerar figur 3.3 de tre olika områdena med avseende på miljöproblem samt vilka 

aspekter som hör till respektive problemområde.  
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Figur 3.3 Miljöproblem orsakade av koldioxidutsläpp, modifierad efter Björklund (2012) 

 

De koldioxidutsläpp som ett företag eller en organisation ger upphov till kan delas in i två 

olika delar. Den första delen syftar till de utsläpp av koldioxidekvivalenter som transporter av 

olika slag orsakar. Den andra delen syftar i sin tur till de utsläpp som orsakas av den 

tillverkning som företaget i fråga utför. Båda delar ses som viktiga aspekter som bör beaktas 

vid utvärdering av ett företags miljömässiga förmåga. De flesta köpande företag i en 

försörjningskedja tenderar att välja den leverantör eller de leverantörer som kan bidra till de 

största intäkterna utan att beakta de miljömässiga aspekterna. En stor del av de 

koldioxidutsläpp som ett köpande företag kan beskyllas för beror till stor del på 

transportsträckan mellan det köpande företaget och de utvalda leverantörerna. Detta är således 

en faktor som främst bör beaktas vid val av leverantör. (Yu et al., 2018)  

Global anskaffning är en vanligt förekommande strategi för att förbättra konkurrensförmågan 

för företag som verkar på en global marknad. Detta bidrar till att företag anskaffar från en 

global leverantörsbas för att nå lågkostnadsfördelar och därigenom kunna erbjuda sina 

produkter till ett billigare pris är konkurrenterna. Transportkostnader och koldioxidavtryck 

utgör däremot två av huvudfaktorerna som bidrar till oro vid global anskaffning. Det blir 

således, främst vid global anskaffning, viktigt att kunna implementera kriterier som berör 

koldioxidutsläpp vid val och utvärdering av leverantör. Även om det finns ett flertal modeller 

som inkluderar miljömässiga aspekter som ett kriterium vid val och utvärdering av 

leverantörer, så misslyckas ofta själva kvantifieringen av koldioxidavtrycken. Detta blir 

således problematiskt då en jämförelse mellan olika potentiella leverantörers koldioxidutsläpp 

ska genomföras. (Shaw, Shankar, Yadav & Thakur, 2013)  
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Återvinningsgrad  

Det var under 1990-talet som miljölogistiken började uppmärksammas och därav riktades 

fokus på returlogistik. Returlogistik ändrar flödesriktningen på godsflödet, vilket resulterar i 

förändringar. Ett exempel på detta är att företag i vissa fall känner att de behöver förändra 

förvaringsutrymmet som kan behövas till följd av returlogistiska flöden. I tillägg till detta kan 

organisationer behöva anpassa sig och identifiera nya marknader för att återvinna produkter 

och material. Under 1990-talet möjliggjorde returlogistiken att i större utsträckning 

återanvända och återvinna material, komponenter och produkter. Hushåll införde 

källsortering, de företag som verkade inom elektronik och vitvarubranschen fick genast ett 

ökat producentansvar i form av att de skulle ta till vara på uttjänta produkter. Vissa metaller 

och avfall blir alltmer svårare att utvinna, vilket ger upphov till ett behov av att återvinna 

dessa avfall som uppkommer. Returlogistiken behöver dock inte resultera i endast positiva 

effekter för miljön. Ett exempel som påvisar detta är på vilket sätt företag återvinner och 

styckar förbrukade fartyg, där arbetet för detta i många fall utförs i låglöneländer under hårda 

arbetsförhållanden. (Björklund, 2012)  

 

Ser man till logistiksystemets alla returflöden så är själva returflödena fler än de flöden som 

resulterar till följd av avfall. Med andra ord, det som skickas i retur behöver inte resultera i 

avfall. Värt att poängtera är att returer inte behöver utgå från slutkund. Returflöden kan även 

ske internt inom organisationen på grund av felleveranser, varor som skickas tillbaka till 

centrallager vilket resulterar i en returtransport. Det kan också vara så att ett företags 

produktionsanläggning bearbetar detta internt genom att återvända restprodukter och 

produktionsspill på plats. (Björklund, 2012) 

 

Att upprätta en tydlig återvinningsstrategi är ett tillvägagångssätt för att återanvända 

restprodukter. För att exemplifiera detta kan det handla om att regummera däcken på en 

lastbil, och därmed återanvända och utnyttja däcket under en längre tid. Detta syftar till en 

förebyggande strategi som handlar om att ta till åtgärder för att minimera restprodukters 

uppkomst och integrera miljöbelastning i primärproduktionen. Ett ytterligare exempel på en 

förebyggande strategi är hur förnyelsebara energikällor används till fordon som transporterar 

gods. Det kan vara att ett lok får elström från vattenkraft. (Björklund, 2012) 

Genom att fokusera på en effektiv och hållbar försörjningskedja kan detta leda till 

minskningar i form av förbrukning av resurser som kan uppnås genom återanvändning, 

återvinning samt hantering av avfall. Detta kan i sin tur resultera i kostnadsbesparingar för 

verksamheten. Genomförandet för att uppnå en grön försörjningskedja startar i de flesta fall 

från inköp, som har en kritisk roll samt besitter förmåga att uppnå en grönare 

försörjningskedja. Denna roll innefattar att inköpsledningen ständigt bör utvärdera alternativa 

material, försöka finna metoder för att minska förpackningsavfall och eliminera användning 

av material som påverkar den mänskliga hälsan negativt. I detta skede är det viktigt att det 

inte endast är det fokala företaget som tar sitt ansvar, utan att ett gemensamt ansvar tas bland 

de leverantörer som företaget har en relation till. Fler organisationer riktar dock sitt fokus på 

leverantörerna genom att försöka ha koll på deras miljöprestanda. Detta genom att säkerställa 

att de material som inkommer produceras med minimal miljöpåverkan. (Faisal et al., 2017) 
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Återvinning och återanvändning ses också som en nyckelfaktor för att uppnå en grön, det vill 

säga en miljövänlig, försörjningskedja. Därtill kan ett tidigt involverande av leverantörer i 

exempelvis produktutveckling, produktdesign samt produktionsprocesser kan vara 

fördelaktigt. Att involvera leverantörer så pass tidigt i en produkts livscykel kan i sådana fall 

bidra till en ökad möjlighet till återvinning samt återanvändning av material. Ett sådant 

tillvägagångssätt kan i många fall leda till ett ökat resursbehov initialt, men kan på lång sikt 

bidra till minskad miljöpåverkan under en produkts totala livscykel. (Roehrich, Hoejmose & 

Overland, 2017) 

Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål  

I september 2015 upprättades en ny utvecklingsagenda för att arbeta mot och försöka 

säkerställa en hållbar utveckling i världen. Denna utvecklingsagenda, som fått namnet 

Agenda 2030, består av sjutton olika globala mål för hållbar utveckling. Dessa upprättade mål 

syftar övergripande till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar samt att skapa fredliga 

och trygga samhällen. Världens ledare har lovat att uppnå dessa mål till år 2030, därav 

namnet på utvecklingsagendan. (FN, u.å.)  

 

De sjutton målen som upprättades år 2015 presenteras i figur 3.4 nedan. Fem av dessa mål, 

som är inringade i figur 3.4, kommer att beskrivas och behandlas mer djupgående i detta 

arbete. Tanken bakom detta är att vi anser att dessa fem mål utgör de mål som närmats kan 

knytas an till logistiska aktiviteter. Vi anser således att dessa globala mål i någon mån kan tas 

hänsyn till då företag väljer samt utvärderar sina leverantörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 FN:s globala mål, modifierad efter FN (u.å.) 

 

Det första målet syftar till att säkerställa rent vatten och sanitet till samtliga människor på 

jorden. Tillgång till rent vatten är en grund för att som människa kunna leva ett anständigt liv. 

Detta globala mål syftar bland annat till att förbättra vattenkvaliteten på vår jord genom att 

minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och 
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material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten samt väsentligt öka återvinningen och en 

säker återanvändning globalt. (FN, u.å.)  

 

Det andra målet är att säkerställa användning av hållbar energi. Detta globala mål syftar bland 

annat till att till år 2030 väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen 

samt att fördubbla den globala förbättringstakten vad det gäller energieffektivitet. Det handlar 

således mycket om att tillgodose människor med elektricitet från förnybara källor som inte 

orsakar ökade koldioxidutsläpp. (FN, u.å.) 

 

Det tredje målet syftar till en hållbar industrialisering samt främja innovation. Målet syftar till 

att år 2030 utveckla och anpassa infrastrukturen i industrin för att uppnå hållbarhet genom 

effektivare resursanvändning samt genom fler rena och miljövänliga tekniker och 

industriprocesser. FN menar på att en fungerande infrastruktur är grundläggande för hållbar 

utveckling. Fortsättningsvis menar FN på att detta kan ske genom bland annat investeringar 

med avseende på transportsystem. (FN, u.å.) 

Det fjärde målet handlar om att försöka säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster. Detta globala mål syftar till att senast år 2020 uppnå en miljövänlig 

hantering av kemikalier, men även andra typer av avfall och minska utsläppen av dem i 

luften, vatten och mark. Syftet är att minimera de negativa konsekvenserna som kan uppstå 

för människors hälsa och dessutom för miljön. Till år 2030 vill man åstadkomma en väsentlig 

minskning av mängden avfall, genom att finna åtgärder för att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall. FN menar på att hållbar konsumtion resulterar i mindre 

koldioxidutsläpp i kombination med att det sätter stopp för onödig massproduktion. (FN, u.å.) 

Det femte målet syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar 

och dess konsekvenser. För att tackla dessa klimatförändringar behöver en förändring ske vad 

det gäller användandet av resurser inom bland annat energianvändning och produktion. 

Utsläpp av växthusgaser har en stor påverkan på klimatförändringen, och vissa 

medlemsländer i FN har åtagit sig minska sina utsläpp av växthusgaser för att bekämpa denna 

rådande klimatförändring. (FN, u.å.) 

3.3 Utvärdering av inköpsarbete 

Hur väl inköpsfunktionen i ett företag presterar kan ses som en viktig och värdefull 

bestämmande faktor när det kommer till ett företags konkurrensfördelar. Kostnad, kvalitet och 

leveransförmåga är de kriterier som mest frekvent används då inköpsfunktionens prestationer 

ska utvärderas och dessa kriterier är nära kopplade till de som används när leverantörer ska 

utvärderas. Kostnader för det köpande företaget är nära kopplade till utvärdering av 

leverantörer och hur dessa presterar vad det gäller kostnader. På liknande sätt är leverantörers 

prestationer vad det gäller kvalitetsaspekter nära kopplade till hur utvärderingen av det 

köpande företagets kvalitetsaspekter kommer att se ut. Till sist är också leveransförmågan en 

dimension som mäter hur väl inköpsfunktionen presterar i ett företag, och detta kan tydligt 

kopplas till hur väl leverantörerna presterar vad det gäller pålitlighet och snabbhet på 
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leveranser. Utvärdering av inköpsfunktionen i sig samt utvärdering av leverantörer är således 

nära kopplat till varandra och går i många avseenden hand i hand. (Nair et al., 2015)  

Vid utvärdering av ett företags eller en organisations inköpsarbete bör inköpsledningen se till 

att de resultat och de aktiviteter som planerats verkligen genomförs inom de tillgängliga 

ekonomiska resurserna som finns. Denna utvärdering kan således beskrivas som att 

inköpsaktiviteter som sker kontinuerligt kontrolleras mot den inköpsplanering som är 

upprättad. Dessa utvärderingar som tas fram bör sedan rapporteras till företagsledningen för 

att på så sätt möjliggöra en bedömning av ett företags generella inköpsresultat. Det bör i dessa 

fall läggas stor vikt vid att upprätta tydliga mål för att på så sätt kunna kontrollera 

inköpsprestationerna mot dessa mål. De övergripande målen för inköpsverksamheten som 

upprättas bör sedan vara möjliga att överföra till mer detaljerade handlingsplaner. Detta för att 

säkerställa vem som är ansvarig för vilka områden och delar av målen. En väl strukturerad 

inköpsstyrningsprocess kan i många fall vara en viktig del för ett företags lönsamhet, men 

däremot är vissa delar av denna inköpsstyrningsprocess i många företag dåligt strukturerad. 

(van Weele, 2018) 

En begränsning med mätning av inköpsresultat och inköpsarbete är att det inte finns någon 

enskild praktisk metod för hur detta bör genomföras. En av de centrala faktorerna som avgör 

och påverkar hur inköpsresultat mäts och följs upp beror på hur företagsledningen ser på 

inköpets roll i verksamheten. Hur företagsledningen ser på inköpsavdelningen och dess arbete 

kan delas in i fyra olika nivåer. Tabell 3.3 nedan illustrerar dessa fyra olika nivåer genom att 

beskriva vilken hierarkisk nivå inköpsverksamheten har samt vilka mätetal som används inom 

de olika nivåerna.  
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Företagets syn på 

inköpsavdelningen 

Inköps hierarkiska nivå Mätetal 

Inköp som en operationell 

administrativ funktion 

Låg inom organisationen Antal order, inköpsorderstock, 

ledtider i administrationen, 

godkännande procedurer osv 

Inköp som en kommersiell 

funktion 

Rapporterar till ledningen Besparingar, prisreduceringar, 

avkastning på investering, 

inflationsrapporter och 

avvikelserapporter 

Inköp som en del av integrerad 

logistikstyrning 

Inköp integrerat med andra 

materialrelaterade funktioner 

Besparingar, kostnadsreducering, 

leverantörernas leveransprecision, 

antal avvisningar och minskning 

av ledtider 

Inköp som en strategisk 

affärsfunktion 

Inköp representerat i 

ledningsgruppen 

”Borde-kosta-analys”, tidig 

leverantörsinvolvering, köpa eller 

tillverka och minskning av 

leverantörsbasen 

Tabell 3.3 Företags syn på inköpsavdelningen, modifierad efter van Weele (2018) 

Mätning av ett företags eller en organisations inköpsförmåga kan delas in i fyra olika 

huvudområden. Dessa huvudområden utgörs av kostnad/pris, produkt/kvalitet, logistik samt 

organisation. De fyra olika dimensionerna kan företag således basera sina mätningar och 

utvärderingar på. Den första dimensionen, som avser kostnad/pris, syftar till förhållandet 

mellan standardpriserna som finns och de priser som faktiskt betalas för material och tjänster. 

Den andra dimensionen, produkt/kvalitet, avser inköpsavdelningens ansvar vad det gäller 

kvaliteten på de inköpta materialen. Den tredje dimensionen, logistik, syftar till att möta 

inköpsfunktionens bidrag till ett effektivt inflöde av material och tjänster till företaget. Den 

fjärde och sista dimensionen, organisation, avser mätning och utvärdering av de resurser som 

används för att uppnå de uppsatta målen för inköpsfunktionen. Detta kan exempelvis handla 

om inköpspersonal, inköpsledning och informationssystem som används för 

inköpsverksamheten. (van Weele, 2018)  

I dagsläget rankar och prioriterar flertalet chefer företagets sociala ansvar högt. År 2007 gick 

den holländska hälso- och miljöministern ut med att alla inköp som landets regering skulle stå 

för från och med 2010 skulle göras enligt föreskrivna miljökrav och mot hållbara inköp. 

Problemet är hur man egentligen definierar hållbara inköp, vad menade egentligen regeringen 

när det skulle uppnå ansvarsfulla inköp? Man kan säga att hållbarhet tycks användas som ett 

allmänt begrepp och som i sin tur innehåller flera aspekter. Men som ofta kallas för ett 

företags sociala ansvar, CSR. Syftet med CSR är att företag skall utveckla affärslösningar på 

ett sätt så att den nuvarande världsbefolkningens behov tillgodoses utan att äventyra och 

skada framtida generationers möjlighet till att uppfylla sina behov. Därav definieras hållbara 
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inköp som inköp för en bättre framtid. Med det sagt, har man insett att de företag som endast 

fokuserar på de ekonomiska vinsterna har svårt att bli accepterade av omvärlden. Hållbara 

vinster kan uppnås genom att företagen finner en balans i de krav som ställs från framförallt 

kunder, anställda, miljön etc. Det beskrivs att man ska följa devisen ”People, Planet, Profit” 

som i sin tur har utvecklats av Carroll år 1991 i hans berömda hållbarhetspyramid. Ett 

exempel på ett företag som använder sig utav just Carrolls pyramid är DSM som är ett företag 

inom kemibranschen. För ett antal år sedan tog DSM fram ett mål som innebar att man ville 

vara ledande inom hållbarhet i kemibranschen, med tanke på att just kemibranschen kan 

resultera i stora miljöskador. DSM utformade ”People, Planet, Profit” i sin policy. I aspekten 

”Planet” fokuserade DSM på alla aktiviteter som syftade till att på ett effektivt sätt dra nytta 

av naturliga energikällor, råmaterial och andra naturresurser. I ”Planet” inkluderas även 

avfallshantering, återanvändning av spill samt returlogistik. (van Weele, 2018) 

3.4 Produktionsmiljöers påverkan på inköp 

I ett tillverkande företag är det vanligt förekommande att de produkter som tillverkas delas in 

i standardprodukter, mer eller mindre kundorderspecifika produkter samt helt kundspecifika 

produkter. Den principiella skillnaden mellan dessa olika produktkategorier handlar främst 

om var kundorderpunkten befinner sig i produktionsflödet. Kundorderpunkten, eller KOP, är 

den punkt i en produkts materialstruktur från och med vilken produktens tillverkning och 

leverans är kundorderbestämd. Från och med denna punkt är således tillverkningen 

kundorderstyrd. De olika tillämpbara produktionsmiljöerna som behandlas är konstruktion 

mot kundorder, tillverkning mot kundorder, montering mot kundorder, tillverkning mot plan 

samt tillverkning mot lager. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

Vilken produktionsmiljö alternativt vilka produktionsmiljöer som tillämpas inom ett företag 

har en stor inverkan på var i flödet den större delen av lagerhållningen kommer att ske. Ju mer 

kundorderstyrd produktionen är desto tidigare i flödet kommer den primära lagerhållningen 

att äga rum. Således kommer den större delen av lagerhållningen att ske sent i flödet om 

produktionen istället inte har något eller endast ett litet inslag av kundorderstyrd tillverkning. 

Lagerläggningspunkterna inom företaget kan också vara olika till antalet beroende på vilken 

typ av produktionsmiljö som i huvudsak tillämpas. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

Nedan illustrerar figur 3.5 de olika tillämpbara produktionsmiljöerna samt var i flödet 

lagerläggningspunkterna befinner sig inom dessa olika produktionsmiljöer. De upp och ned-

vända trianglarna i figuren illustrerar lagerläggningspunkter. Beroende på vilken 

produktionsmiljö som tillämpas kan det således resultera i olika antal lagerläggningspunkter i 

flödet. Övergången från en smal pil till en fetmarkerad pil illustrerar var i flödet 

tillverkningen blir kundorderspecifik.  
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Figur 3.5 Lagerläggningspunkter vid olika produktionsmiljöer, modifierad efter Mattsson och 

Jonsson (2003) 

Konstruktion mot kundorder  

Detta innebär att ett företags produkter utformas mot kundorderspecifikationer. 

