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Abstract 
It is not entirely obvious how sustainable purchasing processes could be developed and 

implemented in companies today. Sustainable purchasing processes are important to increase 

the social and environmental responsibility. This to avoid that the material procurement, and 

thereby the production of furniture, has a negative impact on the people and the planet.  

 

This study aims to explain how sustainable purchasing processes could be developed in the 

furniture industry with respect to social and environmental responsibility in order to 

contribute to a sustainable consumption and production of furniture. Three interviews have 

been conducted with three different furniture companies in order to exemplify how 

sustainable purchasing processes could be developed based on literature. To fulfil the purpose 

of this study, articles, books and internet sources have been used to form the theories and 

models. 

 

The result from this study shows a set of steps which can be implemented in the traditional 

purchasing process in order to increase a social and environmental responsibility associated 

with material procurement. The result also shows the extent to which the different steps are 

appropriate to perform and will exemplify how companies could implement these steps. 

Further result clarifies that the circular economy and different kinds of sustainability labels 

affect whether the finished furniture may become sustainable. Developing sustainable 

purchasing processes may require a lot of time and money, but it has a crucial role to play in 

contributing to a sustainable consumption and production of furniture. 

 

Keywords: Sustainable development, Agenda 2030, sustainable consumption and production, 

social responsibility, environmental responsibility, sustainable purchasing, sustainability 

labels and circular economy. 
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Sammanfattning 
I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och 

implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det 

sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. Detta för att undvika att materialanskaffning, och 

därmed framställning av möbler, får en negativ påverkan på människan och miljön.  

 

Denna studie syftar till att besvara hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utvecklas inom 

möbelbranschen med avseende på socialt och miljömässigt ansvarstagande för att bidra till en 

hållbar konsumtion och produktion av möbler. Tre intervjustudier har genomförts med tre 

olika möbelföretag i syfte att exemplifiera hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna 

utvecklas med hjälp av litteratur. Litteraturstudien har baserats på vetenskapliga artiklar, 

böcker samt Internetkällor och ligger till grund för de modeller och teorier som är till för att 

uppfylla studiens syfte.    

 

Studiens resultat visar på olika steg som kan implementeras i den traditionella 

inköpsprocessen för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet i samband med 

materialanskaffning. Resultatet visar även på i vilken omfattning de olika stegen är lämpliga 

att utföra samt exempel på hur stegen skulle kunna implementeras i företag. Ytterligare 

resultat belyser att den cirkulära ekonomin samt olika slags hållbarhetsmärkningar påverkar 

huruvida hållbar den färdiga möbeln kan komma att bli. Att utveckla hållbara inköpsprocesser 

kan dock bli en kostnads- samt tidsfråga men det får en avgörande roll för att bidra till hållbar 

konsumtion och produktion av möbler.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Agenda 2030, hållbar konsumtion och produktion, socialt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande, hållbara inköp, hållbarhetsmärkningar och 

cirkulär ekonomi. 
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1. Inledning 

Vi lever i en värld där den globala befolkningsmängden förväntas växa och där konsumtion 

och produktion av varor förväntas öka. I takt med detta har ett allt större fokus riktas mot att 

arbeta utifrån hållbara arbetsmetoder. Det är heller ingen nyhet att möbelbranschen ofta 

förknippas med miljöförstöring men för att göra branschen hållbar får inköpsfunktionen en 

avgörande roll då valet av leverantörer, samt det material som köps in, påverkar huruvida 

hållbar möbeln som sedan konsumeras är. I detta inledande kapitel introduceras vikten av 

hållbar konsumtion och produktion i möbelbranschen samt hur utvecklingen av hållbara 

inköpsprocesser sett ut. Vidare redogörs studiens syfte och de problemfrågor som rapporten 

är avsedd att besvara. Avslutningsvis presenteras en illustration över studiens fokusområden 

samt studiens disposition.   

 

1.1 Vikten av hållbar konsumtion & produktion i möbelbranschen  

Fenomenet hållbar utveckling kan beskrivas på olika sätt och begreppet kom att spridas i 

samband med att FN författade “Our Common Future” år 1987 (Abrahams, 2017). Enligt 

Brundtlandrapporten (1987) definieras hållbar utveckling som en utveckling där dagens behov 

tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov. I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling 

vilka sedan kom att ligga till grund för Agenda 2030 för hållbar utveckling. Detta i syfte att nå 

en social, miljömässig samt ekonomisk hållbar utveckling i världens länder (Biermann, Kanie 

& Kim, 2017). Enligt Naturvårdsverkets uppföljning, år 2017, stod det dock klart att de 

hållbara utvecklingsmålen är inom räckhåll men att det behövs ett rejält krafttag för att 

uppfylla dem till år 2030 (Naturvårdsverket, 2018 a).  