Konstruktionsarbete, tillverkningsförberedelser, materialanskaffning och tillverkning 

genomförs och styrs vid denna produktionsmiljö helt och hållet av erhållna kundorder. Detta 

innebär således att kundorderpunkten ligger långt ner i produktstrukturen. De eventuella lager 

som kan finnas vid denna användning av denna produktionsmiljö handlar främst om enklare 

köpkomponenter och råmaterial. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 

Tillverkning mot kundorder  

Denna typ av produktionsmiljö påminner om ovanstående typ, men i detta fallet är 

produkterna som tillverkas generellt helt konstruerade och tillverkningsförberedda innan dess 

att kundorder erhålls. En större del av materialanskaffningen samt tillverkningen av detaljer 

och halvfabrikat sker inom denna produktionsmiljö också utan någon som helst koppling till 

någon kundorder. Däremot utförs viss detaljtillverkning samt all montering och 

sluttillverkning av produkter direkt mot erhållna kundorder. Därtill anskaffas även material 

från externa leverantörer i viss mån efter det att kundorder erhållits. Kundorderpunkten vid 

tillämpning av denna produktionsmiljö ligger således något högre upp i produktstrukturen 

jämfört med konstruktion mot kundorder. Lagren består i sin tur i detta fall primärt av 

köpkomponenter, råmaterial och egentillverkade detaljer. (Jonsson & Mattsson, 2016)   
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Montering mot kundorder  

Tillämpning av denna produktionsmiljö innebär generellt att all anskaffning av material samt 

all detaljtillverkning genomförs innan dess att kundorder erhållits. Däremot åstadkoms 

produkternas slutliga utformning genom att varianter bestäms vid montering/sluttillverkning 

kopplat till erhållna kundorder. Detta innebär att standardiserade produkter tillverkas utan 

koppling till någon specifik kundorder, för att sedan monteras ihop eller konfigureras på olika 

sätt för att uppnå mer kundspecifika varianter då kundorder erhållits. Kundernas 

integrationsgrad är således relativt låg och kundorderpunkten återfinns inom denna 

produktionsmiljö högt upp i produktstrukturen. I detta fall består lagerhållningen av ingående 

köpkomponenter, råmaterial samt egentillverkade detaljer och halvfabrikat. (Jonsson & 

Mattsson, 2016) 

 

Tillverkning mot plan 

Vid denna typ av produktionsmiljö är produkterna helt och hållet färdigtillverkade och 

specificerade innan dess att kundorder erhålls. Detta innebär således att kundorderpunkten 

återfinns efter slutprodukt i produktstrukturen. Tillämpning av tillverkning mot plan som 

produktionsmiljö kan innebära att helt standardiserade produkter tillverkas i väntan på 

inkommande kundorder, men det kan däremot också avse en viss tillverkning av 

kundspecifika produkter som levereras till enstaka kunder. Dessa kundspecifika produkter är 

konstruerade för en specifik kund, men produkten är däremot ändå känd då kundorder erhålls. 

Detta sker genom att information om leveransplaner alternativt information om prognoser och 

lagernivåer från leverantörer initierar tillverkningen snarare än att det är en specifik kundorder 

som initierar tillverkningen av produkterna. Lagren vid tillämpning av denna 

produktionsmiljö utgörs av slutprodukter, samtliga ingående köpkomponenter, råmaterial 

samt egentillverkade detaljer och halvfabrikat. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 

Tillverkning mot lager  

Detta innebär, precis som vid tillverkning mot plan, att produkterna är helt och hållet 

färdigtillverkade samt specificerade innan dess att kundorder erhålls. Kundorderpunkten 

återfinns således även inom denna produktionsmiljö efter slutprodukt i produktstrukturen. Vid 

tillämpning av denna produktionsmiljö handlar det främst om att färdigtillverkade 

standardprodukter lagerhålls i väntan på inkommande kundorder. Detta innebär att lagren 

består av färdigtillverkade slutprodukter, ingående köpkomponenter, råmaterial samt 

egentillverkade detaljer och halvfabrikat. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 

Nedan beskriver tabell 3.4 övergripande vad som karaktäriserar de olika tillämpbara 

produktionsmiljöerna. Tabellen bidrar därtill också till en översiktlig jämförelse av de olika 

produktionsmiljöerna baserat på ett antal specifika egenskaper.  
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Produktions-

miljö 

Leveranstid 

till kund 

Typiska 

produktions-

volymer 

Produkt- 

variation 

Bas för 

planering 

Integration 

med kund 

Antal 

kundorder 

Konstruktion 

mot kundorder 

Lång Mycket små Mycket hög Kundorder Hög Mycket få 

Tillverkning 

mot kundorder  

Medel Små Hög Prognos/kund-

order 

Medel Få 

Montering 

mot kundorder  

Kort Medel Hög Prognos/kund- 

order 

Liten Medel 

Tillverkning 

mot plan  

Kort Mycket stora Låg Leveransplan Ingen Få 

Tillverkning 

mot lager 

Mycket kort Stora Låg Prognos Ingen Medel 

 Tabell 3.4 Produktionsmiljöer och dess egenskaper, modifierad efter Jonsson och Mattsson 

(2016) 

3.5 Leverantörsstrategier   

Kraljic’s matris, som beskrivits översiktligt i rapportens inledning, bygger som bekant på en 

indelning av fyra olika kvadranter. Indelningen av dessa fyra olika kvadranter är baserad på 

inköpets betydelse samt leverantörsrisken hos den produktkategori som studeras. Exempelvis 

så resulterar ett användande av endast en enda leverantör för en produktkategori, utan några 

alternativa leverantörer i en hög leverantörsrisk. En låg leverantörsrisk uppnås istället när 

produkter, framförallt standardprodukter, kan anskaffas från flera olika leverantörer samtidigt 

som kostnader som är kopplade till att byta leverantör är låga. (van Weele, 2018) 

Ett företags leverantörsstrategi är således beroende av två olika faktorer, nämligen den 

strategiska vikten av inköpet i fråga samt komplexitet som finns på leverantörsmarknaden. Ett 

inköps strategiska vikt syftar bland annat till inköpets andel av de totala inköpskostnaderna 

samt dess påverkan på företagets lönsamhet. Leverantörsmarknadens komplexitet vid en 

inköpssituation syftar i sin tur exempelvis till hur många leverantörer som finns tillgängliga 

på marknaden samt hur snabbt teknologi och olika material förnyas och byts ut. Genom att ta 

hänsyn till dessa två faktorer vid en anskaffningssituation kan företag på en strategisk nivå dra 

nytta av sin köpkraft gentemot viktiga leverantörer samt minska risker som kan uppstå vid 

anskaffning. (Kraljic, 1983) 

Figur 3.6 nedan visar de fyra olika kvadranterna som Kraljic’s matris består av. Dessa 

kvadranter utgörs således av hävstångsartiklar, strategiska artiklar, standardartiklar samt 

flaskhalsartiklar beroende på inköpts finansiella betydelse samt leverantörsrisken.  
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Inköpets 

finansiella 

betydelse  

Leverantörsrisk 

Låg 

Låg 

Hög 

Hög 

 

Hävstångsartiklar 

 

 

Strategiska artiklar 

 

Standardartiklar 

 

Flaskhalsartiklar 

 

 

Figur 3.6 Kraljic’s matris, modifierad efter van Weele (2018) 

Strategiska artiklar utgörs främst av högteknologiska, högvolym produkter som ofta är 

kundspecifika. Denna kvadrant kännetecknas av att det i de flesta fall endast finns en 

leverantör tillgänglig, alternativ väldigt få, samtidigt som artiklarna i fråga representerar en 

stor del av slutproduktens självkostnad. För detta segment är kommunikation och interaktion 

mellan kund och leverantör ofta av stor vikt. (van Weele, 2018)  

Hävstångsartiklar syftar generellt till produkter och liknande som är möjliga att anskaffa från 

flertalet leverantörer, men som samtidigt utgör en relativt stor del av slutproduktens 

självkostnad. Dessa inköp sker ofta i stora volymer, vilket gör att en liten prisförändring kan 

påverka den slutliga kostnaden för slutprodukten kraftigt. För detta segment förespråkas 

främst ett tydligt prisfokus då det finns relativt många leverantörer att välja mellan medan det 

handlar om artiklar som utgör en stor del av slutproduktens självkostnad. (van Weele, 2018)  

Flaskhalsartiklar beskrivs som artiklar som representerar ett lågt värde sett till inköpts 

finansiella betydelse. Däremot är leverantörsrisken hög då denna typ av artiklar ofta endast 

kan anskaffas från en enda leverantör på marknaden. Generellt så är leverantören den 

dominerande parten i dessa typer av relationer, vilket kan resultera i höga priser, långa 

ledtider för leverans, bristande service och stora kostnadskonsekvensen i stort för det köpande 

företaget. (van Weele, 2018)  

Standardartiklar syftar slutligen till produkter och liknande som kännetecknas av få tekniska 

och kommersiella problem, lågt inköpris per enhet samt att det finns många alternativa 

leverantörer tillgängliga på marknaden. Inom denna kvadrant förespråkas en effektiv och 

välorganiserad anskaffning för att spara tid och på så vis kunna tillsätta mer tid till det mer 

krävande anskaffningsarbetet vad det gäller de övriga produktkategorierna. (van Weele, 2018)  

Det går ganska fort att urskilja att det inom de olika kvadranterna inte tas upp några som helst 

aspekter som kan kopplas till miljö. Framförallt tas det ingen hänsyn till miljömässiga 
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aspekter vid indelning av de olika kvadranterna, utan hänsyn tas endast till leverantörsrisken 

samt inköpets finansiella betydelse.  

Det andra tillvägagångsättet för att som företag segmentera sina leverantörer är att dela in 

dessa efter hur nära relationer som upprättas med leverantörerna. Detta kännetecknas av en 

pyramidmodell som är indelad i tre olika nivåer och utgörs av partnerskapsleverantörer, 

associerade leverantörer samt konventionella leverantörer. (Jonsson & Mattson, 2016)  

 

Figur 3.7 Tre nivåer av leverantörsrelationer, modifierad efter Jonsson och Mattsson (2016)  

De leverantörer som befinner sig på den lägsta nivån i pyramiden kallas, som figur 3.7 ovan 

illustrerar, för konventionella leverantörer. Leverantörsrelationerna inom denna nivå 

kännetecknas bland annat av att leveranser sker mot enstaka order, att pris är ett avgörande 

val samt att företaget utför en egen kvalitetskontroll av inkommande gods och liknande. De 

konventionella leverantörerna kan delas upp i två olika grupper baserat på om det handlar om 

relationer av engångskaraktär alternativt av lågfrekvent karaktär. Oavsett vilken grupp som en 

leverantör hamnar under, så handlar det i denna delen av pyramiden om en låg relationsnivå i 

relation till de två övriga nivåerna. Anskaffningen inom denna relationsnivå sker också i regel 

utan några specifika leverantörsutvärderingar eller val. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

Leverantörerna som återfinns på den mellersta relationsnivån i pyramiden benämns 

associerade leverantörer. Dessa relationer karaktäriseras bland annat av långsiktighet och av 

att relationerna periodiskt ses över. Andra kännetecken för denna typ av relationsnivå är att 

det köpande företaget inte behöver ha någon egen kvalitetskontroll av inkommande gods samt 

att flödena mellan levererande och köpande företag i stor utsträckning är synkroniserade. 

Köpande och levererande företag arbetar inom denna relationsnivå för att tillsammans kunna 

reducera lagernivåer, ledtider och osäkerheter. Vid leverantörsval inom denna nivå beaktas i 

regel ett flertal bedömningsvariablerna utöver själva prisbilden. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

Partnerskaps-

leverantörer

Associerade leverantörer

Konventionella leverantörer
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Leverantörerna inom den högsta relationsnivån som återfinns i toppen av pyramiden i figur 

3.7 kallas för partnerskapsleverantörer. Dessa relationer kännetecknas av samma aspekter som 

de associerade leverantörerna som återfinns i mitten av pyramiden. Däremot inkluderar den 

högsta relationsnivån gemensam produktutveckling, frekvent informationsutbyte om 

produktionsprocesser, produkter och kvalitetsfrågor. Detta nära utbyte av information och 

liknande är det som utgör den nära relation som främst kännetecknas relationen mellan ett 

köpande företag och dess partnerskapsleverantörer. Utöver detta bedrivs också 

förbättringsinsatser tillsammans och partnerskapsleverantörer är i regel djupt integrerade i det 

köpande företagets logistikprocesser. (Jonsson & Mattsson, 2016)  

3.6 Analys av teori  

I denna avslutande del av arbetets teoretiska referensram kommer en diskussion rörande 

sammanställd forskning och litteratur att genomföras. Syftet med detta är att förtydliga vilka 

delar av den refererade forskningen och litteraturen som kommer att beläggas med störst 

fokus under arbetets analysdel.  

Figur 3.8 nedan illustrerar övergripande de sex steg som en inköpsprocess enligt van Weele 

(2018) generellt innefattar. Denna figur används för att kunna illustrera vilka delar av 

inköpsprocessen som kommer att analyseras vidare i detta arbete. De steg i inköpsprocessen 

som kommer att analyseras vidare är inringade med röda ringar, detta för att förtydliga vilka 

dessa är.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8 Inköpsprocessen - Fördjupningsområden, modifierad efter van Weele (2018)  

Gällande bedömning och val av nya leverantörer behandlas traditionella kriterier och gröna 

kriterier samt relationen mellan dessa i arbetets teoretiska referensram. Syftet med detta har 

varit att behandla och beskriva vanligt förekommande kriterier, så kallade traditionella 

kriterier, som används vid val och bedömning av nya, potentiella leverantörer. Därtill har 

syftet även varit att behandla och beskriva miljömässiga kriterier, så kallade gröna kriterier, 

som kan inkluderas vid leverantörsval. Val och bedömning av leverantör är ett steg i van 

Weele’s (2018) inköpsprocess som kommer att analyseras med hjälp av arbetets teoretiska 

referensram och empiri. Nedan illustrerar tabell 3.5 vanligt förekommande kriterier samt 

miljömässiga kriterier gällande val och bedömning av leverantör.  

Steg 2 Steg 6 
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Leverantörsval	(steg	2	i	inköpsprocessen)
Kriterier	som	behandlats	i	teoretisk	referensram	
Traditionella	kriterier:	

Kvalitet

Leveransförmåga	

Pris

Maskiner	och	utrustning	

Geografisk	plats

Miljömässiga	kriterier:	

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter	

Återvinningsgrad	

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material

Grad	av	ren	energianvändning  
Tabell 3.5 Leverantörsval – Sammanställning av kriterier  

 

När det kommer till uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer har vanligt 

förekommande kriterier såväl som miljömässiga kriterier behandlats i arbetets teoretiska 

referensram. Detta för att sedan kunna använda dessa då rapportens empiriinsamling ska 

analyseras. Nedan illustrerar tabell 3.6 vanligt förekommande kriterier samt miljömässiga 

kriterier rörande uppföljning och utvärdering av leverantör som behandlats i rapportens 

teoretiska referensram.  

Leverantörsutvärdering	(steg	6	i	inköpsprocessen)
Kriterier	som	behandlats	i	teoretisk	referensram	
Traditionella	kriterier:	

Kvalitet

Leveransförmåga	

Kostnad

Flexibilitet

Service

Finansiell	position

Miljömässiga	kriterier:	

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter	

Återvinningsgrad	

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material

Grad	av	ren	energianvändning  
Tabell 3.6 Leverantörsutvärdering – Sammanställning av kriterier  

 

Utvärdering av inköpsarbete har också behandlats och beskrivits i arbetets teoretiska 

referensram. Syftet med detta har varit att studera hur utvärderingsarbetet sker internt inom 

organisationer. Detta för att få en bild av vilka kriterier som används i syfte att utvärdera det 

som sker inom organisationer. Detta ska i arbetets analys sedan kunna sättas i relation till de 

kriterier som används för att utvärdera externa leverantörer. De mätetal som van Weele 

(2018) beskriver när det kommer till dessa utvärderingar utgörs bland annat av antal order, 

ledtider i administrationen, besparingar, prisreduceringar, avkastning på investering, 
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kostnadsreducering, leverantörers leveransprecision samt minskning av ledtider. Dessa 

mätetal som van Weele (2018) tar upp kan uppfattas som tydligt kvantitativa i relation till 

flera av de mått som tas upp vid leverantörsval och leverantörsutvärdering. I tillägg till detta 

kan mätetalen för utvärdering av inköpsarbete främst kopplas till ekonomi och logistik. Värt 

att notera är att inget av de mätetalen som van Weele (2018) beskriver gällande utvärdering av 

inköpsarbete kan kopplas till någon form av miljömässigt hänsynstagande.  

 

Ytterligare har tillämpbara produktionsmiljöer behandlats och presenterats med hjälp av 

forskning och teori. Denna information ska sedan med hjälp av empirin bidra till en analys 

rörande huruvida tillämpad produktionsmiljö kan kopplas till hur de olika företagen arbetar 

när det kommer till leverantörsval och leverantörsutvärdering såväl som utvärdering av 

inköpsarbetet.  
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4. Empiri  

I denna del av arbetet kommer resultatet av den intervjustudie som genomförts att 

presenteras. Tanken är att denna intervjustudie ska bidra till att besvara delfråga tre och 

fyra. I den genomförda studien ingick fyra olika svenska företag, varav tre av dessa var 

tillverkande företag. Samtliga av dessa undersökta företag hade år 2018 en omsättning 

någonstans mellan 100 miljoner SEK och 10 miljarder SEK. Den genomsnittliga tidsåtgången 

för de fyra genomförda intervjuerna var ca fyrtiofem minuter. De frågor som intervjun i 

huvudsak genomfördes med hjälp av återfinns i bilaga 1. Empiridelen kommer att delas upp 

företagsvis. Det första företaget som undersöktes kommer således först att beskrivas och detta 

följs sedan av en sammanställning av intervjun som genomfördes med företaget. Detta 

upplägg kommer sedan att vara identiskt för de tre efterföljande företagen.  

4.1 AB Furhoffs Rostfria  

AB Furhoffs Rostfria grundades år 1899 av Carl Furhoff. I dagsläget består företagets 

produktion främst av egenutvecklade VVS-produkter samt legoproduktion av rostfria 

produkter. AB Furhoffs Rostfria beskriver ett antal punkter som verksamheten uttrycker vara 

högt prioriterade. Dessa punkter utgörs bland annat av att företaget ska hålla en hög kvalitet 

som är anpassad till kundens förväntningar och produktens funktion, samt att företagets 

varumärke utifrån ska uppfattas som mycket pålitligt. Detta är exempel på några av de 

punkter AB Furhoffs Rostfria uttrycker att man strävar efter. Verksamhetens huvudkontor 

finns i Skövde och det är också där all produktion och utveckling av produkter sker. (AB 

Furhoffs Rostfria, u.å.)  

Intervjun ägde rum på AB Furhoffs Rostfrias huvudkontor och genomfördes med företagets 

inköps- och logistikchef som respondent. Denna befattning har vederbörande haft sedan fem 

år tillbaka. Respondenten har en lång erfarenhet i form av flera års arbete inom 

inköpsverksamheten i olika företag. Sedan ett år tillbaka ansvarar respondenten för 

produktion, inköp, logistik och teknik på företaget, men med störst fokus på just 

inköpsverksamheten.  

Vad det gäller den produktionsmiljö som tillämpas inom företaget, så tillämpas främst 

tillverkning mot kundorder samt tillverkning mot lager. Företaget har därtill en stor 

variantflora och använder således en kombination av dessa två produktionsmiljöer. Utöver 

detta kan det även inkomma ett fåtal kundorder avseende produkter som ska konstrueras mot 

order. Detta innebär således att Furhoffs i någon mån även tillämpar konstruktion mot 

kundorder som produktionsmiljö, men detta förekommer inte alls lika frekvent som 

tillverkning mot kundorder och tillverkning mot lager.   

4.1.1 Leverantörsval – Vilka kriterier fokuserar företaget på?  

Företaget AB Furhoffs Rostfria har i nuläget ca 600 st leverantörer, varav 50 st av dessa 

leverantörer utgör 80 procent av den totala inköpsvolymen. Den största produktgruppen som 

anskaffas är i huvudsak råmaterial i form av plåt, där endast tre leverantörer används i 

nuläget. Samtliga av dessa tre leverantörer är likvärdiga vad det gäller leveranssäkerhet, 

kvalitet och servicegrad, vilket är tre kriterier som det läggs stor vikt vid inom företaget. Vad 
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som uttrycks vara orderkvalificerare respektive ordervinnare kan skilja sig åt något mellan 

olika leverantörer, men det uttrycks ändå att dessa kriterier i huvudsak är de som det läggs 

störst vikt vid. Här handlar det framförallt om produktkvalitet samt leveranssäkerhet hos 

leverantörerna, vilka är de så kallade hårda nyckeltalen som mäts kvantitativt. Det tillkommer 

därtill också aspekter som flexibilitet samt sortimentstillgänglighet, men dessa är inte lika 

mätbara som de tidigare nämnda nyckeltalen. I tillägg till detta tillkommer det även ett antal 

ytterligare kriterier då en ny leverantör väljs ut. Företaget gör då en leverantörsbedömning av 

den nya leverantören genom att bland annat titta på huruvida leverantören uppfyller olika 

certifieringar i form av ISO 9001 samt ISO 14001. Furhoffs använder sig även av en 

checklista för leverantörsbedömning som består av 18 olika punkter. Denna checklista 

används för att bedöma huruvida nya leverantörer är lämpliga inom olika områden.  

Tabell 4.1 nedan illustrerar den mall som företaget använder sig av vid bedömning av nya, 

potentiella leverantörer. Respondenten uttrycker dock att denna leverantörsbedömning inte 

genomförs om leverantören i fråga inte anses vara konkurrenskraftig med avseende på det pris 

som leverantören kan erbjuda. Man uttrycker att en subjektiv bedömning genomförs för varje 

kriterium. Det är däremot inte genomgående samtliga kriterier som värderas för samtliga 

leverantörer, då inte alla kriterier anses vara applicerbara för samtliga leverantörer. Samtliga 

leverantörer som levererar direkt material till AB Furhoffs Rostfria bedöms på något sätt 

utifrån denna mall. Efter att de relevanta kriterierna för en leverantör har bedömts, görs sedan 

en samlad bedömning av leverantören. Till detta dokument kan det även bifogas anteckningar 

och kommentarer från dem som gjort bedömningarna. Det kan eventuellt handla om att något 

specifikt bör uppmärksammas. Slutligen, bedöms leverantören som lämplig, lämplig efter 

åtgärd alternativt ej lämplig. Värt att notera är dock att de olika kriterierna som används inte 

är viktade på något specifikt sätt.  

 

Tabell 4.1 Leverantörsbedömning - dokument från AB Furhoffs Rostfria 

AB Furhoffs Rostfria tittar i huvudsak endast på de direkta leverantörerna som företaget 

anskaffar från. Det kan däremot i mer sällsynta fall vara så att man tittar på leverantörer som 
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ens direkta leverantörer använder sig av, men detta är inget som normalt sker. Det finns heller 

inga tydliga krav inom verksamheten avseende att studera nivå 2-leverantörer och lägre. Vad 

det gäller plåt, som utgör en stor del av den totala inköpsvolymen, begär AB Furhoffs Rostfria 

dock ett certifikat på vilket stålverk som från början levererat plåten.  

4.1.2 Leverantörsutvärdering – Hur går företaget tillväga?  

Vad det gäller AB Furhoffs Rostfrias tillvägagångssätt vid utvärdering av befintliga 

leverantörer så mäts leverantörernas prestationer månadsvis. Det handlar här främst om hårda 

nyckeltal i form av leveranssäkerhet och kvalitetsutfall. Dessa leverantörsutvärderingar görs 

främst för direkt material som har en produktionspåverkan. Företaget konstaterar också 

utifrån sina genomförda leverantörsutvärderingar att samtliga leverantörer sköter sig på ett 

framgångsrikt sätt baserat på hög leveranssäkerhet och få reklamationer. Dessa olika kriterier 

som används vid leverantörsutvärderingarna beläggs med lika stor vikt. AB Furhoffs Rostfria 

poängterar också att man hellre ser att åtgärdsplaner eller liknande upprättas då det kan ha 

förekommit någon form av problem med en leverantör. Detta istället för att helt och hållet 

byta leverantör, då ett leverantörsbyte kan bli kostsamt.  

4.1.3 Miljömässigt hänsynstagande  

AB Furhoffs Rostfria har två generella policys upprättade inom företaget. Dessa utgörs av en 

kvalitetspolicy och en miljöpolicy. Miljöpolicyn uttrycker övergripande att AB Furhoffs 

Rostfria inte vill påverka miljön negativt, varken för dem själva eller nästkommande 

generationer. Därtill uttrycker även miljöpolicyn att företaget eftersträvar att myndigheter, 

kunder, personal och andra intressenter ska uppfatta AB Furhoffs Rostfria som ett föredöme 

när det gäller att ta ett miljömässigt ansvar. Vidare kopplat till denna miljöpolicy uttrycks det 

också att man på företaget vill arbeta med ständiga förbättringar, förbyggande arbete för att 

minska förorening, följa de miljölagar och krav som berör företaget samt aktivt sätta upp 

miljömål för verksamheten och följa upp dessa mål. Utöver detta är AB Furhoffs Rostfria 

även certifierade enligt miljöcertifikatet ISO 14001.  

Fortsättningsvis har företaget utformat en checklista med syfte att ta miljöhänsyn vid 

utveckling av nya produkter. Syftet med denna checklista är främst att säkra att man som 

företag vid produktutveckling tar hänsyn till miljöfrågor. Här handlar det i första hand om att 

förhindra val av konstruktioner som totalt sett ger en större negativ miljöpåverkan och därtill 

om möjligt även finna lösningar som kan minska den totala miljöpåverkan. Denna checklista 

utgörs av fem olika steg där det första steget innefattar att väl beprövade produkter används 

samt om produktvalsprincipen har använts vid val av produkter och konstruktion. Det andra 

steget i checklistan syftar till om den nya konstruktionen möjliggör att BAT-principen kan 

gälla. BAT syftar till bästa möjliga teknik, och här ses detta ur miljösynpunkt. Det tredje 

steget syftar till att analysera om den nya produkten eller konstruktionen kommer att påverka 

de befintliga miljörutinerna och instruktionerna som finns på företaget. Steg nummer fyra 

syftar till att jämföra om hushållning av råvaror och energi kopplat till den nya produkten är 

bättre, sämre eller likvärdig med dagens produkter. Det femte och sista steget syftar slutligen 

till att avgöra om den nya produkten alternativt konstruktionen förväntas påverka miljön mer 

negativt än de befintliga produkterna gör i nuläget. För att avgöra detta tas hänsyn till 
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ovanstående punkter, råvaror och ingående komponenter i den nya produkten, transporter, 

egen produktion, extern legoproduktion, användning av produkten samt skrotning och 

återanvändning av den nya produkten. Om det visar sig att en nyutvecklad produkt eller 

konstruktion ger upphov till en ökad negativ miljöpåverkan dokumenteras och rapporteras 

detta till AB Furhoffs Rostfrias miljöchef, som sedan tar ställning i frågan. Denna checklista 

kan rimligtvis få en stark påverkan på anskaffningen inom företag då de ska köpa in 

komponenter och liknande till en ny produkt. För att försöka upprätthålla sin miljöpolicy 

arbetar företaget i dagsläget med att mäta utvalda kriterier och årligen arbeta för att uppnå 

uppsatta mål inom dessa kriterier. I detta arbete använder sig företaget av någonting som 

kallas GPM (Green Performance Map).  

Figur 4.1 nedan illustrerar de olika kriterier som återfinns i den Green Performance Map som 

AB Furhoffs Rostfria har upprättat. Figuren är något modifierad av företaget själva då det 

utelämnats diverse siffror samt mål gällande de olika kriterierna. Företagets GPM är indelad i 

åtta olika fält baserat på vilka områden de olika miljökriterierna kan hänföras till. Företaget 

uttrycker att syftet med detta tillvägagångssätt är att ta reda på de miljöaspekter i 

verksamheten som kan medföra negativ alternativt positiv miljöpåverkan. Därtill beskrivs det 

också att identifieringen och värderingen ska omfatta processer inom organisationen sett till 

ett livscykelperspektiv. De olika pilarna som återfinns i figur 4.1 nedan illustrerar 

verksamhetens input samt output. De olika miljöaspekterna som tas hänsyn till klassificeras 

enligt färgerna röd, gul och grön. Röd färg kännetecknar betydande miljöpåverkan, gul färg 

kännetecknar begränsad miljöpåverkan och grön färg kännetecknar ingen alternativt positiv 

miljöpåverkan. Detta för att kunna urskilja vilka miljökriterier som uppfattas mer kritiska än 

andra. 

Figur 4.1 GPM – dokument från AB Furhoffs Rostfria 
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4.1.4 Utvärdering av inköpsarbete  

När det kommer till hur själva inköpsarbetet i sig utvärderas fokuserar AB Furhoffs Rostfria 

främst på att uppnå en hög leveranssäkerhet samt en hög kvalitet från deras leverantörer. 

Detta för att på så sätt själva kunna leverera produkter till sina kunder med rätt kvalitet och 

vid rätt tidpunkt. Utöver detta mäter företaget också kostnadsrationaliseringar och bundet 

kapital för att utvärdera inköpsarbetet. Bundet kapital menar man också kan ses som ett mått 

på hur flexibla de leverantörer som man arbetar med är, vilket innebär att ju sämre flexibilitet 

och desto sämre leveransprecision leverantörerna har desto mer behöver AB Furhoffs Rostfria 

lagerhålla för att kunna leverera till sina kunder i tid. Nytt för i år är också att företaget börjat 

använda sig av lageromsättningshastighet som ett mått för att mäta hur väl verksamheten 

fungerar. Här menar man att inköpsarbetet har ett betydande ansvar för att kunna hålla 

lageromsättningshastigheten på en respektabel nivå. Därtill mäts också kostnader för frakter 

och transporter för att utvärdera inköpsverksamhetens arbete. Däremot finns inga tydliga 

miljömässiga mätetal för hur väl inköpsverksamheten presterar.  

Under intervjun behandlades slutligen hur AB Furhoffs Rostfria arbetar med att kategorisera 

och segmentera sina olika leverantörer. Det framgick att det som företaget i regel använde sig 

av var att segmentera leverantörerna i direkta respektive indirekta leverantörer, beroende på 

om dessa erbjuder direkt material eller indirekt material. I övrigt segmenterar företaget inte 

sina leverantörer på något specifikt sätt.  

4.2 CEJN AB  

CEJN AB grundades år 1955 av Carl Erik Josef Nyberg genom att just denne Carl uppfann en 

ny sorts snabbkoppling. Dessa snabbkopplingar som lanserades användes initialt till tryckluft, 

men numera har CEJN AB expanderat sin produktlinje. I dagens produktlinje återfinns även 

snabbkopplingar för exempelvis andningsluft, hydraulolja och vätskor. Organisationen har 

produktionsanläggningar och säljkontor över hela världen, men det internationella 

huvudkontoret är fortfarande beläget i Skövde. CEJN AB uttrycker också ett antal kärnvärden 

som man menar ska definiera verksamheten. Dessa kärnvärden består av säkerhet, innovation, 

miljö, kvalitet och prestanda. (CEJN AB, u.å.)  

Intervjun genomfördes med CEJN AB:s Supply Chain Manager som respondent och ägde 

rum på företagets huvudkontor i Skövde. Respondenten har varit en del av företaget sedan år 

2006 och haft sin nuvarande befattning i ungefär ett år. Innan respondenten erhöll sin 

nuvarande befattning var denne en del av en mer renodlad inköpsfunktion inom företaget. 

Numera har respondenten ansvar för såväl ingående som utgående logistik hos företaget, till 

skillnad från den tidigare befattningen som endast innefattade ansvar för den ingående 

logistiken. 

Rörande den produktionsmiljö som i huvudsak tillämpas inom företaget så tillverkas ca 80 

procent av produkterna, sett till omsättning, mot lager. Dessa produkter är således 

specificerade från början och ingår i ett standardsortiment alternativt ett avtal med kund. 

Resterande 20 procent av produkterna, sett till omsättning, är direkt kundorderstyrda. Det 
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tillämpas alltså en hybrid mellan tillverkning mot lager och tillverkning mot kundorder, men 

däremot ligger tyngdpunkten på tillverkning mot lager.  

4.2.1 Leverantörsval – Vilka kriterier fokuserar företaget på?  

Vad det gäller direkt material utgörs CEJN AB:s leverantörsbas av ungefär 180 leverantörer. 

Detta är alltså leverantörer som levererar exempelvis råmaterial, halvfabrikat och liknande 

som återfinns i de slutliga produkterna som säljs. Detta innefattar även inköp av färdiga 

produkter som endast säljs vidare.  

När det kommer till företagets leverantörsbas segmenterar CEJN AB sina leverantörer på två 

olika sätt. Dessa två tillvägagångssätt kompletterar varandra. Det första tillvägagångsättet 

innebär att leverantörerna segmenteras med hjälp av en pyramidstruktur i tre olika nivåer. 

Indelning av leverantörer i dessa tre olika nivåer baseras på hur strategiskt viktig leverantören 

anses vara. Den första nivån, som återfinns högst upp i pyramiden, utgörs av leverantörer som 

anses vara strategiskt viktiga för företaget. Med dessa leverantörer upprättas väldigt nära 

partnerskap där man pratar helt öppet om exempelvis kalkyler, arbetssätt, innovationer och 

produktutveckling. Den andra nivån som återfinns i mitten av pyramiden utgörs av de taktiska 

leverantörerna. CEJN menar på att dessa leverantörer är viktiga för företaget, men man har 

dem ändå på en armlängds avstånd och bjuder inte in dessa lika djupgående i verksamheten 

som de strategiska leverantörerna. I den tredje och lägsta nivån i pyramiden återfinns flertalet 

av de 180 olika leverantörerna. Dessa kännetecknas av att de är relativt lätta att ersätta och 

möjliga att konkurrensutsätta för att sänka kostnader. Utöver detta tillvägagångsätt för att 

segmentera leverantörer använde CEJN också Kraljic’s matris som ett komplement. Här 

tilldelar då CEJN samtliga leverantörer A, B, C eller D baserat på inköpets betydelse samt hur 

leverantörsrisken ser ut på marknaden. CEJN använder således Kraljic’s matris som ett 

komplement till pyramidstrukturen för att på så sätt kunna analysera riskerna med de olika 

leverantörerna.  

Rörande de kriterier som CEJN AB använder sig av vid bedömning av potentiella 

leverantörer låter företaget först och främst de möjliga, potentiella leverantörerna fylla i ett 

frågeformulär som behandlar en rad olika grundläggande kriterier. I detta formulär återfinns 

exempelvis frågor som vilken typ av ägarskap leverantörsföretaget har samt vilken typ av 

betalningsvillkor, leveransvillkor, fraktvillkor och liknande som det levererande företaget 

tillämpar. Utöver detta behöver även de potentiella leverantörerna i frågeformuläret besvara 

om de till exempel är certifierade vad det gäller kvalitet och miljö. Redan här sker då en första 

gallring där en rad olika potentiella leverantörer kan sållas bort. Efter att denna första gallring 

har gjorts går CEJN AB sedan vidare genom att utföra en leverantörsbedömning av de 

leverantörer som anses lämpliga. Tabell 4.2 nedan illustrerar ett exempel på hur denna 

bedömning kan se ut samt vilka kriterier som företaget inkluderar.  

Som tabell 4.2 nedan visar finns det tretton kriterier inkluderade i CEJN AB:s 

leverantörsbedömning. Denna form av mall utgår företaget från då potentiella leverantörer 

bedöms. Bedömningen går till som så att varje kriterium poängsätts på en skala från ett till 

fyra. Därefter är de olika kriterier vägda på olika sätt baserat på den betydelse de har för 

företaget. Detta gör att de viktade poängen blir högre för vissa kriterier, medan de blir lägre 
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för andra kriterier. De kriterier som är markerade med ett ”P” i tabell 4.2 nedan indikerar att 

detta är kriterier som är högt prioriterade av verksamheten. Denna prioritering gäller generellt 

för samtliga leverantörsbedömningar som CEJN AB utför. Det första kriteriet som är högt 

prioriterat är ”Company statements & key measurements”. Detta syftar enligt företaget bland 

annat till aspekter som vad leverantörsföretaget i fråga har för uttalanden, vad de står för samt 

vad de har för nyckeltal som de mäter och utvärderar sin verksamhet efter. Det kan 

exempelvis handla om att undersöka och analysera om en potentiell leverantör fokuserar på 

ekonomi och kvalitet när det kommer till de nyckeltal som leverantören i fråga använder för 

att mäta och styra sin verksamhet. Uttalanden syftar främst till vad leverantören har för 

uttalade och uppsatta mål med sin verksamhet. Nästa kriterium som är högt prioriterat är 

”Machines & equipments”. Detta kriterium menar CEJN AB på innefattar vad 

leverantörsföretaget i fråga exempelvis har för typ av maskinpark, vilken typ av utrustning de 

förfogar över samt vad de har för produktionskapacitet. Därefter innefattar de ytterligare fyra 

högt prioriterade kriterierna att produktionsprocesser, logistik, kvalitet samt anskaffning och 

sourcing hos den potentiella leverantören studeras. Efter att denna leverantörsbedömning är 

genomförd går CEJN AB sedan in på kontraktsgenomgången med leverantören i fråga. Denna 

eventuella kontraktsgenomgång sker dock naturligtvis endast om den bedömda leverantören 

lever upp till de krav som CEJN AB ställer inom de olika kriterierna.  