 

Det finns dock vissa svårigheter i att arbeta med hållbar utveckling då ekonomiska, sociala 

samt miljömässiga mål kan komma att krocka med varandra. Detta kan ske då företagets vinst 

kan få en negativ påverkan på grund av att ett samhällsansvar tas. Samhället kan dessutom 

komma att påverkas negativt om endast företagens ekonomiska tillväxt tas i intresse (Mackey, 

Mackey & Barney, 2007). Kritiker menar dessutom att begreppet hållbar utveckling är 

tvetydigt och därmed tillåter flera olika tolkningar samt att det är svårt att mäta om en specifik 

aktivitet är hållbar eller inte (Imran, Alam & Beaumont, 2014). Venkatraman & Nayak (2015) 

beskriver även att företagsledningar kan ha svårt att komma till insikt med hur ett 

miljömässigt och socialt ansvarstagande kan ge en finansiell fördel för företagens tillväxt och 

därmed tenderar att välja bort dessa aspekter. Hur olika företag väljer att arbeta med hållbar 

utveckling kan dessutom variera då mål och strategier för att arbeta med hållbarhet kan se 

olika ut beroende på företagstyp samt branschspecifika faktorer (Ax & Kullvén, 2015). 

 

Den globala medelklassen förväntas växa kraftigt under de kommande årtiondena vilket 

resulterar i en ökad konsumtion och produktion av varor och resurser. Dagens användning av 

naturresurser är redan ohållbart och har en negativ påverkan på människors hälsa samt miljö 

(FN, 2018 a). Wang, Ghadimi, Lim & Tseng (2018) beskriver att utvecklingsmål 12 i Agenda 

2030, hållbar konsumtion och produktion, är av stor betydelse för att främja en hållbar 

utveckling. Hållbar konsumtion och produktion omfattar effektiv resursanvändning, 
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reducering av farliga kemikalier samt att hänsyn till ekosystemtjänster tas (UNDP, u.å.). I de 

fall där sociala och miljömässiga aspekter inte beaktas, finns risken att en del av den globala 

befolkningen kan komma att gynnas på bekostnad av andra (Clelland, 2014), vilket kan 

synliggöras i form av miljöförstöring och försämrade arbetsförhållanden (Heal, 2015). 

 

Möbelbranschen förknippas ofta med miljöförstöring samt stora mängder materialspill i 

produktion och får dessutom en negativ påverkan på skogsplantager då trä är en viktig råvara 

inom branschen (Feil, Quevedo & Schreiber, 2017). Enligt Trä- och möbelföretagen (TMF, 

u.å. a) har den svenska möbelbranschen vuxit under de senaste tio åren och förväntas växa än 

mer. Sverige är idag Europas näst största möbeltillverkande land per capita (TMF, u.å. a) och 

under år 2018 producerade den svenska möbelbranschen möbler för 24 miljarder kronor 

(TMF, u.å. b). Under år 2018 ökade dessutom möbelimporten i Sverige med 8 % jämfört med 

föregående år. Kina och Polen är de största importländerna för möbelindustrin i Sverige och 

står för 19 % vardera av den totala möbelimporten. Svensktillverkade möbler är efterfrågade 

på marknaden och ungefär var sjunde möbel exporteras till andra länder (TMF, u.å. c). 

 

I en nyhetsartikel från forskningscentret Science Park Borås, skriver Valvring (2018) att 

svenskar konsumerar möbler och inredning i stor utsträckning. I Konsumtionsrapporten från 

2018 framgår det att svenskar upplever att de minskat sin konsumtion av möbler och 

inredning med ca 3% men försäljningsstatistiken visar på att konsumtionen ökat med nästan 

21% (Roos, 2018). I en annan artikel från konsultföretaget Re:profit, en organisation som 

hjälper företag med hållbar utveckling, skriver Eriksson (2018) att möbelbranschen ligger 

efter vad gäller hållbarhetsarbete, i jämförelse med livsmedelsbranschen och klädindustrin. 

Artikeln tar även upp att en möjlig orsak till detta kan grunda sig i en låg efterfråga på hållbart 

tillverkade möbler, då en möbel oftast betraktas som en sällanköpsvara. Vidare skrivs att det 

förekommer stora mängder kemikalier vid framställning av olika textilier som sedan används 

vid tillverkning av vissa möbler. I artikeln framgår det att det bland annat kan röra sig om 

flamskyddsmedel samt möbelimpregnering, vilka innehåller miljögifter och utgör därmed en 

hälsofara (Eriksson, 2018). 

 

1.2 Utvecklingen av hållbara inköpsprocesser 

Björklund (2010 a) beskriver en utveckling inom forskningsfältet för logistik vad gäller 

hållbar utveckling. Hon skildrar hur utvecklingen av forskningsfältet förflyttats från 

returlogistik till grön logistik för att sedan fokusera på hållbar logistik (se figur 1). Det är 

inom skildringen hållbar logistik som även ett socialt ansvarstagande sker och där ansvar i 

störst grad tas (Björklund, 2010 a). I samband med ett ökat fokus på hållbar utveckling inom 

logistik har begreppet sustainable supply chain management (SSCM) fått en större spridning 

(Pagell & Wu, 2009). Brandenburg, Govindan, Sarkis & Seuring (2014) definierar SSCM 

som en försörjningskedja där även hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar utveckling tas, 

det vill säga ekonomiskt, miljömässigt samt socialt ansvar. 
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Figur 1: Utvecklingen av forskningsfältet från returlogistik via grön logistik till hållbar 

logistik (baserad på Björklund 2010 a). 