Tabell 4.2 Leverantörsbedömning – dokument från CEJN AB 

Vad det gäller de olika leverantörskedjorna som CEJN AB jobbar inom och hur långt tillbaka 

i dessa företaget tittar så studeras i regel två nivåer i denna kedja. Detta innebär att företaget i 

huvudsak studerar ännu ett steg efter att de studerat sina direkta leverantörer. Då en stor del av 

CEJN AB:s anskaffning vad det gäller direkt material utgörs av komponenter, så innebär detta 

att företaget således även tittar på var de komponenttillverkande företagen får sitt råmaterial 

från samt om dessa leverantörer av råmaterial är korrekt certifierade.  

4.2.2 Leverantörsutvärdering – Hur går företaget tillväga?  

När CEJN AB följer upp hur väl deras befintliga leverantörer presterar beskriver företaget att 

de endast följer upp de leverantörer som återfinns i den högsta och den mellersta nivån i den 
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leverantörspyramid som nämndes tidigare i arbetet. Det vill säga de leverantörer som klassas 

som strategiska samt de leverantörer som klassas som taktiska. Anledningen till att man inte 

följer upp de leverantörer som befinner sig på den lägsta nivån i pyramiden är att dessa anses 

vara så pass lätta att hantera samt utbytbara. CEJN AB trycker också på att detta ses som en 

resursfråga. Nedan visas ett spindeldiagram över uppföljningen och utvärderingen av de 

leverantörer som befinner sig på den högsta respektive den mellersta nivån i CEJN:s 

leverantörspyramid  

Figur 4.2 nedan illustrerar den genomsnittliga prestationen inom varje kriterium av de 

samtliga leverantörer som följts upp av företaget. Figuren presenterar därtill de kriterier som 

CEJN AB använder sig av för att följa upp dessa leverantörer. Utöver denna genomsnittliga 

bedömning genomför företaget även en individuell bedömning för varje leverantör. I denna 

bedömning betygsätts varje leverantör på en skala från 1–10 baserat på hur väl leverantören 

presterar inom varje kriterium. Till skillnad från den leverantörsbedömning som illustreras i 

tabell 4.2 görs här ingen viktad poängsättning sett till de olika kriterierna. CEJN AB menar på 

att det spindeldiagram som presenteras i figur 4.2 kan bidra till att få en överblick över vilka 

områden som behöver förbättras samt vilka områden som det finns brister inom.  

Figur 4.2 Utvärdering av befintliga leverantörer – dokument från CEJN AB 
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4.2.3 Miljömässigt hänsynstagande  

CEJN AB tar upp tre olika principer rörande miljömässiga aspekter när det kommer till deras 

CSR-policy. Den första principen som företaget beskriver syftar till att företagets leverantörer 

ska stödja och ta hänsyn till de miljömässiga utmaningar som finns i dagsläget. Denna princip 

syftar främst till att CEJN AB vill säkerställa att miljöaspekter finns med bland 

leverantörernas övergripande mål samt att det därigenom finns mer konkreta mål som 

leverantörerna styr emot. Den andra principen som företaget tar upp på sin hemsida är att de 

leverantörer som man arbetar med hela tiden ska ta initiativ när det kommer till ett 

miljömässigt ansvar. Den tredje och sista principen som CEJN AB beskriver syftar till att man 

vill uppmuntra sina leverantörer till att utveckla och arbeta med miljövänliga tekniska 

lösningar. Utöver dessa principer beskriver även företaget på sin hemsida att samtliga 

miljömässiga överväganden och utmaningar är av stort intresse för företaget. Detta 

konkretiseras exempelvis genom att lägga fokus på produkternas funktion och miljövänlighet. 

Det handlar här om att kunna erbjuda produkter som bidrar till en minskad förorening av 

naturen. Mer specifikt vill man som företag designa snabbkopplingar som inte läcker 

överhuvudtaget, då olja och andra typer av vätskor förorenar naturen. Det innebär därtill att 

CEJN AB vill säkerställa att de leverantörer som man arbetar nära med har en verklig och 

uttalad miljöprofil med tillhörande målstyrning. Däremot poängteras det att det måste vara 

ekonomiskt försvarbart. CEJN AB är idag miljöcertifierade enligt ISO 14001. För att en 

leverantör ska kunna bli prioriterad och uppnå ett strategiskt partnerskap med företaget måste 

denna leverantör vara certifierad enligt ISO 14001 alternativt enligt en motsvarande standard. 

Därtill måste leverantören också följa nationella och internationella lagar samt EU:s 

kemikalielagstiftning. Allt detta måste således en leverantör enligt CEJN AB uppnå för att 

kunna bli prioriterad samt ingå ett strategiskt partnerskap med företaget. (CEJN AB, 2019)  

Under intervjun beskrevs det mer konkret hur CEJN AB går tillväga för att ta sitt 

miljömässiga ansvar. Tyngdpunkterna låg här bland annat på att företaget endast använder sig 

av vindkraft för att driva sina svenska produktionsanläggningar samt att företaget endast 

använder sig av speditörer som bedriver egna miljöprogram. Dessa miljöprogram med 

upprättade visioner för framtiden redovisas löpande av CEJN AB:s utvalda speditörer. Mått 

som inkluderas och kvantifieras i dessa redovisningar är exempelvis koldioxidutsläpp, fossila 

bränslen samt el-baserad bilpark. Därtill syftar detta också till att de olika företag som CEJN 

AB arbetar med minst ska kunna visa med hjälp av dokumentation att de ständigt arbetar med 

aktiva åtgärdsplaner gällande miljö. När det kommer till de olika kriterierna som företaget 

själva använder sig av vid bedömning av potentiella leverantörer, så är ”Environment” ett 

kriterium som företaget fokuserar på. Mer konkret beskriver respondenten att detta kriterium 

syftar till att välja det miljövänliga alternativet när det kommer till leverantörsval, men endast 

om detta leverantörsalternativ är kommersiellt försvarbart. CEJN AB poängterar att detta är 

något som företaget ständigt eftersträvar, men att det i vissa fall inte är möjligt då det 

exempelvis inte anses vara ekonomiskt försvarbart. Företaget tar här upp ett exempel 

angående deras blyanvändning i produktion. Då bly numera återfinns på EU:s REACH-lista, 

så är detta således ett material som ur miljösynpunkt bör undvikas. Däremot resulterar bly 

som material i en bra skärbarhet i produktionen av diverse produkter, vilket leder till en 

effektivare produktion om det finns bly i det material som bearbetas. Respondenten påpekar 
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att en användning av blyfritt material uppskattningsvis skulle kunna resultera i en dubblerad 

produktionstid, vilket skulle påverka företagets produktionseffektivitet negativt. CEJN AB 

beskriver att detta resulterar i ett dilemma för företaget då man som verksamhet behöver fråga 

sig om man ska kunna acceptera en dubblerad produktionskostnad för att kunna skylta med att 

man som företag kan erbjuda helt blyfria produkter. Här beskriver företaget att den avgörande 

faktorn i ett sådant fall är om kunden är beredd att betala ett högre produktpris för att på så 

sätt kunna täcka upp för de höjda produktionskostnaderna. Under intervjun användes detta 

exempel för att illusterara svårigheter med att kunna profilera sig som ett, ur miljösynpunkt, 

helgrönt företag och samtidigt kunna uppnå en hög lönsamhet.  

4.2.4 Utvärdering av inköpsarbete  

När det kommer till hur CEJN AB går tillväga när man som företag utvärderar sitt eget 

inköpsarbete beskrevs det under intervjun att den dimension som det främst fokuseras på 

innefattar besparingsarbete inom inköpsfunktionen. Detta besparingsarbete syftar bland annat 

till att kunna förhandla till sig bättre villkor vad det gäller exempelvis lägre priser eller andra 

typer av tekniska lösningar. I övrigt framhävde inte företaget några ytterligare kriterier som 

beaktas vid utvärdering av det inköpsarbete som bedrivs.  

4.3 Mio AB  

Mio AB, som är en förkortning av namnet Möbelhandelns Inköps Organisation, grundades år 

1962. Mio AB ägs idag, precis som vid starten, av fristående möbelhandlare och verkar inom 

möbel- och inredningsbranschen. Företagets sortiment delas upp i fyra olika kategorier, 

nämligen vardagsrum, matplats, sovrum och hall. Vardagsrum är det största produktområdet 

hos Mio AB och har sin tyngdpunkt i soffor och fåtöljer. Företaget erbjuder egna varumärken 

såväl som externa varumärken och anskaffar sina produkter av leverantörer i Sverige, övriga 

Europa samt Asien. Mio AB driver butiker på 70 platser i Sverige och bedriver därtill en e-

handel på internet. (Mio AB, u.å.)  

Intervjun genomfördes på Mio AB:s huvudkontor med företagets sortimentschef. 

Respondenten har innehaft sin nuvarande befattning i fem år och har varit en del av företaget 

lika länge. Vederbörandes primära arbetsuppgifter utgörs primärt av att utveckla ett 

kommersiellt och konkurrenskraftigt produktsortiment. Därtill utgörs respondentens 

arbetsuppgifter även av leverantörsarbete, såsom aktiviteter rörande leverantörsval.  

Då Mio AB inte utför någon egen tillverkning av produkter tillämpar företaget inte heller 

någon specifik produktionsmiljö. Däremot anskaffar företaget sina produkter mot lager såväl 

som mot specifika kundorder. Vad det gäller exempelvis soff- och sängmodeller finns det en 

stor variantflora inom dessa kategorier. Detta då kund har relativt stora 

specifikationsmöjligheter. Dessa produkter tillverkas således av Mio AB:s leverantörer först 

då en kundorder som specificerar vald modell har erhållits. I övrigt sker en hel del 

anskaffning mot lager av produkter som ingår i företagets standardsortiment. Respondenten 

uppskattar att en knapp tredjedel av den årliga försäljningen består av produkter som är 

kundorderspecifika.   
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4.3.1 Leverantörsval – Vilka kriterier fokuserar företaget främst på?  

Mio AB:s leverantörsbas består i dagsläget av ungefär 250 leverantörer. Detta innefattar 

endast de leverantörer som levererar färdiga produkter till företaget, vilka sedan säljs vidare 

till kunderna. Det beskrivs i intervjun att soffor och sängar är två stora produktkategorier hos 

Mio AB, och inom dessa kategorier använder sig företaget av 10–15 olika leverantörer. Dessa 

leverantörer av de totalt 250 leverantörerna utgör således en stor del av företagets inköp. 

Däremot segmenterar inte företaget sina utvalda leverantörer utefter några specifika 

egenskaper, utan segmenteringen sker snarare i olika produktkategorier. Företaget beskriver 

därtill att det upprättats ett nära partnerskap med ungefär ett tiotal av de totalt 250 

leverantörerna. Denna typ av partnerskap innefattar exempelvis ett nära samarbete i form av 

gemensam processutveckling.  

Frekventa kriterier som används vid leverantörsval hos Mio AB utgörs primärt av pris. Detta 

beskrivs som den första bedömningen som sker av en potentiell leverantör och syftar till att 

avgöra om leverantören i fråga kan erbjuda ”rätt produkter till rätt priser”. Det uttrycks att 

aktiviteter kopplat till logistik, förpackningar eller kvalitet inte läggs vikt vid förrän en 

leverantör kan uppfylla de priskrav som företaget ställer. Det läggs således en större vikt vid 

pris som bedömningskriterium av nya leverantörer jämfört med exempelvis logistiska 

aspekter och kvalitetsaspekter. Respondenten beskriver därtill att en order aldrig läggs hos en 

ny leverantör förrän dess att man besökt leverantören samt skrivit ett kontrakt med 

leverantören i fråga. Då en potentiell leverantör har kvalificerat sig med avseende på pris 

beskrivs det därtill att leveransprecision blir en allt viktigare faktor att analysera. Detta gäller 

framförallt de kundspecifika produkter, men även de produkter som anskaffas mot lager.  

Rörande de olika leverantörskedjorna som Mio AB arbetar inom och hur långt tillbaka i dessa 

kedjor företaget tittar, så analyseras och bedöms i regel endast nivå 1-leverantörer. Vad det 

gäller de leverantörer som har en egen produktionsanläggning och där Mio AB anskaffar den 

färdiga produkten från, så tittar företaget i regel endast på de direkta leverantörerna. Det vill 

säga det företag som tillverkar slutprodukten och sedan levererar denna produkt till företaget. 

När det gäller de leverantörer som snarare utgör mellanhänder i försörjningskedjan uttrycker 

respondenten att man även här i regel endast tittar på den närmaste leverantören, oavsett om 

denna leverantör tillverkar slutprodukten eller endast fungerar som mellanhand.  

4.3.2 Leverantörsutvärdering – Hur går företaget tillväga?  

Vid utvärdering och kontroll av befintliga leverantörer beskriver Mio AB att man samlas ett 

antal gånger årligen för att kontrollera och utvärdera de leverantörer som bidrar till störst 

andel av omsättningen. Detta innebär således att inte samtliga 250 leverantörer som används 

av företaget utvärderas och kontrolleras. Denna typ av utvärdering av befintliga leverantörer 

går till som så att varje avdelning på företaget får möjlighet att tycka till och göra sina åsikter 

hörda rörande de olika leverantörerna som utvärderas. Det kan exempelvis handla om att 

sortimentsavdelningen på företaget presenterar sina åsikter angående en leverantör för att 

sedan kompletteras av logistikavdelningens, ekonomiavdelningens, kvalitetsavdelningens 

åsikter rörande samma leverantör. Tanken är sedan att detta ska leda till förbättringsåtgärder 

vid behov. Dessa förbättringsåtgärder som kan vidtas handlar exempelvis om mindre 
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konstruktionsförbättringar, förpackningsinstruktioner samt lastningsinstruktioner. Denna typ 

av kontinuerlig utvärdering och kontroll av befintliga leverantörer görs då, som det uttrycks 

under intervjun, av de viktigaste leverantörerna inom varje produktområde. Dessa 

produktområden på Mio AB utgörs av grupperna vardagsrum, sovrum, matplats och market. 

Market utgörs av mer snabbrörliga produkter som till exempel olika typer av dekorationer, 

lampor, mattor och liknande. Det framgår däremot att denna kategoriindelning främst syftar 

till kundperspektivet och används inte på samma sätt och lika frekvent för att dela upp 

leverantörerna i olika kategorier eller segment.  

Rörande de kriterier som används vid denna typ av kontinuerlig utvärdering och kontroll av 

befintliga leverantörer tittar Mio AB främst på kvalitet i form av mätning av reklamationer 

och reklamationsorsaker samt leveransprecision i form av mätning av hur många leveranser 

som inkommer vid utlovad tidpunkt. Dessa kriterier används främst för att kunna erhålla 

kvantitativa data över hur de leverantörer som mäts presterar. Därtill poängterar respondenten 

under intervjun att syftet med dessa mätningar inte endast är att skapa sig en tydlig bild av hur 

olika leverantörer presterar, utan det handlar även om att kunna utarbeta handlingsplaner för 

hur leverantörer kan förbättra sig inom dessa olika uppmätta kriterier. Denna typ av 

handlingsplaner med syfte att åtgärda och förbättra olika områden hos en leverantör 

genomförs däremot främst med de leverantörer som Mio AB ingått någon typ av partnerskap 

med. Det uttrycks under intervjun således att om en mindre leverantör exempelvis skulle ha 

kvalitetsproblem eller liknande, så byts denna leverantör sannolikt ut snarare än att denne 

leverantör ingår i en handlingsplan för förbättring. Dessa olika kriterier som företaget 

använder vid sina utvärderingar och kontroller av befintliga leverantörer viktas inte på något 

specifikt sätt, vilket innebär att samtliga kriterier som mäts och analyseras beläggs med lika 

stor vikt för samtliga leverantörer generellt. Undantag kan dock finnas om någon specifik 

leverantör skulle ha problem eller liknande inom något specifikt område. Detta kan då leda till 

att vissa kriterier eller något kriterium beläggs med större vikt än andra, men generellt sett 

sker ingen viktning av de använda kriterierna.  

4.3.3 Miljömässigt hänsynstagande  

Det uttrycks under intervjun att företaget arbetar med CSR-frågor för att ta ett 

hållbarhetsansvar. Detta är något som kommer upp tidigt då frågor ställs rörande företagets 

miljömässiga hänsynstagande. Tidigare gjorde företaget egenkontroller samt skickade ut 

frågeformulär och liknande till sina leverantörer för att i någon mån kontrollera hur dessa 

förhöll sig till bland annat miljömässiga aspekter. Detta arbetar företaget fortfarande med, 

men har i tillägg till detta anslutit sig till BSCI. BSCI står för ”Business Social Compliance 

Initiative” och är ett samarbetsinitiativ för företag som vill arbeta för etiska 

arbetsförhållanden. BSCI fungerar inte som någon certifiering, men respondenten beskriver 

att man gått med i denna organisation för att försöka försäkra sig om att bra 

arbetsförhållanden råder inom den globala försörjningskedjan. Det handlar därtill också om 

att kunna förbättra de arbetsförhållanden som råder inom den globala försörjningskedjan med 

hjälp av handlingsplaner.  
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Mio AB uttrycker att man som företag strävar efter att bidra till en minimal miljöpåverkan. 

Detta gör man bland annat genom att vara certifierad enligt ISO 14001. Denna totala 

miljöpåverkan som företaget bidrar till är inte något som mäts i dagsläget. Respondenten 

uttrycker att det är en alltför omfattande och komplicerad mätning att utföra genom hela 

kedjan. Däremot uttrycks en vilja och strävan att alltid försöka välja det bästa alternativet ur 

miljösynpunkt. Detta görs genom att ställa tydliga krav och upprätta specifikationer som 

presenteras för leverantörerna. Detta beskriver företaget mer konkret som att tillverkning av 

produkterna är ett primärt fokus. Att försöka erbjuda miljövänliga butiklösningar som 

exempelvis drivs av solceller samt att ta hänsyn till transporter inrikes är områden som också 

tas upp under intervjun, men det beskrivs att fokus primärt ligger på hur Mio AB:s produkter 

tillverkas. Detta då företaget anser att tillverkning av produkter är den aktivitet som påverkar 

miljön mest ur ett globalt perspektiv. Vad det gäller denna tillverkning och dess 

miljöpåverkan handlar det mest om olika kemikaliefrågor samt vilka ämnen som finns i 

produkterna och vilka ämnen som används vid tillverkning av produkterna. För att hantera 

detta beskrivs det att man använder sig av utarbetade specifikationer för samtliga produkter 

som tillverkas. I dessa specifikationer uttrycks det vad tillverkare behöver förhålla sig till när 

det gäller användning av olika kemikalier, ämnen och liknande i produkterna. Därtill utförs 

även sporadiska egenkontroller av produkter för att säkerställa att inga skadliga ämnen eller 

kemikalier återfinns i dessa produkter. Detta är ett tillvägagångssätt som Mio AB konkret 

beskriver att man som företaget använder sig av för att försöka kontrollera den miljöpåverkan 

som leverantörerna ger upphov till.  