 

Produktion, försäljning samt logistik har länge varit de primära aktiviteterna i 

försörjningskedjan där inköpsfunktionen betraktats som en stödfunktion för att sänka 

kostnader (Lind, 2010). Den traditionella inköpsprocessen har länge fokuserat på att minimera 

inköpspriserna så långt som möjligt där gemensamma intressen och försörjningskedjans totala 

kostnader åsidosätts (Jonsson & Mattsson, 2016). Med tiden har inköpsfunktionen alltmer 

integrerats med olika affärsfunktioner, så som affärsstrategi, marknadsföring, beslutsfattande 

samt supply chain management (SCM), där hållbara och etiska aspekter kommit att bli viktiga 

trender (Mogre, Lindgreen & Hingley, 2017). 

 

Enligt Miemczyk, Johnsen & Macquet (2012) är företag inte mer hållbara än vad de 

leverantörer som de använder sig av är. Detta då leverantörernas hållbarhetsarbete påverkar 

det köpande företagets rykte och prestation (van Weele, 2018). Det handlar inte endast om de 

direkta leverantörerna som företag arbetar med utan även leverantörer på olika nivåer som 

utökar försörjningskedjan och därmed skapar ett leverantörsnätverk. Inköpsfunktionen får 

således en viktig roll i att åstadkomma hållbar utveckling i företag (Miemczyk et al., 2012). 

Detta eftersom inköpsavdelningen har möjlighet att fastställa sociala och miljömässiga krav 

på sina leverantörer (de Hemmer Gudme, 2017). Inköpsfunktionen blir även viktig på grund 

av att kvaliteten på den råvara som köps in kommer återspegla kvalitén på den färdiga 

produkten som säljs vidare till slutkund (Robert, Bocquet & Gardet, 2016).  

 

Hållbara inköp har vuxit fram som en motsättning till företags vinstintresse och handlar enligt 

van Weele (2018) om att agera för en bättre framtid. Det kan dock vara svårt att ge en exakt 

definition på vad hållbara inköp innefattar då innebörden kan variera. Grundläggande för 

fenomenet är frågor som berör sociala, miljömässiga samt etiska aspekter (de Hemmer 
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Gudme, 2017). Det kan exempelvis handla om frågor kring mänskliga rättigheter, korruption, 

dåliga arbetsförhållanden, barnarbete, miljöpåverkan, djurskydd samt hälsa och säkerhet 

(Björklund, 2010 b). Vilka av dessa aspekter företag beslutar att ta med i deras inköpsarbete 

skiljer sig från företag till företag (Mont & Leire, 2009).  

 

Miemczyk et al. (2012) beskriver att det dock kan finnas svårigheter i att finna exakta belägg 

på hur hållbara inköpsprocesser kan utformas samt vilka mätbara effekter det skulle kunna 

generera. Trots att det ännu inte finns exakta beskrivningar för hur hållbara inköpsprocesser 

kan utvecklas finns det belägg som försökt beskriva hur genomförandet kan ta form 

(Miemczyk et al., 2012). Ett flertal forskare beskriver att hållbara inköpsprocesser kan 

utformas genom att använda sig av olika slags praxis och riktlinjer i syfte att öka det sociala 

samt miljömässiga ansvaret (Björklund, 2010 a; Björklund, 2010 b; Mont & Leire, 2009; 

Robert et al., 2016). 

 

Det finns dock vissa utmaningar med att arbeta utifrån hållbara inköpsprocesser vilket kan 

vara en förklaring till varför det inte alltid ses som en självklarhet i företag (Mont & Leire, 

2009). Enligt Mont & Leire (2009) är den största utmaningen att säkerställa att alla 

leverantörer, med anslutning till försörjningskedjan, arbetar utefter företagets 

uppförandekoder. Det blir även svårt för företag att ta ett socialt och miljömässigt ansvar om 

deras leverantörer inte visar något intresse för dessa frågor (Björklund, 2010 b). Bristen på 

ledningsstöd, förståelse samt utbildning kan dessutom försvåra arbetet med hållbara inköp 

(Mont & Leire, 2009). 

 

1.3 Syfte & problemformuleringar 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur hållbara inköpsprocesser inom 

möbelbranschen skulle kunna utvecklas med avseende på ett socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Detta för att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hållbar konsumtion 

och produktion av möbler. Syftet med studien är dessutom att undersöka hur 

inköpsprocesserna i olika möbelföretag ser ut för att därefter exemplifiera hur dessa skulle 

kunna göras mer hållbara.  

 

Utifrån syftet har följande huvudfråga med tillhörande delfråga formulerats: 

 

• Hur kan hållbara inköpsprocesser inom möbelbranschen utvecklas i strävan mot en 

hållbar konsumtion och produktion av möbler? 

 

o Hur skulle inköpsprocesserna i möbelföretagen X, Y och Z kunna utvecklas för 

att bli mer hållbara? 

 

1.4 Studiens fokus 

I denna studie riktas fokus mot vad det innebär att arbeta utifrån hållbara inköpsprocesser med 

avseende på socialt och miljömässigt ansvarstagande inom möbelbranschen. Detta då 

framställningen av de råvaror som vanligtvis används vid produktion av möbler ofta 
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förknippas med miljöförstöring. Inköpsprocessens utformning, och det ansvarstagande som 

sker i samband med materialanskaffningen påverkar förädlingen i produktionen. Den färdiga 

möbelns hållbarhet kommer således avspegla de val som tagits vid materialanskaffningen. 

 

Det kommer därför bli aktuellt att i denna studie undersöka hur inköpsprocesserna i de olika 

möbelföretagen ser ut samt hur de arbetar med sina leverantörer uppströms i 

försörjningskedjan. Detta för att sedan med hjälp av tre olika möbelföretag exemplifiera hur 

inköpsprocesserna skulle kunna göras mer hållbara i strävan mot en hållbar konsumtion och 

produktion av möbler i branschen.  

 

 
 

Figur 2: En förenklad illustration på studiens främsta fokusområden då en möbel oftast 

består av textil, trä samt övriga ingående komponenter (egen figur). 

 

1.5 Studiens disposition 

I figur 3 (se nedan) illustreras hur rapportens olika kapitel tillsammans bidrar till uppfyllande 

av studiens syfte och därmed besvarar studiens problemfrågor. Figur 3 är således till för att 

synliggöra att syftet med denna studie uppfylls med hjälp av både en litteraturstudie samt 

intervjustudier. Vidare illustreras att delfrågan samt huvudfrågan besvaras i kapitel 5, 

analysen, med hjälp av både den teoretiska referensramen samt empirin.  
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Figur 3: En förenklad illustration på hur studiens syfte och problemfrågor uppfylls samt 

besvaras (egen figur). 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som använts vid insamlandet av litteratur 

samt empiri. Här kommer således studiens design, vald undersökningsmetod samt 

forskningskvaliteten redogöras. Detta för att påvisa hur syftet med denna studie uppfylls, och 

därmed hur problemfrågorna besvaras, med utgångspunkt i tillförlitlig samt tillräcklig 

information.  

 

2.1 Studiens design  

Denna rapports syfte och problemformuleringar har tagits fram utifrån CARS-modellen för att 

skapa en tydlig bild över problemområdet. Enligt Alvehus (2013) vilar CARS-modellen på tre 

steg, vilka är etablera ett territorium följt av att etablera en nisch för att slutligen ockupera en 

nisch. I praktiken innebär dessa steg att identifiera relevansen av valt forskningsområde för att 

sedan visa på vilken kunskap inom området som saknas. Detta för att till sist urskilja vilken 

kunskap som krävs för att förbättra förståelsen inom forskningsområdet för att därefter 

formulera studiens syfte samt problemformuleringar. Denna modell kan även definieras som 

“trattmodellen” där problemområdet successivt smalnas av (Alvehus, 2013).  

 

För att uppfylla rapportens syfte har denna studie baserats på både primärdata och 

sekundärdata. Enligt Bell (2006) innebär primärdata material som tagits fram till en specifik 

undersökning medan sekundärdata är material som tagits fram i andra syften men som är 

relevant för den specifika undersökningen. Den primärdata som använts i denna studie har 

baserats på intervjustudier med tre olika möbelföretag, vilket presenteras i empiridelen i 

kapitel 4. Den sekundärdata som använts har baserats på litteratur i form av vetenskapliga 

artiklar, böcker samt Internetkällor kring ämnet, vilket presenteras i den teoretiska 

referensramen i kapitel 3. Både primär- och sekundärdata används således i denna studie för 

att kunna besvara de olika problemformuleringarna.  

 

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2018) kan undersökningar genomföras utifrån en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden kvantifierar det empiriska 

materialet genom att hitta mönster och samband mellan olika företeelser (Bjereld et al., 2018). 

Eriksson (2006) beskriver att en kvantitativ metod kan bygga på siffror och är till för att ta 

fram en specifik faktor. Inom denna metod är enkäter och intervjuer vanligt förekommande 

som sedan sammanställs i olika typer av tabeller, grafer samt diagram. Den kvalitativa 

metoden inriktar sig på meningar och innebörder istället för statistiska samband (Alvehus, 

2013). Eriksson (2006) beskriver att en kvalitativ metod bygger på data bestående av termer 

för att sedan underlätta vid beslutsfattande. Inom denna metod är intervjuer och observationer 

vanligt förekommande vilka sedan sammanställs i olika redogörelser och fallbeskrivningar.  