4.3.4 Utvärdering av inköpsarbete  

Gällande Mio AB:s utvärdering av sitt eget inköpsarbete och sin anskaffningsfunktion ligger 

fokus främst på kostnadsbesparingar. Då företaget inte utför någon egen tillverkning uttrycks 

det därtill att just kostnadsrationaliseringar kopplat till inköp blir en viktig aspekt för att 

kunna utöka produkters vinstmarginal. Det var således kostnadsbesparing och 

kostnadsrationalisering som främst lyftes fram gällande utvärdering av inköpsarbete under 

intervjun.  

4.4 Kinnarps AB  

Kinnarps AB är ett helägt familjeföretag som grundades år 1942 av Jarl och Evy Andersson. I 

dagsläget ägs aktiebolaget av Jarl och Evys barn och barnbarn. Verksamheten erbjuder 

inredningslösningar i form av bland annat sittmöbler, bord och förvaringsmöbler för kontor, 

skola samt vård och omsorg. Kinnarps AB har integrerat alla steg i affärsprocessen och 

ansvarar för hela processen, från inredningsdesign tillsammans med kund, via leverans och 

tillverkning samt överlämning av gods till slutanvändare med egna medel. Värt att poängtera 

är att verksamheten lämnar cirka tjugofyra fullt lastade containrar från dess fabriker varje dag. 

Godset i containrarna lastas som ett pussel med återvinningsbara filtar för att på så vis kunna 

skydda material i kombination med att nå en högre utnyttjandegrad. Verksamhetens 

koncernledning och dess centrala koncernfunktion finns i Kinnarp. Bolaget har sex olika 

produktionsanläggningar i Sverige där den största produktionsanläggningen ligger i just 

Kinnarp. Företaget trycker på vikten av hög kvalitet och låg miljöpåverkan från råmaterial till 
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färdiga lösningar som grundstenar, dessa ska spegla verksamhetens filosofi. (Kinnarps AB, 

u.å.-a) 

Respondenten som valde att ställa upp på intervjun på Kinnarps AB:s huvudkontor innehar en 

titel i form av Supply Quality Assurance. Där respondenten i dagsläget tillhör 

inköpsavdelningen som controller, men ansvarar även för leverantörsutvärdering samt 

leverantörsutveckling. Respondenten har utformat ett system för kvalitetssäkring och 

utvärdering av leverantörer som företaget i dagsläget använder sig utav. Respondenten jobbar 

även som support till de strategiska inköparna på företaget och är inne på sitt femte år som 

Supply Quality Assurance inom inköp. Respondentens första uppgift på företaget syftade till 

att utforma en leverantörsutvärderingsmodell. Respondenten har tidigare jobbat inom ett antal 

olika verksamheter och organisationer, bland annat IKEA.  

Kinnarps AB:s produktionsmiljö består helt och hållet av kundorderstyrd tillverkning. Allting 

som tillverkas är således kopplat till en specifik kundorder och företaget har inte någon form 

av färdigvarulager. När det kommer till ingående material och komponenter lagras inte heller 

detta av företaget, utan levereras omedelbart in i produktionen i den sekvens som produkterna 

tillverkas. Företaget har sex dagars ”frusen” produktion, under dessa sex dagar är allt planerat 

gällande bilarnas rutter och laster. Om det inkommer en order dag sju och det finns tillgänglig 

kapacitet i fabriken, har kunden möjlighet att få sin leverans inom en vecka. I övrigt är det 

dock en ledtid på 4–6 veckor som gäller då en ny kundorder läggs.  

4.4.1 Leverantörsval – Vilka kriterier fokuserar företaget främst på?  

När det kommer till direkt material utgörs Kinnarps AB:s leverantörsbas av cirka 400 

leverantörer. Av dessa 400 leverantörer utgör 80 stycken A- och B-leverantörer. Dessa 80 

leverantörer försöker organisationen använda i första hand vid affärer och även upprätta avtal 

med. Vid val och bedömning av nya, potentiella leverantörer anger respondenten faktorer som 

kostnad, professionalitet och konkurrenskraftighet som de tre viktigaste kriterierna. Med 

professionalitet menas mer specifikt att leverantören svarar i tid samt att organisationen får de 

svar man är ute efter i rätt tid. Startas ett nytt utvecklingsprojekt, exempelvis ett nytt bord där 

det kommer in nytt material alternativt ny teknik, börjar man leta efter nya leverantörer. I 

detta skede skickas förfrågningar om pris ut och därefter fokuserar inköp på hur pass 

konkurrenskraftiga samt professionella dessa leverantörer är. Dessa bedömningar av en 

leverantörs konkurrenskraftighet och professionalitet är däremot främst subjektiva.   

Respondenten tillägger därtill att organisationen arbetar för att reducera antalet leverantörer 

samt konsolidera dessa.  

Gällande vilka kriterier som ses som kvalitativa kontra kvantitativa vid val av nya 

leverantörer anger respondenten att grunden är den ekonomiska biten hos leverantören. 

Därefter sker en subjektiv bedömning där de tio olika strategerna inom inköp tar beslut efter 

sina egna subjektiva bedömningar. Om verksamheten hamnar i ett läge där två potentiella 

leverantörer uppnår de huvudsakliga kriterier som efterfrågas, går Kinnarps AB i detta skede 

inte efter någon systematisk mall där man poängsätter olika kriterier för att på så vis välja ut 

den bäst lämpade leverantören. Företaget fokuserar istället på den kvantitativa och subjektiva 

bedömningen av leverantörerna. Respondenten tillägger att de inte har tillräckligt med 
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resurser för att åka ut att göra fullständiga leverantörsbedömningar av samtliga leverantörer. 

Omfattande leverantörsbedömningar görs istället främst i Asien där dessa områden kan 

förknippas med högre risker. Alla leverantörer måste skriva på ett sekretessavtal samt ”Code 

of Conduct”, där Kinnarps AB inkluderar faktorer som bland annat arbetsmiljö, barnarbete, 

ISO 14001 samt ISO 9000. Dessa dokument skickas alltid ut till en ny, potentiell leverantör 

innan ett samarbete kan påbörjas. Vad det gäller analys av nivå 2-leverantörer och nedåt i 

kedjan tittar Kinnarps AB endast på det första ledet av leverantörer i Sverige. I vissa fall görs 

däremot en mer djupgående analys av huvudleverantörer och dess underleverantörer, men det 

gäller främst de leverantörer som har en kritisk tillverkning i ett så kallat ”riskland”. Som 

exempelvis Kina.  

4.4.2 Leverantörsutvärdering – Hur går företaget tillväga?  

Vad det gäller Kinnarps AB:s tillvägagångssätt vid uppföljning och utvärdering av befintliga 

leverantörer ansvarar de strategiska inköparna för att göra årliga besök samt upprätthålla 

utvecklingssamtal med de cirka 80 A- och B-leverantörerna. Respondenten tillägger att 

inköparna i de flesta fallen inte hinner med alla 80 leverantörer på grund av den stora 

leverantörsbasen i kombination med tidsbegränsningar. Vid utvärderingar av befintliga 

leverantörer så fokuserar företag främst på kriterier som leveransprecision, leveranssäkerhet, 

svarstider, betalningsprestationer och kvalitet i form av bland annat antal reklamationer. Detta 

mäts kvantitativt varje dag och rapporter över detta upprättas månadsvis. Exempel på detta är 

att Kinnarps AB dagligen följer upp leveranssäkerheten och antal reklamationer. 

Leveransprecisionen följs upp automatiskt varje gång en leverans sker. Det framgår i 

intervjun att leveransprecisionen är det kriterium som det läggs störst vikt vid och detta hör 

ihop med utmaningarna som företaget har. Respondenten påpekar att det har stora utmaningar 

för att de har allt kundorderstyrt, därav läggs stor vikt på leveranssäkerheten. Då en dålig 

leveranssäkerhet för företaget resulterar i brister i flödet. 

4.4.3 Miljömässigt hänsynstagande  

För att nå en långsiktig hållbar utveckling fokuserar företaget på arbete med ständiga 

förbättringar och en planerad utveckling. Kinnarps AB beskriver därtill att man strävar efter 

att skapa en ansvarsfull balans mellan kunder och intressenters behov, omsorg om miljön, 

människor som påverkas av detta samt en sund ekonomi. Koncernens så kallade 

”hållbarhetsprogram” är framtaget utifrån verksamhetens upprättade strategi och 

grundvärderingar. Dessa grundvärderingar utgörs av fem olika grundpelare. Den första 

grundpelaren syftar till förebyggande arbete i form av att identifiera samt förebygga oönskade 

effekter och risker. Företagets andra grundpelare innefattar att vara kommunikativ genom en 

öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets hållbarhetsprogram och antaganden. Denna 

kommunikation innefattar både interna och externa intressenter. Den tredje grundpelaren 

avser ansvarstagande i form av att företagets ledning samt medarbetare ansvarar för att följa 

de policys, lagkrav, rutiner och krav som finns. Den fjärde grundpelaren innefattar att öka och 

förnya kompetens inom organisationen, för att på så sätt säkerställa att de mål och policys 

som finns upprättade uppnås och efterföljs. Den femte och sista grundpelaren förespråkar ett 

innovativt nytänkande gällande miljö. (Kinnarps AB, u.å.-b)  
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Som nämnts ovan har Kinnarps en utarbetad hållbarhetspolicy som innefattar en rad olika 

miljömässiga områden. Gällande anskaffning och mer specifikt leverantörsval och 

leverantörsutvärdering framgår det däremot under intervjun att det inte finns någon utarbetad 

anskaffnings- eller inköpspolicy inom verksamheten. I Kinnarps AB:s hållbarhetsrapport från 

2018 framgår det dock att företaget försöker ställa krav på sina leverantörer genom en 

upprättad ”Supplier Code of Conduct” (Kinnarps AB, 2018). Vad det gäller miljömässigt 

hänsynstagande uttrycks det i företagets ”Supplier Code of Conduct” en rad olika krav som 

leverantörer ska arbeta för att uppfylla (Kinnarps AB, 2018). I tabell 4.3 nedan illustreras 

dessa olika krav i form av en tabell.  

Leverantören skall: 

Arbeta med riskbedömning inom de områden där leverantören har störst miljöpåverkan samt 

försäkra att försiktighetsprincipen används gällande miljömässiga risker. 

Ta initiativ för att främja miljömässigt hänsynstagande samt uppmuntra utveckling och 

användning av miljövänlig teknologi.  

Ha en dokumenterad och kommunicerad miljöpolicy, signerad av ledningen.  

Upprätta kortsiktiga- och långsiktiga mål samt handlingsplaner för att säkra ständiga 

förbättringar. 

Ha dokumenterade rutiner för kontroll och mätning av sin egen miljöprestation.  

Ha ett system som försäkrar överensstämmelse med tillämpade lagar och regler kopplat till 

miljömässig påverkan. 

Erbjuda utbildning och kompetens rörande miljöpåverkan till samtliga medarbetare.  

Erhålla, upprätthålla samt behålla samtliga miljölicenser samt följa upp och rapportera 

upprätthållandet av dessa miljölicenser. 

Sträva efter att reducera fast avfall, avloppsvatten och luftföroreningar genom att implementera 

lämpliga åtgärder som exempelvis återvinning och återanvändning.  

Tabell 4.3 Kinnarps Supplier Code of Conduct 

Företagets hållbarhetsarbete utgår från vad de själva kallar ”The Better Effect”. Detta 

hållbarhetsarbete består av sex olika områden varav fyra av dessa områden mer direkt kan 

kopplas till miljömässigt hänsynstagande. Dessa fyra olika områden består av råvaror och 

resurser, klimat, rena material samt återbruk. Tabell 4.4 nedan beskriver dessa fyra olika 

områden mer utförligt samt vilka konkreta mål som företaget upprättat inom dessa olika 

områden. Samtliga mål avser vad företaget vill ha uppnått år 2020. Utöver dessa 

fokusområden är Kinnarps AB även certifierade enligt ISO 14001. (Kinnarps AB, u.å.-c) 
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Område Beskrivning Mål 

Råvaror & resurser  Syftar till att använda rätt 

råvaror samt hushålla med 

resurser. Företaget vill ta 

ansvar för att inte välja de 

råvaror och/eller 

tillverkningssätt som belastar 

miljön i onödan. 

År 2020 ska att träråvara 

komma från FSC-certifierade 

alternativt 

tredjepartskontrollerade 

källor. FSC-märkning 

innebär ett miljöanpassat, 

socialt ansvarstagande och 

ekonomiskt livskraftigt bruk 

av världens skogar (FSC, 

u.å.) 

Klimat Då företaget nästan 

uteslutande står för sin egen 

distribution bidrar detta till en 

möjlighet att reducera 

koldioxidutsläpp. Företaget 

har således en mer omfattande 

kontroll av hur distributionen 

går till. 

År 2020 ska utsläppen vara 

reducerade med 35 procent 

jämfört med år 2014. 

Rena material Detta syftar till att företagets 

produkter inte ska innehålla 

skadliga ämnen som påverkar 

människors hälsa och 

förmåga. 

År 2020 ska utsläppen av 

VOC i företagets egen 

produktion ha minskat med 

50 procent jämfört med år 

2015. VOC syftar enligt 

Naturvårdsverket (u.å.) till 

flyktiga organiska lösningar.  

Återbruk Genom att erbjuda cirkulära 

tjänster menar företaget att 

man vill hjälpa kunderna att 

hushålla med resurserna. 

År 2020 ska 35 procent av 

avfallet från företagets egen 

verksamhet gå till 

materialåtervinning.  

Tabell 4.4 Kinnarps – Områden för bättre miljöeffekt, modifierad efter Kinnarps AB (u.å.-c) 

När det kommer till de produkter som Kinnarps AB erbjuder, så har kunderna möjlighet att i 

många fall erhålla information om en produkts hållbarhetspåverkan innan ett köp genomförs. 

Detta kallar Kinnarps för ”The Better Effect Index” och detta används för en rad olika 

produkter som företaget erbjuder, men däremot inte för alla. Detta index fungerar som så att 

varje område av de sex områdena som utgör ”The Better Effect” poängsätts på en skala 

mellan 0,0 och 3,0. Dessa sex områden utgörs som tidigare nämnts av de fyra områdena som 

beskrivs i tabell 4.4 ovan, samt områdena socialt ansvar och ergonomi. Varje område 

poängsätts och produkten får sedan en genomsnittlig poäng mellan 0,00 och 3,00 baserat på 

betygsättningen inom de sex olika områdena. Detta ger således kunderna som beställer 
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företagets produkter möjligheten att jämföra olika produkters hållbarhetspåverkan vid val av 

produkt. Det framgår däremot under intervjun att denna typ av poängsättning eller liknande 

inte används vid leverantörsval och leverantörsutvärderingar, utan snarare endast ut mot kund.  

4.4.4 Utvärdering av inköpsarbete 

Rörande hur Kinnarps går tillväga för att utvärdera sitt eget inköpsarbete framgår det att 

kostnadsbesparingar främst mäts, och därtill om inköpsavdelningen lyckats åstadkomma den 

prisutveckling som man utlovat. Utöver detta mäts även inköpets och anskaffningens 

påverkan på produktionen i form av kvalitetsutfall och leveransprecision. Det framgår dock 

att det mesta landar i kostnader då detta är det primära området genom vilket inköpsarbetet 

kan påverka företagets slutliga resultat på.  
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5. Analys  

Denna del av arbetet avser att analysera den empiriska studien utifrån den teoretiska 

referensram som sammanställts i arbetet. Syftet är att erbjuda en tydlig bild av vad 

intervjuerna har bidragit med samt hur detta kan kopplas till den forskning och litteratur som 

sammanställts i arbetet. Analysen kommer att delas in i tre olika analysmodeller baserat på 

anskaffningsprocessens olika delar. Dessa modeller kommer att analysera bedömning och val 

av nya leverantörer, utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer samt utvärdering 

av företags inköpsarbete. Detta kommer sedan följas upp med en analys av företagens interna 

miljömässiga hänsynstagande samt en analys av tillämpade produktionsmiljöer. Detta knyts 

sedan ihop med hjälp av en sammanfattning av analyskapitlet.  

5.1 Bedömning och val av nya, potentiella leverantörer 

För att analysera de olika delarna och kriterierna vid val och bedömning av nya leverantörer 

mer djupgående, så kommer analysen att delas in i tre olika delar. Den första delen kommer 

att behandla och analysera vanligt förekommande kriterier och hur företagen som deltagit i 

den empiriska studien förhåller sig till dessa kriterier. Den andra delen kommer att behandla 

ytterligare ett antal kriterier som används vid bedömning av nya leverantörer som 

framkommit under intervjustudien. Den tredje delen kommer sedan att innefatta en analys av 

de miljömässiga kriterierna samt hur företagen som intervjuats ser på användandet av dessa.  

5.1.1 Vanligt förekommande kriterier  

De kriterier som i det flesta fall prioriteras högst vid val av en ny, potentiell leverantör är 

kvalitet, leveransförmåga och pris (Chen, 2011; Faisal et al., 2017). Detta kan med fördel 

kopplas till det som framkommit i de intervjuer som genomförts till förmån för den empiriska 

insamlingen. Både Furhoffs och CEJN beskriver kvalitet, leveransförmåga och pris som de 

primära kriterierna som utförligt analyseras vid bedömning och val av nya leverantörer. 