 

Vi ser svårigheter i att endast använda en kvantitativ metod i denna studie då resultatet från en 

sådan undersökning troligen inte skulle ge en tillräckligt djupgående bild över företagens 

inköpsprocesser. Vi ser alltså att en kvantitativ metod hade kunnat försvåra möjligheten till att 

besvara rapportens syfte samt problemformuleringar. Denna studie kommer därför 

genomföras utifrån en kvalitativ metod, med möjlighet till kvantitativa inslag, då syftet med 
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rapporten är att skapa en djupare förståelse för olika möbelföretags inköpsprocesser. Detta då 

vi ser att öppna intervjuer kan ge möjlighet till diskussioner vilket kan ge en nyanserad bild av 

de olika inköpsprocesserna i möbelföretagen. 

 

2.2 Kvalitativ intervjustudie & trovärdighet i denna studie 

För att samla in empirin till denna studie kontaktades tre olika möbelföretag. Den första 

kontakten med de olika möbelföretagen skedde via mejlkontakt. I mejlen framgick det vilka 

vi var, varför vi kontaktade dem, vad syftet med examensarbetet var samt en förfrågan om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vidare bestämdes när och var intervjuerna skulle 

äga rum. Platsintervjuer prioriterades framför telefonintervjuer då personliga möten kan ge 

respondenterna ett större förtroende för intervjuerna, samt för författarna, och att kroppsspråk, 

ironi och underliggande toner kan uppfattas på ett annat sätt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Denna kvalitativa intervjustudie är baserad på tre semistrukturerade intervjuer vilket enligt 

Bryman (2018) ger respondenten större frihet att prata fritt samt att den som intervjuar även 

får möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjustudierna är således både högstrukturerade, i form 

av förutbestämda frågor, samt lågstrukturerade då även en fri dialog kunde föras med 

respondenterna. Intervjumallen bestod av 15 öppna frågor i syfte att inte låsa respondenten 

vid förutbestämda svarsalternativ. De första frågorna bestod av mer generella frågor för att 

lära känna respondenten och få intervjupersonen att känna sig bekväm. Följande frågor 

riktade sig sedan mot samtliga möbelföretags inköpsprocesser. Den utformade intervjumallen 

(se bilaga 1) användes på samtliga företag för att säkerställa ett liknande upplägg vid 

intervjutillfällena. Denna intervjumall skickades på förhand ut till möbelföretagen i syfte att 

ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och därmed öka chanserna till att 

intervjufrågorna kunde besvaras väl.  

 

Vi valde att spela in de intervjuer som kom att hållas då Bell (2006) beskriver att inspelning 

av intervjuer är av stor vikt för att säkerställa att respondenternas svar återges korrekt. Vi såg 

det även vara positivt att kunna gå tillbaka till det inspelade materialet för att kontrollera den 

exakta ordalydelsen. För att säkerställa att inspelningarna spelades in korrekt användes två 

olika mobiltelefoner samtidigt. Bryman (2018) beskriver dock att respondenter inte alltid 

accepterar att spelas in. Respondenterna blev därför tillfrågade om inspelning av intervjun var 

okej, vilket samtliga respondenter godkände. Enligt Bell (2006) kan dock inspelningar av 

intervjuer påverka hur respondenter formulerar sina svar. Detta då respondenter eventuellt kan 

bli mer försiktiga i hur de uttrycker sig eller för att de upplever situationen obekväm vid en 

inspelning (Bell, 2006). Trots detta ansåg vi att det positiva med att spela in intervjuerna 

övervägde de negativa effekter som kan tänkas uppstå vid inspelning av intervjuer.   

 

För att sedan sammanställa det insamlade intervjumaterialet i empiridelen utgick vi från de 

inspelade ljudfilerna. Dessa skrevs ned, näst intill ordagrant, för att vi sedan skulle kunna 

plocka ut och använda det materialet som svarade på intervjufrågorna. Anledningen till att vi 

gjorde på detta vis grundar sig i att kunna strukturera svaren utifrån intervjufrågorna och 

därmed återge materialet från intervjuerna representativt från respektive möbelföretag. Detta 

för att i analysen kunna göra jämförelser mellan samtliga företag.  
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Vi beslutade att hålla möbelföretagen anonyma i denna intervjustudie. Detta då syftet med 

studien inte var att beskriva vilka företag som gör vad utan istället visa på hur olika 

inköpsprocesser faktiskt kan se ut. Vi hoppades även på att genom ett anonymt deltagande 

skapa ett större förtroende hos respondenterna. Respondenterna gavs dessutom möjlighet att 

granska det insamlade materialet från intervjustudierna för att kunna revidera samt 

kommentera den insamlade datan. Detta gjordes genom att skicka den sammanställda empirin 

till respektive möbelföretag för att väcka tillit hos respondenterna. Syftet var dessutom att 

säkerställa att en rättvisande bild av möbelföretagen presenterades och därmed uppnå kvalitet 

i de intervjustudier som genomfördes i denna rapport.  

 

Bryman (2018) belyser att viss skevhet kan uppstå i utfallet av intervjuer på grund av den 

mänskliga faktorn. Denna skevhet grundas på människans olika värderingar och erfarenheter 

vilka kan komma att påverka deras åsikter och uttryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta 

i åtanke har vi haft en kritiskt distans till intervjuerna. Detta då vi är medvetna om att de svar 

som respondenten ger i vissa fall kan vara förskönade i avsikt att utelämna hela sanningar för 

att uppfattas som legitima. Enligt Bjereld et al. (2018) kan dessutom ordningsföljden på de 

frågor som ställs under intervjun påverka respondentens svar. Vi har därför haft en tanke med 

vilka frågor som ställs när samt formulerat öppna intervjufrågor. Detta för att minska risken 

att påverka respondentens svar under intervjutillfället.  

 

2.2.1 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet, även kallat för tillförlitlighet, innebär att samma resultat erhålls vid olika tillfällen 

och vid lika omständigheter. Reliabilitet är alltså ett mått på huruvida mätningen kan 

genomföras upprepade gånger med samma utfall (Bjereld et al., 2018). Då empirin baserats på 

respondenter med olika erfarenheter, kunskaper, åsikter samt värderingar, är det högst troligt 

att reliabiliteten i denna studie påverkats av intervjupersonens preferenser. Hade istället andra 

respondenter intervjuats på de olika möbelföretagen, hade troligtvis inte exakt samma utfall 

erhållits. Även den personkemi som uppstod mellan respondenten och vi som intervjuare, kan 

ha påverkat vilka svar respondenten gav (Bjereld et al., 2018).  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är kvaliteten på intervjustudien avgörande för kvaliteten på 

empirin, analysen samt slutsatsen. De beskriver att en sammanställning av en intervju blir en 

fråga om tolkning som kan påverka huruvida respondentens svar uppfattas och därmed även 

påverka kvaliteten samt tillförlitligheten i en intervjustudie. För att stärka reliabiliteten i de 

intervjustudier som utfördes i denna studie, sammanställdes den insamlade empirin av oss 

båda författare oberoende av varandra. Detta i syfte att få en kvantifierad reliabilitetskontroll 

och därmed minska risken för att ha vinklat intervjustudiens utfall (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Validitet, även kallat giltighet, innebär att studien undersöker det som faktiskt avses att 

undersökas (Bjereld et al., 2018). Validitet är alltså ett mått på huruvida en viss fråga mäter 

det som efterfrågas (Bell, 2016). Då CARS-modellen ligger till grund för studiens 

inledningskapitel förtydligar således modellen vad som sedan avsågs att mäta (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). För att stärka validiteten i denna studie utformades därför intervjumallen 

utefter studiens syfte. Detta för att säkerställa att den insamlade empirin kunde kopplas 

samman med syftet och de problemfrågor som intervjustudien var avsedd att besvara.  

 

Dock beskriver Kvale & Brinkmann (2014) att det är svårare att säkerställa validitet än 

reliabilitet vid sammanställningar av intervjustudier. De menar på att det inte finns någon 

objektiv samt sann ombildning från muntlig till skriftlig form. För att stärka validiteten vid 

sammanställningen av de intervjustudier som utfördes i denna studie, har vi försökt återge det 

respondenterna beskrev ordagrant samt försökt återge nyanser i respondenternas uttalanden i 

syfte att förmedla meningen i det intervjupersonerna berättade (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Eftersom intervjuerna spelades in var det relativt enkelt att göra detta då det gick att lyssna på 

materialet upprepade gånger.  

 

2.2.2 Studiens urval 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att besluta om vilket urval en studie ska baseras på 

men Bryman (2018) beskriver att de flesta kvalitativa intervjuer som görs utgår från 

målinriktade urval. De målinriktade urvalen styrs utifrån studiens mål och syfte för att välja ut 

respondenter med möjlighet att besvara de utformade frågeställningarna. Ett 

bekvämlighetsurval innebär istället att urvalet baseras på de respondenter som ligger närmast 

till hand. Denna typ av urvalsmetod ses som fördelaktig då studien har en begränsad tid och 

budget (Bryman, 2018).  

 

Valet av företag till denna studie baserar sig på både ett målinriktad urval samt ett 

bekvämlighetsurval. Anledningen till det målinriktade urvalet grundar sig i att de utvalda 

företagen ansågs ha den kunskap som efterfrågades för att kunna besvara studiens 

problemfrågor. Valet av vilka intervjupersoner som kontaktades baserades även på deras 

befattningar samt ansvarsområden för att öka möjligheterna till att få de svar som studien 

efterfrågade. De utvalda företagen har även valts ut baserat på ett bekvämlighetsurval på 

grund av att de är placerade i vår närmiljö. Detta för att underlätta för personlig kontakt vid 

intervjutillfällena då studien ansågs ha för kort tidsrymd för utföra intervjuer på mer 

slumpmässiga platser med längre avstånd. 

 

Studiens urval blev tre olika möbelföretag där ett av företagen var större än de andra två 

företagen. Detta valdes medvetet då vi bland annat var intresserade av om inköpsprocessen 

skilde sig åt beroende på företagsstorlek. Anledningen till att urvalet fick bestå av just tre 

företag, och varken fler eller färre, beror på att tre som antal var lämpligt med hänsyn till 

tidsaspekten, för att kunna göra någorlunda jämförelser. Hade urvalet istället bestått av färre 

företag, hade mer omfattande studier på respektive företag behövts göras, vilket inte var syftet 

med denna studie. Ett större antal hade istället krävt mer tid vad gäller bearbetning och 

jämförelser. Vi är dock medvetna om att slutsatserna baserade på dessa tre företag inte säkert 

kommer kunna appliceras på andra möbelföretag. Detta då empirin från enbart dessa tre 

företag inte behöver vara tillräcklig för att kunna dra generella slutsatser för hela branschen. 