Furhoffs och CEJN anser således att dessa tre kriterier väger lika tungt. Mio uppger att pris är 

det som prioriteras högts. Detta innebär att om priset som en leverantör erbjuder inte är till 

belåtenhet för Mio, så kommer inte leverantörens kvalitet och leveransförmåga att analyseras 

vidare. Detta är den primära anledningen till att kvalitet och leveransförmåga endast delvis tas 

hänsyn till i Mio:s fall. Även om samtliga företag som deltagit i intervjustudien prioriterar och 

fokuserar på pris vid bedömning av nya leverantörer, skiljer sig detta åt något mellan de olika 

företagen. För Mio handlar pris snarare om ett kriterium som behöver vara uppfyllt för att 

utvärdera leverantören i fråga vidare, medan pris hos Furhoffs och CEJN inkluderas 

tillsammans med kvalitet och leveransförmåga som de primära kriterierna. van Weele (2018) 

beskriver att inköpets andel av produkternas självkostnad är högst hos de återförsäljarföretag 

som ej bedriver någon egen tillverkning. Att Mio har ett så pass starkt prisfokus skulle således 

rimligtvis kunna kopplas till att just inköpskostnader utgör en stor del av produkternas 

självkostnad hos företaget. Ett starkt prisfokus med syfte att sänka inköpskostnaderna blir 

därav ett tillvägagångssätt för Mio att öka sin lönsamhet. Detta behöver inte innebära att pris 

värderas mycket högre hos Mio i relation till Furhoffs och CEJN, utan skillnaden grundar sig 

snarare i att Furhoffs och CEJN inkluderar ytterligare kriterier i den initiala 

leverantörsbedömningen. Kinnarps fokuserar i sin tur primärt på kostnader/pris, 
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professionalitet och konkurrenskraftighet när det kommer till bedömning av nya, potentiella 

leverantörer. Professionalitet uttrycks i det här fallet innefatta en bedömning av huruvida 

leverantören i fråga är kapabel att svara på förfrågningar och liknande i rätt tid samt om de 

svar som Kinnarps är ute efter erhålls. Konkurrenskraftighet som bedömningskriterium 

beskrivs inte vidare utförligt vid intervjun med Kinnarps. Det har heller inte varit möjligt att 

få några kompletterande svar gällande detta, vilket har bidragit till att en egen tolkning varit 

nödvändig. Vi har således gjort bedömningen att då konkurrenskraftighet som 

bedömningskriterium är brett, inkluderar detta sannolikt en bedömning av leveransförmåga 

såväl som kvalitet. Därför kan Kinnarps bedömas använda sig av både kvalitet, 

leveransförmåga och pris vid bedömning av nya, potentiella leverantörer.  

Maskiner och utrustning samt geografisk plats är ytterligare kriterier som traditionellt 

tillägnats en del uppmärksamhet vid bedömning och val av nya leverantörer (Chen, 2011; 

Faisal et al., 2017). Dessa används däremot inte lika frekvent som kvalitet, leveransförmåga 

och pris (Chen, 2011). Maskiner och utrustning som bedömningskriterium skulle däremot 

rimligtvis kunna påverka en leverantörs kvalitetsutfall. Detta då en leverantörs 

kvalitetsprestation kan mätas genom att samla in data rörande antal godkända tillverkade 

produkter/detaljer per miljon tillverkade produkter/detaljer (Ho et al., 2010). Hur 

välfungerande en leverantörs maskiner och utrustning bedöms vara kan då rimligtvis påverka 

leverantörens kvalitetsutfall. Geografisk plats alternativt geografisk närhet kan i sin tur 

kopplas samman med en leverantörs leveransförmåga. Ho et al. (2010) beskriver att 

leveransförmåga kan analyseras och mätas genom att bland annat ta hänsyn till leverantörens 

geografiska närhet samt ledtid för leveranser. Detta är något som nära kan kopplas till 

geografisk plats som bedömningskriterium. De deltagande företagen i intervjustudien skulle 

då kunna inkludera geografisk närhet i bedömningen av leverantörernas leveransförmåga, 

men detta är inte något som framgår under intervjuerna.  

Bedömningskriterierna maskiner och utrustning samt geografisk plats kan inte lika tydligt 

kopplas till den information som erhållits från intervjuerna. Inget av de utvalda företagen som 

deltagit i empiristudien använder sig av geografisk plats specifikt som bedömningskriterium 

vid leverantörsval. Detta behöver inte innebära att företagen inte alls tar ställning till nya 

leverantörers geografiska belägenhet, men det framgår inte som något bedömningskriterium 

under intervjuerna. En leverantörs geografiska belägenhet skulle däremot kunna vara ett 

bedömningskriterium som är relevant för Kinnarps då det under intervjun framgår att 

företagets produktion är helt kundorderstyrd, utan några färdigvarulager eller lager av 

ingående material och komponenter. Maskiner och utrusning som bedömningskriterium 

tillämpas delvis av Furhoffs och anses prioriterat hos CEJN.  

5.1.2 Ytterligare kriterier som framkommit under empiriinsamlingen  

Det finns ytterligare ett antal kriterier för bedömning av nya, potentiella leverantörer som 

framkommit under de intervjustudier som genomförts. Det har även under intervjuerna 

framkommit en del kriterier som inte tas upp i analysen. Anledningen till detta är att det hade 

resulterat i alltför många olika kriterier och vi föredrar att istället gå in mer djupgående på de 

kriterier som behandlats i arbetets teoretiska referensram. De ytterligare kriterierna som valts 
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ut har valts ut då de hos något företag ansetts vara prioriterade alternativt nämnts i fler än en 

intervju.  

Budskap och nyckeltal, produktionsprocess, anskaffning/sourcing, personal (HR) samt 

organisation och ledning inkluderades som ytterligare kriterier som framkommit vid 

empiriinsamlingen. Budskap och nyckeltal, produktionsprocess och anskaffning/sourcing 

ansågs under intervjun med CEJN vara kriterier som beläggs med stor vikt. Då vi inkluderade 

dessa kunde vi se att produktionsprocess som kriterium även i någon mån föll under de övriga 

företagens bedömningar. Bedömningskriterierna budskap och nyckeltal samt 

produktionsprocess skulle däremot kunna kopplas till både kvalitet, leveransförmåga och pris. 

Gällande budskap och nyckeltal konkretiserar CEJN att budskap syftar till vilka uttalanden 

leverantörsföretag har samt vad de står för, medan nyckeltal kan innefatta att kvalitet, 

leveransförmåga och pris används och mäts hos den utvärderade leverantören. 

Produktionsprocess kan i sin tur kopplas till kvalitet, leveransförmåga och pris då en 

välfungerande produktionsprocess rimligtvis påverkar samtliga av dessa kriterier hos ett 

tillverkande företag. Baserat på detta bedöms således produktionsprocess som ett 

bedömningskriterium som i någon mån även används av Furhoffs, Mio och Kinnarps. Det har 

därtill i under intervjuerna med Furhoffs, Mio och Kinnarps framkommit att det i viss mån tas 

hänsyn till leverantörernas produktionsprocesser. När det kommer till personal (HR) tas detta 

hänsyn till av såväl Furhoffs som CEJN, men det anses däremot inte vara något prioriterat 

kriterium hos något av företagen. Det framgår inte heller under intervjun hur det konkret går 

till, men kriteriet inkluderas av både Furhoffs och CEJN i deras respektive bedömningsmallar 

för nya, potentiella leverantörer. Furhoffs är i sin tur det företag som delvis tar hänsyn till 

organisation och ledning vid bedömning av nya leverantörer, men detta anser inte företaget 

vara prioriterat och detta kriterium inkluderas inte alltid vid dessa bedömningar.  

5.1.3 Miljömässiga kriterier  

Miljömässiga kriterier bör komplettera de mer traditionella kriterierna då den mest lämpade 

leverantören ska väljas ut (Quan et al., 2018; Winter & Lasch, 2016; Yu et al., 2018). Gröna 

kriterier utgörs bland annat av miljöhantering, föroreningskontroll, återvinningsgrad, skadligt 

och giftigt materialutnyttjande samt grad av ren energianvändning (Quan et al., 2018; Winter 

& Lasch, 2016; Yu et al., 2018).  

ISO 14001 alternativt en motsvarande standard hamnar under miljöhantering och återfinns i 

merparten av företagens leverantörsbedömningar. Hos CEJN och Kinnarps anses detta 

kriterium vara prioriterat, främst då de uttrycker att det är krav för att påbörja ett samarbete 

med företaget. Det har däremot inte kunnat erhållas någon kompletterande information 

angående varför CEJN och Kinnarps ser ISO 14001-certifiering som ett krav. Furhoffs i sin 

tur tar hänsyn till om leverantörerna i fråga är ISO 14001-certifierade, men uttrycker att detta 

inte beläggs med lika stor vikt som pris, kvalitet och leveransförmåga vid bedömning av nya 

leverantörer. Att välja leverantörer som är ISO 14001-certifierade kan bidra till att inkludera 

leverantörer som arbetar för att reducera sin negativa miljöpåverkan samt utveckla sin 

hållbarhetskompetens (Nawrocka et al., 2009). Detta behöver däremot inte innebära att de 

inkluderade leverantörerna uppnår de önskvärda miljömålen eller att de är miljömässigt 
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högpresterande inom branschen (Romvall et al., 2011). Ferrón Vilchez (2017) beskriver att 

ISO 14001-certifiering i många fall handlar om att företag vill säkra sitt eget rykte och 

trovärdighet på marknaden. Ferrón Vilchez (2017) uttrycker därtill att kritiken mot ISO 14001 

främst grundar sig i att certifikatet används symboliskt samt som ett verktyg för att möta 

intressenternas krav. Att välja leverantörer som är ISO 14001-certifierade kan då rimligtvis 

vara ett sätt att göra detta på. 

Utsläpp av koldioxidekvivalenter kan anses vara en del av en leverantörs prestationer vad det 

gäller föroreningskontroll och ses enligt Govindan och Sivakumar (2016) som ett primärt 

fokusområde när det gäller gröna leverantörsval. En bedömning av leverantörers bidrag till 

utsläpp av koldioxid är däremot inget som är prioriterat hos något av företagen som deltog i 

studien. Kinnarps är det företag som deltog i intervjustudien som i någon mån nämner detta 

kriterium. Detta nämns dock endast i Kinnarps upprättade ”Supplier Code of Conduct” och är 

inte något som mäts konkret och kvantitativt vid bedömning och val av nya leverantörer.  

När det kommer till återvinningsgrad som bedömningskriterium vid val av nya leverantörer 

tas detta i någon mån hänsyn till av Furhoffs och Kinnarps, men nämns inte av de övriga 

företagen. Furhoffs har en tydligt upprättad mall för bedömning av nya leverantörer. I denna 

mall återfinns inte återvinningsgrad ordagrant som ett kriterium. Furhoffs tar däremot hänsyn 

till hur leverantörerna bland annat hanterar sitt avfall, vilket gör att vi anser att det i någon 

mån går att påstå att Furhoffs delvis tar hänsyn till detta. Kinnarps tar också delvis hänsyn till 

återvinningsgrad då återvinning och återanvändning nämns i deras ”Supplier Code of 

Conduct”. Återvinningsgraden utgör dock inte något kriterium som mäts konkret vid 

bedömning av nya leverantörer, vilket gör att det endast går att påstå att Kinnarps delvis tar 

hänsyn till detta. 

Gällande hantering av kemikalier och skadligt material samt grad av ren energianvändning 

kan det bland annat urskiljas att inget av företagen som deltog i intervjustudien inkluderar 

leverantörernas energianvändning i bedömningarna. Hantering av kemikalier och skadligt 

material inkluderas däremot av Furhoffs och Mio, där det hos Mio är ett prioriterat kriterium. 

Mio tar hänsyn till detta genom tillämpning av tydliga krav och specifikationer som 

presenteras för leverantör. Furhoffs inkluderar i sin tur kemikaliehantering i den mall som 

används för bedömning av nya leverantörer. Detta anses dock inte vara något prioriterat 

kriterium och är inte alltid inkluderat i leverantörsbedömningarna.  

CEJN inkluderar ”environment” i deras mall för bedömning och val av nya leverantörer, men 

det har inte framgått under intervjun vilka specifika miljöaspekter som det här tas hänsyn till. 

I tillägg till detta är bedömningskriteriet ”environment” inte heller lika högt prioriterat som 

exempelvis kvalitet och leveransförmåga. Då inte någon kompletterande information rörande 

”environment” som bedömningskriterium lyckats erhållas har det inte varit möjligt att 

utvärdera och analysera huruvida CEJN tar hänsyn till mer konkreta miljöaspekter, som till 

exempel koldioxidutsläpp och återvinningsgrad, vid bedömning och val av nya, potentiella 

leverantörer. Detta går att ställa i relation till Furhoffs leverantörsbedömningsmall, där 

miljöområdet är nedbrutet i mer konkreta och specifika bedömningskriterier. Exempel på 
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sådana kriterier från Furhoffs leverantörsbedömningsmall är bland annat kemikaliehantering 

och avfallshantering.  

5.2 Uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer  

Analysen kommer att delas in i tre olika områden i syfte att analysera de olika dimensionerna 

vid utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Dessa områden kommer att utgöras 

av vanligt förekommande utvärderingskriterier, ytterligare kriterier som framkommit under 

intervjuerna samt miljömässiga kriterier. Detta presenteras övergripande i tabell 5.4.  

5.2.1 Vanligt förekommande kriterier  

De traditionella kriterier som mest frekvent används vid utvärdering och uppföljning av 

befintliga leverantörer utgörs av kvalitet, leveransförmåga och kostnad (Ho et al., 2010; Kant 

& Dalvi, 2017). Samtliga företag som deltagit i intervjustudien nämner kvalitet såväl som 

leveransförmåga som prioriterade kriterier vid utvärdering av befintliga leverantörer. Detta 

kan tydligt kopplas till det som Ho et al. (2010) samt Kant och Dalvi (2017) uttrycker. 

Däremot inkluderar inte något av de intervjuade företagen pris/kostnad som 

utvärderingskriterium. En anledning till detta kan tänkas vara att ett pris redan har förhandlats 

och godkänts då kontraktering av en ny leverantör sker. Priset blir då inte ett kriterium som 

kontinuerligt följs upp, utan företagen koncentrerar sig snarare på att följa upp och utvärdera 

sina befintliga leverantörers kvalitets- och leveransprestationer. Då Kant och Dalvi (2017) 

samt Ho et al. (2010) nämner kostnad som frekvent använt kriterium vid 

leverantörsutvärdering kan detta också kopplas till företagens bild av kvalitet och 

leveransförmåga. Detta då kvalitetsbrister av olika slag samt försenade leveranser och 

bristfälliga leveranser i många fall kan resultera i förhöjda kostnader. Värt att notera är att 

Kant och Dalvi (2017) samt Ho et al. (2010) benämner detta kriterium kostnad istället för 

pris. En anledning till denna benämning kan vara att företag vid uppföljning och utvärdering 

av befintliga leverantörer analyserar vilka kostnader en leverantör ger upphov till, snarare än 

vilket pris leverantören har på sina produkter.  

När det kommer till ytterligare kriterier som traditionellt används nämns flexibilitet, service 

och finansiell position (Ho et al., 2010; Kant & Dalvi, 2017). Finansiell position som 

utvärderingskriterium skulle sannolikt kunna innebära att det utvärderande företaget bedömer 

och analyserar leverantörernas skulder, kapital, likviditet samt investeringar. Det vill säga att 

leverantörernas ekonomiska status analyseras. Baserat på den information som erhållits från 

intervjuerna, kunde inte dessa kriterier lika tydligt kopplas till de kriterier som företagen 

använder sig av vid utvärdering och uppföljning av sina befintliga leverantörer. Gällande 

detta är CEJN det företag som tar viss hänsyn till flexibilitet och service vid den årliga 

utvärderingen av sina befintliga leverantörer. När det kommer till dessa kriterier upprättas 

däremot inga årliga mål, som är fallet för kvalitet och leveransförmåga.  

5.2.2 Ytterligare kriterier som framkommit under empiriinsamlingen  

Under intervjustudien som genomfördes till förmån för empiriinsamlingen framkom det 

ytterligare ett antal kriterier gällande utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. 

Dessa kriterier utgörs av teknisk komplexitet, dokumentation, betalningsvillkor samt 
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kostnader och kostnadsreduktion. Anledningen till att dessa inkluderas i arbetet är för att 

kunna visa på att det finns en rad olika kriterier som företag använder sig av vid 

leverantörsutvärderingar, men som inte hör till de mest frekvent använda kriterierna enligt 

den forskning och litteratur som sammanställts i arbetet.  

Dessa ytterligare kriterier som inkluderats i arbetet kommer främst från intervjun med CEJN, 

då det var det företaget som kunde tillgodose arbetet med en omfattande och utarbetad mall 

för utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Därav resulterar detta i att CEJN 

helt eller delvis använder sig av samtliga av dessa ytterligare kriterier. Det gick däremot även 

att urskilja att Kinnarps använde sig av ett av kriterierna, nämligen betalningsvillkor. Det 

framgår däremot inte under intervjun hur Kinnarps konkret arbetar med just bedömningen av 

dessa villkor, men det uttrycks att det främst läggs fokus på de befintliga leverantörernas 

betalningsprestationer. Utöver detta framgick det inte under intervjuerna att varken Furhoffs 

eller Mio använder något av dessa kriterier då de utvärderar och följer upp sina befintliga 

leverantörer.  

För att i någon mån försöka koppla dessa ytterligare kriterier till de kriterier som behandlas i 

arbetets teoretiska referensram, så kan samtliga rimligtvis på något sätt kopplas till kvalitet, 

leveransförmåga alternativt pris/kostnad. Gällande teknisk komplexitet skulle detta kunna 

kopplas till det pris alternativt den kostnad som en produkt ger upphov till. En hög teknisk 

komplexitet hos en leverantör skulle således kunna resultera i förhöjda kostnader samt ett 

högre pris. Bristande dokumentation hos en leverantör skulle sannolikt kunna resultera i 

bristande kvalitets- samt leveransprestationer. Otydliga alternativt uteblivna dokument 

rörande tillverkning samt leverans skulle således rimligtvis kunna leda till kvalitetsbrister i 

produktion samt en bristande kommunikation gällande hur leveranserna ska genomföras. 

Betalningsvillkor samt kostnader och kostnadsreduktion som utvärderingskriterier skulle 

främst kunna kopplas till utvärdering av de kostnader som en befintlig leverantör ger upphov 

till.  

5.2.3 Miljömässiga kriterier  

Att inkludera gröna kriterier vid utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer anses 

vara en komplex process. Främst med tanke på att denna process innefattar en beaktning av 

ett flertal kriterier, kvantitativa såväl som kvalitativa. Denna komplexitet kan vara en av 

anledningarna till att företag snarare väljer att förhålla sig till de traditionella, mer kvantitativa 

kriterierna. (Gitinavard et al., 2018; Lee et al., 2009) 

När det kommer till kriterier för utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer 

domineras detta av kvalitet och leveransförmåga. CEJN nämner standarder i intervjun rörande 

deras leverantörsutvärderingar. Standarder skulle rimligtvis kunna kopplas till ISO 14001-

certifiering, då Nawrocka et al. (2009) beskriver ISO 14001 som en internationell standard. 