Dock är ambitionen att genom resultatet kunna ge värdefull information till andra företag som 

befinner sig i liknande situationer.  
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2.3 Forskningskvalitet 

2.3.1 Ett källkritiskt förhållningssätt till litteraturstudien 

Oavsett vilken metodansats som väljs för att samla in data till en undersökning måste alltid ett 

kritiskt förhållningssätt beaktas. Detta i syfte att uppnå giltig samt tillförlitlig information 

(Bell, 2006). Enligt Bell (2006) är det författarens uppgift att kritiskt granska de källor som 

ligger till grund för rapporten. Det är således av stor vikt att kontrollera vem upphovsmannen 

är, vilken metod som används samt vilken tillämplighet, relevans och giltighet källan har för 

att skapa en trovärdig studie (Bell, 2006). Alvehus (2013) beskriver även att idén om 

transparens är viktigt när det gäller att stärka kvalitet i en studie. För att uppnå transparens och 

därmed kvalitet i denna studie, har vi försökt förklara samt åskådliggöra processens gång vid 

insamlandet av data i detta kapitel. Detta för att läsaren ska få inblick samt förståelse över 

studiens uppbyggnad och därmed hur studiens syfte ska uppfyllas.  

 

Genom studien har ett kritiskt förhållningssätt använts mot de författade källor som ligger till 

grund för denna rapport. Vetenskapliga artiklar har studerats i syfte att skapa en tillförlitlig 

bild över problemområdet. För att stärka den forskning som använts i denna studie, har 

dessutom ett flertal artiklar med liknande slutsatser studerats. Källor av icke vetenskaplig 

karaktär, såsom Internetkällor samt litteratur, har även använts då vi ansåg dessa vara 

relevanta i sammanhanget. För att få en tidsenlig bild över ämnet har dessutom aktuell 

information studerats. De flesta källor som ligger till grund för rapporten har författats inom 

de fem senaste åren. Dock har något äldre källor förekommit då vi ansåg dessa vara relevanta 

inom ämnet.  

 

Skevhet kan enligt Bell (2006) dessutom påverka den egna studien då författaren kan tänkas 

ha en stark åsikt om huruvida ett fenomen ter sig. Detta kan innebära att författaren medvetet, 

eller omedvetet, väljer ut den information som stämmer överens med dennes uppfattningar, 

vilket kan komma att påverka studiens resultat (Bell, 2006). Bryman (2018) beskriver att en 

kvalitativ studie därmed påverkas av författarens egenskaper, vilka kan handla om ålder, kön 

och personlighet. Med detta i åtanke har vi försökt ha ett objektivt förhållningssätt vid 

författandet av studien. Detta genom att ta hänsyn till både negativa och positiva aspekter i de 

källor som granskats. Det har exempelvis handlat om att vi tagit med både informationen vi 

sökt efter samt eventuell kritik riktat mot den. Vi har dessutom medvetet valt bort den 

litteratur där författarens egna åsikter och värderingar tydligt framgått. Detta för att minska 

risken att studien får en subjektiv vinkling.     

 

2.3.2 Ett etiskt ansvarstagande 

Enligt Bell (2006) är det författarens uppgift att ett etiskt ansvar tas genom att säkerställa att 

respondenterna är medvetna om studiens syfte samt att de känner till sina rättigheter under 

intervjutillfället. Ett etiskt ansvar är enligt Bryman (2018) viktigt för att skapa tillförlitlighet i 

studien. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ses 

som riktlinjer för att säkerställa att ett etiskt ansvar tas (Bryman, 2018). Dessa riktlinjer ligger 

till grund för att skapa tillförlitlighet i intervjuerna och därmed studiens empiri.  
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Informationskravet och samtyckeskravet har beaktats genom att informera respondenterna om 

vad intervjustudien handlar om samt varför ett intresse för att intervjua respondenterna fanns. 

Respondenterna informerades i förväg om vilken typ av intervjufrågor som planerades att 

ställas samt vad den insamlade empirin var avsedd att användas till. Stor vikt har lagts vid att 

respondenterna ska se deltagandet som frivilligt samt att ett anonymt deltagande var en 

möjlighet. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att hantera de uppgifter som rör 

respondenterna på ett sådant sätt att obehöriga inte får åtkomst till materialet. För att även ta 

hänsyn till nyttjandekravet har det insamlade materialet endast använts för att uppfylla 

studiens syfte. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramar som ligger till grund för denna rapport. 

Kapitlet introduceras med att teoretiskt beskriva hållbar utveckling och dess roll för hållbar 

konsumtion och produktion. Sedan beskrivs hur den traditionella inköpsprocessen ser ut 

utifrån van Weeles (2012) definition för att vidare beskriva vad hållbara inköpsprocesser 

innebär samt hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas med hjälp av en tolvstegsmodell. 