CEJN har däremot inga upprättade årliga mål för detta utvärderingskriterium, vilket tyder på 

att det inte är lika prioriterat som exempelvis kvalitet och leveransförmåga. Mio har i sin tur 

ett tydligt fokus på kontroll av kemikalier och skadligt material i sina produkter, vilket bland 

annat kännetecknas av egenkontroller av inkommande produkter. Detta för att försäkra sig om 
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att produkterna är fria från skadliga material. Det är därför rimligt att påstå att Mio prioriterar 

sin hantering av kemikalier och skadligt material.  

I övrigt finns det mycket att önska vad det gäller företagens miljömässiga hänsynstagande sett 

till utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Värt att notera är att CEJN nämner 

”environment” som kriterium vid bedömning och val av nya leverantörer, men utelämnar 

detta helt och hållet vid utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörers prestationer. 

ISO 14001 i sin tur, som var ett genomgående tema för samtliga företags leverantörsval, 

beläggs inte med någon större vikt vid utvärdering och befintliga leverantörer. Detta tyder 

rimligtvis på att ISO 14001-certifiering är något som kontrolleras i ett tidigt skede, men 

beläggs inte med någon vikt vid de kontinuerliga kontrollerna av leverantörerna. Detta skulle 

kunna tyda på att de utvärderande företagen endast kontrollerar att en leverantör är ISO 

14001-certifierad i urvalsprocessen. Det skulle således kunna fungera som ett 

tillvägagångssätt för att ”slippa” utvärdera en leverantörs miljöpåverkan, och istället endast 

kontrollera någon form av miljöcertifiering.  

5.3 Utvärdering av inköpsarbete  

Hur företagsledningen ser på inköpets roll i verksamheten kan användas som utgångspunkt 

för hur inköpsarbetet kan mätas. Det finns ingen generell modell alternativt praktisk metod för 

hur inköpsprestationer bör mätas, men genom att utgå från företagsledningens syn på 

inköpsarbete, inköps hierarkiska nivå i verksamheten samt de mätetal som används kan 

mätningen av inköpsarbete delas in i fyra olika nivåer. (van Weele, 2018)  

Nedan presenterar tabell 5.1 de kriterier och mått som de intervjuade företagen använder sig 

av då de utvärderar sitt eget inköpsarbete. Dessa är således de mått som använts för att 

relatera till de olika nivåer som van Weele (2018) nämner.  

Mått	rörande	utvärdering	av	inköpsarbete	som	

framkommit	under	intervjuerna	
Kostnadsbesparing	

Prisreducering	

Bundet	kapital	

Lageromsättningshastighet	

Prisutveckling	

Leveransprecision	  

Tabell 5.1 Mått rörande utvärdering av inköpsarbete  

Baserat på den information och data som erhållits från intervjuerna mäter samtliga företag 

kostnadsbesparingar och prisreduceringar när det kommer till utvärdering av inköpsarbete. 

Furhoffs inkluderar här även att bundet kapital samt lageromsättningshastighet som 

utvärderingskriterier. CEJN och Mio uttrycker däremot att fokus primärt ligger på 

besparingsarbete i form av att uppnå lägre priser och i Mio:s fall främst kunna påverka 

produkternas vinstmarginal med hjälp av detta. I Kinnarps fall handlar det primärt även här 

om att mäta kostnadsbesparingar samt nå den prisutveckling som önskas. Användning av 

dessa mätetal hos ett företag tyder enligt van Weele (2018) på att inköp inom företaget ses 

som en kommersiell funktion. Furhoffs och Kinnarps beskriver dock att leverantörernas 
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leveransprecision är något som mäts vid utvärdering av inköpsarbetet, utöver 

kostnadsbesparingar och prisreduceringar. Att även inkludera leveransprecision som kriterium 

vid utvärdering av inköpsarbete tyder enligt van Weele (2018) på att företaget i fråga även ser 

inköp som en integrerad del av företagets logistikstyrning.  

5.4 Internt miljömässigt hänsynstagande  

Gröna kriterier som med fördel kan inkluderas vid bedömning och val av nya leverantörer 

samt utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer utgörs av gröna produkter, 

föroreningskontroll, miljöhantering, återvinningsgrad, grad av skadligt och giftigt 

materialutnyttjande samt grad av ren energianvändning (Quan et al., 2018; Winter & Lasch, 

2016; Yu et al., 2018). ISO 14001 alternativt motsvarande certifiering fungerar i många fall 

som en del av företags miljöhantering medan utsläpp av koldioxidekvivalenter uttrycks vara 

en specifik del av företags föroreningskontroll (Quan et al., 2018).  

Syftet med att implementera gröna kriterier för leverantörsval och leverantörsutvärdering i 

företagens interna miljömässiga hänsynstagande är att försöka nå en jämförelse mellan hur väl 

företagen presterar internt samt hur väl företagen presterar vid val och utvärdering av 

leverantörer gällande miljömässigt hänsynstagande. Samtliga företag inkluderar fler kriterier i 

det interna miljöarbetet jämfört med inkluderade gröna kriterier vid val och bedömning av 

nya leverantörer samt utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Alla de företag 

som deltagit i intervjustudien är certifierade enligt ISO 14001 samt tar mer eller mindre 

hänsyn till utsläpp av koldioxidekvivalenter. Gällande utsläpp av koldioxidekvivalenter har 

Kinnarps en fördel då de står för sin egen distribution, vilket underlättar kontroll av de utsläpp 

som företaget bidrar med. Detta innebär däremot inte att Furhoffs, CEJN och Mio helt bortser 

från detta. Furhoffs tar exempelvis hänsyn till olika former av utsläpp i den Green 

Performance Map (GPM) som upprättats inom verksamhet. Dessa utsläpp, som är en del av 

Furhoffs föroreningskontroll, är däremot inte lika prioriterat som exempelvis hantering av 

kemikalier och skadligt material. Utsläppen från transporter är inte heller något som mäts 

kvantitativt av varken Furhoffs, CEJN eller Mio. Detta är värt att notera då Govindan och 

Sivakumar (2016) uttrycker att utsläpp av koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till 

den klimatförändring som sker på jorden.  

Furhoffs och Kinnarps är de deltagande företagen som i någon mån tar hänsyn till återvinning 

och återvinningsgrad när det kommer till det interna miljömässiga hänsynstagandet. Furhoffs 

uttrycker att företaget vid utveckling av nya produkter tar hänsyn till att de material och 

komponenter som en ny produkt består av ska gå att återanvända och återvinna i så stor 

utsträckning som möjligt. Kinnarps tar i sin tur hänsyn till återvinning och återvinningsgrad 

genom att ha tydliga upprättade mål gällande detta. Företaget uttrycker på sin hemsida att 35 

procent av avfallet som företaget ger upphov till ska gå till återvinning senast år 2020. Det 

framgår dock inte under intervjun huruvida företaget mer konkret ska lyckas med detta, mer 

än att cirkulära tjänster ska erbjudas kunderna.  

Gällande hantering av kemikalier och skadligt material är detta något som Furhoffs, Mio samt 

Kinnarps i viss mån tar hänsyn till. Furhoffs gör detta genom att inkludera kemikalier i den 

Green Performance Map (GPM) som finns upprättad inom företaget. Här mäts kemikalier 
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som används i verksamheten kvantitativt och därtill mäts även farligt avfall som företaget ger 

upphov till kvantitativt. Mio i sin tur använder sig att upprättade specifikationer samt 

egenkontroller för att säkerställa att produkter som anskaffas inte innehåller skadliga ämnen. 

Kinnarps nämner detta genom att uttrycka att företagets produkter inte ska innehålla skadliga 

ämnen som påverkar människors hälsa. Det framgår däremot inte hur Kinnarps konkret 

arbetar för att uppnå just detta, vilket snarare är fallet när det kommer till Furhoffs och Mio.  

Det är rimligt att påstå att CEJN och Mio ligger i framkant bland företagen då det kommer till 

grad av ren energianvändning. CEJN uttrycker på sin hemsida att företagets samtliga svenska 

produktionsanläggningar drivs av förnybar energi i form av vindkraft, medan Mio under 

intervjun uttrycker att miljövänliga butikslösningar erbjuds i form av exempelvis solceller på 

taken. Furhoffs i sin tur uttrycker genom företagets GPM att energianvändningen är 

prioriterad samt mäts kvantitativt. Det framgår däremot inte hur stor del av denna 

energianvändning som kommer från förnybara källor.  

Furhoffs och Kinnarps är de deltagande företagen som uttrycker sig ha en upprättad 

miljöpolicy inom verksamheten. CEJN och Mio har en rad olika policys, där CEJN bland 

annat nämner sin inköpspolicy. Sett till den intervjustudie som gjorts verkar det finnas någon 

form av koppling mellan att ha en upprättad miljöpolicy och omfattningen av det 

miljömässiga hänsynstagande som tas. Detta behöver inte innebära att det skulle vara något 

generellt som stämmer in på samtliga svenska företag, men baserat på den empiriinsamling 

som genomförts verkar Furhoffs och Kinnarps ha ett något mer omfattande miljöarbete. Detta 

råkar också vara de företag i studien som har en upprättad miljöpolicy inom verksamheten. 

Det behöver däremot inte betyda att allting som uttrycks i miljöpolicyn stämmer överens med 

hur miljöarbetet egentligen genomförs.  

5.5 Produktionsmiljöer och verksamhetsområden 

Tabell 5.2 nedan illustrerar tillämpbara produktionsmiljöer samt vilka av dessa som de olika 

företagen använder sig av. Mio bedriver ingen egen tillverkning av produkter, vilket innebär 

att ingen produktionsmiljö tillämpas hos företaget. Samtliga tillverkande företag som deltagit 

i intervjustudien använder sig i någon mån utav tillverkning mot kundorder. Furhoffs 

uttrycker att tillverkning mot kundorder frekvent används, men är inte det enda 

tillvägagångssättet för att utföra tillverkningen. CEJN tillverkar i sin tur ungefär 20 procent av 

sina produkter mot kundorder medan Kinnarps är ett helt kundorderstyrt företag och utför 

ingen sluttillverkning av produkter utan att kunderorder har inkommit. Tillverkning mot lager 

tillämpas också frekvent av Furhoffs och CEJN, där CEJN uttrycker at hela 80 procent av 

företagets tillverkade produkter tillverkas mot just lager. I väldigt sällsynta fall konstruerar 

Furhoffs även produkter mot kundorder, men det är inte något som sker frekvent utan äger 

endast rum vid speciella tillfällen.   

Tillverkning mot kundorder kännetecknas bland annat av att kundorderpunkten befinner sig 

relativt högt upp i produktstrukturen (Jonsson & Mattsson, 2016). Detta tyder således på att 

kundorderpunkten återfinns sent i Kinnarps produktionsflöde och även i Furhoffs 

produktionsflöde för de produkter som tillverkas mot just kundorder. Detta gäller även för 

CEJN för den andelen produkter som tillverkas mot inkommande kundorder. Vid tillverkning 
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mot lager färdigställs produkterna helt och hållet innan dess att kundorder har inkommit 

(Jonsson & Mattsson, 2016). Detta resulterar således i att CEJN tillverkar ungefär 80 procent 

av sitt produktsortiment utan att någon kundorder har inkommit. Detta tillvägagångssätt 

stämmer också överens med hur Furhoffs tillverkar en stor del av sina produkter. Punkterna i 

tabell 5.2 nedan representerar vilken produktionsmiljö alternativt vilka produktionsmiljöer 

som tillämpas av de studerade företagen. En fylld punkt innebär att produktionsmiljön i fråga 

är den enda som tillämpas inom företaget alternativt att det är en av de mest dominerande 

inom företaget. En tom punkt syftar i sin tur till att produktionsmiljön tillämpas, men att 

denna inte är dominerande och används endast för en liten del av tillverkningen.  

Produktionsmiljöer	 Furhoffs	 CEJN Mio Kinnarps	

Konstruktion	mot	kundorder	

Tillverkning	mot	kundorder	

Montering	mot	kundorder

Tillverkning	mot	plan	

Tillverkning	mot	lager	

Tabell 5.2 Analysmodell – Produktionsmiljöer  

5.6 Sammanfattning av analys  

Tabell 5.3 nedan illustrerar de traditionella samt miljömässiga kriterierna som behandlats i 

arbetets teoretiska referensram när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer. 

Därtill inkluderas även ett anal kriterier som framkommit i den genomförda intervjustudien. 

Punkterna i tabellerna i kapitel 5.6 representerar hur företagen förhåller sig till de olika 

kriterierna. En fylld punkt innebär att företaget prioriterar kriteriet samt lägger mycket fokus 

på detta vid bedömning av nya, potentiella leverantörer. En tom punkt syftar till att företaget 

helt eller delvis tar hänsyn till kriteriet, men att kriteriet i fråga inte är prioriterat.  

I tabell 5.3 nedan kan det utläsas att samtliga företag som deltagit i arbetet lägger störst fokus 

på de traditionella kriterierna vid bedömning och val och nya leverantörer. Vad det gäller just 

kvalitet, leveransförmåga och pris tar samtliga företag helt eller delvis hänsyn till dessa 

kriterier. Detta kan tydligt kopplas till den teori och forskning som behandlats i arbetets 

teoretiska referensram.  

När det kommer till de miljömässiga kriterierna är det endast ett fåtal kriterier som helt eller 

delvis används av de deltagande företagen. Tabell 5.3 påvisar att ISO 14001-certifiering är det 

gröna kriteriet som används mest frekvent i studien. Utöver detta är det en stor spridning 

angående de gröna kriterierna och hur företagen implementerar dessa.  

Ytterligare kriterier som framkommit under de genomförda intervjuerna har inkluderats i 

analysen främst för att kunna visa på ytterligare kriterier som inte ordagrant nämns i arbetets 

teoretiska referensram. Dessa kriterier kommer däremot inte att analyseras djupgående eller 

beläggas med någon större vikt under arbetets avslutande diskussion och slutsats.  
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Leverantörsval	 Furhoffs CEJN Mio Kinnarps

Kriterier	som	behandlats	i	teoretisk	referensram	
Traditionella	kriterier:	

Kvalitet

Leveransförmåga	

Pris

Maskiner	och	utrustning	

Geografisk	plats

Miljömässiga	kriterier:	

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter	

Återvinningsgrad	

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material

Grad	av	ren	energianvändning

Ytterligare	kriterier	som	framkommit	under	

intervjustudien
Budskap	och	nyckeltal	

Produktionsprocess	

Anskaffning/sourcing	

Personal	(HR)

Organisation	och	ledning

Tabell 5.3 Analysmodell – Leverantörsval  

Nedan illustrerar tabell 5.4 traditionella och miljömässiga kriterier som frekvent används vid 

utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Även ytterligare kriterier som 

framkommit under empiriinsamlingen inkluderas i tabell 5.4. En fylld punkt i tabellen innebär 

att kriteriet i fråga beläggs med stor vikt vid leverantörsutvärdering medan en tom punkt 

innebär att företaget helt eller delvis tar hänsyn till kriteriet, men att kriteriet i fråga inte är 

prioriterat. 

Inledningsvis illustrerar tabell 5.4 nedan att företagen tar hänsyn till färre kriterier vid 

uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer jämfört med bedömning och val av nya 

leverantörer. Detta fenomen är däremot ingenting som lyfts fram eller behandlats i den 

litteratur och forskning som sammanställts i arbetets teoretiska referensram. Detta kan således 

vara en tillfällighet och alltför få företag har intervjuats för att göra en rättvis bedömning av 

detta.  

Att färre kriterier tas hänsyn till vid uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer 

jämfört med bedömning och val av nya leverantörer verkar också vara fallet när det kommer 

till de miljömässiga kriterierna. Även om det är rimligt att påstå att det finns en 

förbättringspotential vad det gäller gröna kriterier vid bedömning och val av nya leverantörer, 

så finns det än mer att önska när det kommer till de kontinuerliga utvärderingarna av 

leverantörer. Det kan här vara så att den komplexiteten som finns då gröna kriterier ska 

inkluderas vid leverantörsutvärderingar påverkar genomförandet. Detta då Lee et al. (2009) 

samt Gitinavard et al. (2018) beskriver det gröna utvärderingsarbetet som en komplex 

process.  
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De ytterligare kriterierna som framkommit under arbetets intervjustudie kommer inte att 

beläggas med någon större vikt under arbetets diskussions- och slutsatskapitel. Syftet med att 

inkludera dessa kriterier var snarare att visa på komplexiteten som finns tack vare mängden 

kriterier som kan tänkas användas vid uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer.  

Leverantörsutvärdering Furhoffs CEJN Mio Kinnarps

Kriterier	som	behandlats	i	teoretisk	referensram	
Traditionella	kriterier:	

Kvalitet

Leveransförmåga	

Kostnad

Flexibiletet

Service

Finansiell	position

Miljömässiga	kriterier:	

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter	

Återvinningsgrad	

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material

Grad	av	ren	energianvändning

Ytterligare	kriterier	som	framkommit	under	

intervjustudien
Teknisk	komplexitet

Dokumentation

Betalningsvillkor

Kostnader	och	kostnadsreduktion

Tabell 5.4 Analysmodell – Leverantörsutvärdering  

Baserat på de mätetal som de deltagande företagen uttrycker sig använda för att utvärdera 

inköpsarbete hamnar samtliga företag på den andra nivån i tabell 5.5. Då Furhoffs och 

Kinnarps däremot även inkluderar leveransprecision vid utvärdering av inköpsarbetet kan 

dessa företag delvis anses hamna på den tredje nivån i tabell 5.5. Värt att notera är dock att 

inga mätetal i van Weele’s modell, som presenteras i tabell 3.3, kan kopplas till några som 

helst miljömässiga aspekter, utan det tenderar att handla om ett tydligt kostnadsfokus.  

Tabell 5.5 Analysmodell – Utvärdering av inköpsarbete  
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Tabell 5.6 nedan illustrerar huruvida företagen tar sitt interna miljömässiga ansvar sett till ett 

antal miljöaspekter. Syftet med tabell 5.6 är att lyfta de skillnader som finns mellan de 

deltagande företagens interna miljömässiga hänsynstagande kontra användandet av gröna 

kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer. Tabell 5.6 visar på att samtliga företag helt 

eller delvis tar hänsyn till fler kriterier och i tillägg till detta ägnar ett större fokus på det 

interna miljöarbetet. Baserat på företagens interna miljömässiga hänsynstagande verkar de 

olika företagen ha kompetens samt tydliga strategier för hur det interna miljöarbetet ska se ut 

samt vad som ska uppnås. Detta gör att det känns rimligt att efterfråga ett lika omfattade 

miljömässigt hänsynstagande och ansvar när det kommer till val och utvärdering av 

leverantörer. En sådan förändring hade kunnat resultera i en miljövänligare försörjningskedja, 

snarare än endast ett miljövänligare företag.  

Internt	miljömässigt	hänsynstagande Furhoffs CEJN Mio Kinnarps

Har	företaget	en	upprättad	miljöpolicy? Ja Nej Nej Ja

Hänsynstagande	till	följande	miljöaspekter:

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter

Återvinningsgrad

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material	

Grad	av	ren	energianvändning	

Tabell 5.6 Analysmodell – Internt miljömässigt hänsynstagande  
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6. Slutsatser  

Denna del av arbetet syftar till att besvara rapportens fyra delfrågor samt övergripande 

huvudfråga. Detta för att kort och koncist kunna presentera de slutsatser som dragits utifrån 

den analys som genomförts i arbetet.   

Delfråga 1: Vilka kriterier är vanligt förekommande vid leverantörsval och 

leverantörsutvärderingar?  

En slutsats som omgående kan dras är att all forskning och litteratur som sammanställts i 

arbetets teoretiska referensram samt att de intervjuade företagen nämner kvalitet, 

leveransförmåga och pris som vanligt förekommande kriterier vid bedömning och val av nya 

leverantörer. Detta stämmer även överens när det kommer till utvärdering och uppföljning av 

befintliga leverantörer då kvalitet, leveransförmåga och kostnad nämns i såväl teori som 

empiri.   

 

Delfråga 2: Vilka kriterier kan företag inkludera för att uppnå grönare leverantörsval?  

Arbetets teoretiska referensram presenterar och behandlar främst gröna kriterier i form av 

gröna produkter, föroreningskontroll, miljöhantering, återvinningsgrad, grad av skadligt och 

giftigt materialutnyttjande samt grad av ren energianvändning. De gröna kriterier i form av 

miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter samt återvinningsgrad som utförligt 

beskrivits och behandlats i arbetets teoretiska referensram hamnar samtliga under något 

alternativt några av de ovanstående kriterierna.  

 

Delfråga 3: Vilka kriterier använder de studerade företagen vid val samt utvärdering av 

sina leverantörer?  

Gällande de kriterier som används vid bedömning och val av nya leverantörer bekräftar 

samtliga respondenter i olika utsträckning de traditionella kriterier som behandlats i arbetets 

teoretiska referensram. Detta innebär således att samtliga företag använder sig av kvalitet, 

leveransförmåga och pris vid bedömning och val av nya leverantörer. Utöver dessa använder 

sig respondenterna av ytterligare ett antal kriterier som sammanställs i tabell 6.1 nedan.  

 

Samtliga respondenter nämner att kvalitet och leveransförmåga är prioriterade och frekvent 

använda kriterier vid utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Detta stämmer 

väl överens med de mest frekvent använda kriterierna för leverantörsutvärdering som 

behandlats i arbetets teoretiska referensram. Den forskning och litteratur som sammanställts 

till förmån för arbetet nämner även kostnad som utvärderingskriterium, men detta är inte 

något kriterium som respondenterna nämner under intervjuerna. Även när det kommer till 

utvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer nämner respondenterna ytterligare ett 

antal kriterier. Dessa sammanställs i tabell 6.1 nedan.  
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Ytterligare	kriterier	rörande	bedömning	och	val	

av	nya	leverantörer	som	identifierats	av	

respondenterna

Ytterligare	kriterier	rörande	utvärdering	och	

uppföljning	av	befintliga	leverantörer	som	

identifierats	av	respondenterna	
Budskap	och	nyckeltal	 Teknisk	komplexitet

Produktionsprocess	 Dokumentation

Anskaffning/sourcing	 Betalningsvillkor

Personal	(HR) Kostnader	och	kostnadsreduktion

Organisation	och	ledning  
Tabell 6.1 Ytterligare kriterier som identifierats av respondenterna  

 

Delfråga 4: Hur skiljer sig de studerade företagens interna kontra externa miljömässiga 

hänsynstagande? 

En slutsats som tydligt kan dras utifrån analysen är att samtliga företag tar ett avsevärt mycket 

större internt miljöansvar jämfört med huruvida miljömässiga kriterier inkluderas vid val samt 

utvärdering av leverantörer. För att förtydliga och illustrera dessa skillnader beskriver tabell 

6.2 nedan företagens interna miljömässiga hänsynstagande sett till ett antal aspekter, medan 

företagens hänsynstagande till miljöaspekter vid leverantörsval och leverantörsutvärderingar 

illustreras i tabell 6.3. Här framgår det tydligt vilka skillnader det finns när det kommer till det 

interna kontra externa miljöarbetet och miljöhänsynen.   

 

Internt	miljömässigt	hänsynstagande Furhoffs CEJN Mio Kinnarps

Hänsynstagande	till	följande	miljöaspekter:

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter

Återvinningsgrad

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material	

Grad	av	ren	energianvändning	

Tabell 6.2 Företagens interna miljömässiga hänsynstagande  

 

Leverantörsval Leverantörsutvärdering
Hänsynstagande	till	följande	miljöaspekter: Furhoffs CEJN Mio Kinnarps	 Furhoffs CEJN Mio Kinnarps

ISO	14001

Utsläpp	av	koldioxidekvivalenter	

Återvinningsgrad	

Hantering	av	kemikalier	och	skadligt	material

Grad	av	ren	energianvändning

Tabell 6.3 Företagens externa miljömässiga hänsynstagande  

Huvudfråga: Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av 

koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av 

sina leverantörer?  

Företagen bör först och främst upprätta en generell mall som är användbar för att bedöma och 

utvärdera samtliga leverantörer. Detta bidrar till en rättvis jämförelse mellan de leverantörer 

som ska bedömas alternativt utvärderas, främst på grund av att samma kriterier mäts för 

samtliga leverantörer. Det bör även här läggas fokus på att inkludera kvantifierbara kriterier 

samt kriterier som verkligen är relevanta för att bedöma och utvärdera en leverantörs 

prestationsförmåga. Den primära anledningen till detta är att ett stort antal bedömnings- och 
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Grönare leverantörsval 

Ekonomiska 

kriterier 

 

Miljömässiga 

kriterier 

 

• Miljöcertifiering  

• Utsläpp av 

koldioxidekvivalenter  

• Återvinningsgrad 

• Kvalitet  

• Leveransförmåga 

• Pris 

Potentiella leverantörer 

utvärderingskriterier resulterar i omfattande och komplexa bedömningar och utvärderingar. 

Det blir här oerhört viktigt att kunna inkludera miljömässiga kriterier som är kvantifierbara. 

Detta för att minska risken för subjektiva bedömningar av potentiella såväl som befintliga 

leverantörers miljöpåverkan. I detta fall är utsläpp av koldioxidekvivalenter samt 

återvinningsgrad tydliga och framförallt kvantifierbara kriterier som kan användas för att göra 

en jämförelse mellan olika leverantörer samt upprätta mål och standarder. Miljöcertifiering 

som kriterium handlar i sin tur snarare om en simpel ja eller nej-fråga. Antingen är en 

leverantör certifierad enligt ISO 14001 alternativt en motsvarande standard eller så är 

leverantören i fråga inte det.  

 

Det kan däremot, framförallt vid bedömning av nya leverantörer, vara problematisk att erhålla 

data och information gällande de miljömässiga kriterierna såväl som de mer traditionella 

kriterierna. En lösning kan vara att som köpande företag kräva att få ta del av information 

rörande nyckeltal och andra typer av mätningar som leverantörer genomför. Detta bör vara 

möjligt då det i empiristudien tydligt framgår att företagen internt mäter och utvärderar sin 

verksamhets miljöpåverkan. Det framstår då inte som orimligt att kunna kräva sådan 

information från en potentiell leverantör. Ett förslag på hur företag kan gå tillväga för att 

uppnå just grönare leverantörsval illustreras i figur 6.1 nedan. Här inkluderas traditionella 

kriterier i kombination med miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter samt 

återvinningsgrad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Lösningsmodell för grönare leverantörsval  
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7. Diskussion  

I denna avslutande del av arbetet kommer inledningsvis rapportens slutsatser och resultat att 

diskuteras. Diskussion och tolkning utifrån varje delfråga samt utifrån arbetets huvudfråga 

kommer att genomföras. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning att presenteras.  

Arbetets syfte och problemfrågor handlar främst om huruvida företag tar sitt miljömässiga 

ansvar vid val och utvärdering av sina leverantörer samt hur företag kan arbeta för att 

inkludera gröna kriterier vid dessa bedömningar och utvärderingar. Detta övergripande syfte 

med arbetet har på ett framgångsrikt vis kunnat uppfyllas med hjälp av de slutsatser och 

resultat som bidragit till att besvara rapportens huvudfråga samt tillhörande delfrågor.  

De slutsatser som dragits i syfte att besvara arbetets första delfråga handlar främst om att det 

finns ett tydligt ekonomiskt fokus då leverantörer bedöms och utvärderas. Att dessa kriterier 

är de som mest frekvent används stärks också ytterligare av att ett flertal vetenskapliga källor 

nämner just dessa. Detta genomgående ekonomiska fokus har också bekräftats av samtliga 

företag som deltagit i studien. I tillägg till detta har vi däremot förståelse för att just dessa 

kriterier som kan kopplas till ekonomi är de som används mest frekvent. Detta då det i 

slutändan för företag på dagens konkurrensutsatta marknad handlar om att överleva samt 

skapa konkurrensfördelar där det är möjligt.  

När det kommer till slutsatser och resultat kopplat till arbetets andra delfråga nämns en mängd 

olika kriterier som med fördel kan inkluderas i syfte att uppnå grönare leverantörsval. Inget av 

dessa gröna kriterier nämndes överhuvudtaget i den forskning och litteratur som använts för 

att behandla de traditionella kriterierna. Att bedömnings- och utvärderingskriterier kopplat till 

miljömässigt ansvar skulle beläggas med ett minimalt fokus i forskning och litteratur såväl 

som hos de deltagande företagen var något som vi på förhand någorlunda hade förväntat oss. 

Att detta fokus på miljömässiga kriterier skulle vara så sällsynt och bortsett från som det 

visade sig vara är däremot någonting som både upprör och förvånar. Detta tyder än mer på ett 

genomgående ekonomiskt fokus samt att detta arbetes syfte och genomförande är relevant.  

Att de kriterier som de intervjuade företagen främst använder sig av vid bedömning och 

utvärdering av leverantörer skulle stämma väl överens med de kriterier som forskning och 

litteratur nämner var något som vi hade förväntat oss innan intervjuerna genomfördes. Något 

som bör lyftas fram här är att i de fall miljömässiga kriterier inte var obefintliga hos 

företagen, fanns däremot inga konkreta exempel eller mått på hur dessa kriterier bedömdes 

och utvärderades. Det fanns fall då miljö som bedömnings- och utvärderingskriterier inte var 

nedbrutna i några underkriterier, utan det verkade handla om en ren subjektiv bedömning av 

leverantörers miljöpåverkan. Ett exempel på detta är att ”environment” som 

bedömningskriterium fanns inkluderat, men varken vid intervjun eller vid kompletterande 

frågor som ställdes i efterhand framgick det hur detta kriterium konkret bedömdes och 

utvärderades. Denna brist på inkluderade miljökriterier kan rimligtvis bero på att ju fler 

kriterier som inkluderas, desto mer komplexa blir företagens bedömningar och utvärderingar. 

Våran uppfattning är här däremot delvis att implementeringen av någon form av miljömässigt 

kriterium snarare här handlar om att utåt sett verka ta ett miljömässigt ansvar vid bedömning 
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och utvärderingar av leverantörer. Detta tror vi rimligtvis leder till att företag väljer ut samt 

prioriterar de kriterier som anses vara ekonomiskt försvarbara.  

Gällande arbetets fjärde delfråga kunde vi tidigt utläsa extremt stora skillnader mellan hur 

företag tar sitt interna kontra sitt externa miljöansvar. Detta anser vi tyda på att det finns en 

genomgående miljökompetens samt förmåga att ta ett miljömässigt ansvar bland företagen. Är 

man som företag kapabel till att mäta ett flertal aspekter kopplat till miljöpåverkan inom sin 

egen verksamhet bör det rimligtvis finnas goda möjligheter till att göra detsamma i den 

försörjningskedja som man är verksam inom. Något som kan vara problematiskt i detta fall 

skulle kunna vara att det är avsevärt mycket enklare för ett företag att på ett utförligt och i 

mångt och mycket kvantitativt sätt mäta sin egen miljöpåverkan jämfört med att mäta sina 

leverantörers miljöpåverkan. En sådan bedömning och mätning av leverantörers 

miljöpåverkan kräver då att leverantörerna själva utvärderar och mäter den miljöpåverkan 

som de bidrar till. Finns det däremot möjlighet att erhålla sådan data från leverantörer bör ett 

flertal gröna kriterier kunna inkluderas och följas upp på ett framgångsrikt sätt. Ett sätt att 

som företag vara miljövänlig i sina leverantörsval kan då även vara att endast välja 

leverantörer som använder konkreta kriterier och nyckeltal för att mäta sin egen 

miljöpåverkan. Man bör däremot även vara medveten om att det kan vara känsligt att utbyta 

information, data och olika typer av kvantitativa mått med sina kunder respektive 

leverantörer.  

I avsikt att finna rimliga slutsatser som kan bidra till att besvara arbetets övergripande 

huvudfråga, anser vi att det har varit till stor hjälp att bryta ned denna huvudfråga i de fyra 

olika delfrågor som behandlats och diskuterats ovan. Det har onekligen för oss som författare 

varit mindre krävande att finna slutsatser till att besvara de olika delfrågorna jämfört med att 

kunna bidra med en generell lösning till arbetes övergripande huvudfråga. Att finna och 

föreslå en generell modell som bidrar till att kombinera ett antal ekonomiska kriterier med ett 

antal miljömässiga kriterier vid bedömning och utvärdering av leverantörer har varit 

utmanande. Detta då det inom företag kan finnas skillnader mellan hur utförligt olika 

leverantörer bedöms och utvärderas. Exempelvis kan detta bero på leverantörens storlek sett 

till det köpande företagets inköpskostnader samt om det handlar om partnerskapsförhållanden. 

Den modell (figur 6.1) som skapades i syfte att bidra till en lösning till huvudfrågan kan ses 

som en generell modell. Detta innebär att endast ett fåtal kriterier från början inkluderas i 

syfte att minska komplexiteten i de leverantörsbedömningar som genomförs. Tanken från vår 

sida är därefter att denna generella modell ska fungera som en utgångspunkt vid 

leverantörsbedömning, och kan sedan kompletteras med ytterligare kriterier som ett företag 

kan anse vara av stor vikt. 

Det kan rimligtvis uppkomma en del motsättningar då gröna kriterier som tidigare inte 

inkluderats plötsligt ska användas vid bedömning och utvärdering av leverantörer. Detta då 

flertalet företag uttrycker att det i många fall handlar om en resurs- och kostnadsfråga. För att 

kunna erbjuda en realistisk samt kommersiellt försvarbar lösning till detta inkluderas endast 

tre olika gröna kriterier i figur 6.1. Det handlar avslutningsvis således inte om att inkludera 

ytterligare kriterier i form av gröna kriterier i de nuvarande leverantörsbedömningarna, utan 
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det handlar snarare om att kunna kombinera ett antal prioriterade ekonomiska kriterier med ett 

antal prioriterade miljömässiga kriterier.  

7.1 Vidare forskning  

Examensrapportens begränsade tidsram har resulterat i en rad aspekter som skulle kunna vara 

intressanta och givande att studera vidare. Främst handlar detta om att det har varit alldeles 

för komplext och tidskrävande att upprätta omfattande och tydliga modeller över hur 

traditionella och gröna kriterier skulle kunna kombineras vid val och utvärdering av 

leverantörer. De slutsatser som dragits samt diskuterats i denna rapport skulle rimligtvis 

kunna vara till god hjälp för vidare forskning. Denna vidare forskning skulle exempelvis 

kunna syfta till att upprätta matematiska modeller över hur viktning och inkludering av gröna 

såväl som traditionella kriterier skulle kunna gå till.  

Det hade för vidare forskning också kunnat vara intressant att fördjupa sig inom företags 

interna miljökompetens samt hur denna miljökompetens skulle kunna implementeras externt. 

Detta då arbetet behandlat den stora skillnaden mellan företags interna miljömässiga 

hänsynstagande i relation till företags externa miljömässiga hänsynstagande. 

Miljökompetensen verkar således finnas hos flertalet företag, men denna kompetens verkar 

däremot vara isolerad till vissa delar av verksamheten och inkluderas inte i någon hög grad i 

inköps- och anskaffningsarbetet. Detta är således ytterligare något som hade kunnat vara 

intressant och givande att studera vidare med hjälp av de slutsatser som dragits och 

diskuterats i detta arbete.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor  

Inledning  

1. Skulle du kunna berätta lite om din roll i företaget samt vad dina arbetsuppgifter i 

huvudsak består av?  

2. Hur länge har du haft din nuvarande befattning och hur länge har du varit en del av 

företaget?  

3. Skulle du kunna berätta lite kort om vad för slags produkter företaget tillverkar?  

4. Vilken typ av produktionsmiljö tillämpar ni huvudsakligen inom företaget? 

 

Val av leverantörer  

5. Hur många leverantörer arbetar ni med i dagsläget?  

6. Vilka kriterier använder ni er av/fokuserar på då ni väljer ut vilka leverantörer ni ska 

arbeta med? Om ni inte använder er av några specifika kriterier, vad fokuserar ni då 

på? 

7. Lägger ni lika stor vikt vid samtliga kriterier som används? Om inte, vilka kriterier 

lägger ni störst vikt vid?  

8. Hur långt tillbaka i leverantörskedjan tittar ni och vad är det i sådana fall ni fokuserar 

på?  

 

Utvärdering av leverantörer  

9. På vilket sätt arbetar ni med leverantörsutvärderingar när det kommer till ert 

leverantörsarbete? Om inga leverantörsutvärderingar görs, hur kommer det sig? 

10. Arbetar ni med leverantörsutvärderingar för samtliga leverantörer som ni handlar av? 

Finns det någon skillnad i leverantörsutvärderingsutförandet vad det gäller olika 

produkter/leverantörer?   

11. Tittar ni på samma kriterier vid leverantörsutvärderingar som vid val av leverantörer 

eller skiljer sig dessa åt på något/några sätt?  

12. Lägger ni lika stor vikt vid samtliga kriterier som används? Om inte, vilka kriterier 

lägger ni störst vikt vid?  

 

Miljöpolicy  

13. Har ni några specifika policys upprättade inom företaget som ni arbetar efter? Om ja, 

vilka är dessa? Om nej, hur kommer det sig? 

14. Arbetar ni på något specifikt sätt inom företag för att försöka ta erat miljömässiga 

ansvar? Om ja, på vilket/vilka sätt? Om nej, vad är anledningen/anledningarna till 

detta? 

15. Har ni någon utarbetad miljöpolicy inom företaget? Om ja, hur arbetar ni för att uppnå 

det som uttrycks i denna policy?  

16. Hur går ni tillväga för att utvärdera ert inköpsarbete på företaget? Vilka dimensioner 

fokuserar ni främst på?  
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