Därefter presenteras tänkbara problem samt olika hållbarhetsmärkningar inom 

möbelbranschen. Avslutningsvis analyseras teorin i två egna figurer (figur 12 och 13). I figur 

12 visas en sammanställning på hur stegen för hållbara inköpsprocesser kan implementeras i 

den traditionella inköpsprocessen och i figur 13 presenteras en klassificeringsgrund av 

tolvstegsmodellen.  

 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd utefter en logisk ordning där avsnitt “3.1 Hållbar 

utveckling och dess roll för hållbar konsumtion och produktion” samt avsnitt “3.4 Att 

konsumera och producera hållbara möbler” ligger till grund för besvarande av huvudfrågan. 

Med hjälp av avsnitt “3.2 Den traditionella inköpsprocessen” samt avsnitt “3.3 Vad innebär 

hållbara inköp?” kommer två olika analysmodeller tas fram som presenteras i avsnitt “3.5 

Analys av teori. Dessa två analysmodeller kommer således också ligga till grund för 

besvarande av huvudfrågan och även delfrågan (se figur 4 nedan). 

 

 
Figur 4: En förenklad illustration av den teoretiska referensramens uppbyggnad samt bidrag 

(egen figur). 

 

3.1 Hållbar utveckling och dess roll för hållbar konsumtion och produktion 

Venkatraman & Nayak (2015) beskriver att den mest omtalade definitionen av vad hållbar 

utveckling innebär är den som författats i Brundtlandkommissionen (1987), vilken lyder 
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“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” s. 41. För att nå en 

hållbar utveckling har begreppet corporate social responsibility (CSR) vuxit fram, vilket 

består av tre olika dimensioner av ansvarstagande vilka är socialt, miljömässigt samt 

ekonomisk ansvarstagande (Venkatraman & Nayak, 2015). Denna rapport kommer enbart 

fokusera på det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet då företag ofta redan fokuserar på  

det ekonomiska ansvarstagandet genom ekonomisk tillväxt. 

 

3.1.1 Vad innebär socialt & miljömässigt ansvar? 

Socialt ansvar handlar om olika sociala aspekter i en gemenskap. Det kan bland annat 

innebära vilken typ av utbildning som gemenskapen har, vilken tillgång till sociala resurser 

som finns, mängden eget kapital samt hälsa och välbefinnande (Slaper & Hall, 2011). Den 

sociala aspekten belyser mänskliga rättigheter och menar på att alla människor, oavsett kön, 

ska ha samma förutsättningar till att överleva och kunna uppfylla sin utvecklingspotential. 

Detta innebär att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, näring, viktiga läkemedel, 

utbildning samt en icke förorenad livsmiljö (Murphy, 2012). Det sociala ansvarstagandet 

inriktar sig även på att främja goda arbetsförhållanden, vilket innefattar en god arbetsmiljö 

samt utvecklingsmöjligheter (van Weele, 2018).  

 

Miljömässigt ansvar handlar om naturens tillgångar och potentiella livskraft (Slaper & Hall, 

2011) vilket innebär att en eller flera arter, kollektivt eller individuellt, ska kunna existera 

över en längre tid (Chen, Boudreau & Watson, 2008). Miljömässigt ansvar inkluderar därmed 

samtliga aktiviteter avsedda att främja ett effektivt användande av råmaterial och naturliga 

resurser (van Weele, 2018). Detta då naturens resurser är ändliga och därmed kan ta slut. 

Företagens huvudsakliga uppgift blir därför att minska det ekologiska fotavtryck som de kan 

ge upphov till (Chen et al., 2008). Genom en lägre energiförbrukning, bättre luft- och 

vattenkvalitet, reducering av giftiga utsläpp samt ansvarsfull markanvändning kan det 

ekologiska fotavtrycket minskas (Slaper & Hall, 2011).  

 

Venkatraman & Nayak (2015) beskriver vikten av att se ett socialt och miljömässigt 

ansvarstagande som en integrerad enhet då dessa aspekter är beroende av varandra. Detta 

eftersom det mänskliga samhället inte kan överleva utan fortsatt hälsosamma naturmiljöer 

samtidigt som de mänskliga samhället utgör en del av naturmiljön (Venkatraman & Nayak, 

2015).  

 

3.1.1.1 Baksidan av ett bristande ansvarstagande  

I de fall där socialt samt miljömässigt ansvar inte tas finns risken att en del av den globala 

befolkningen gynnas på bekostnad av andra (Clelland, 2014) vilket kan synliggöras i form av 

miljöförstöring samt försämrade arbetsförhållanden (Heal, 2005). Det kan exempelvis handla 

om att en textilfabrik släpper ut föroreningar i en närliggande sjö (Laudal, 2012) eller 

underbetalda anställda (Clelland, 2014). Enligt Heal (2005) kan konflikter, mellan samhälle 

och företag, skapas på grund av meningsskiljaktigheter gällande ett bristande ansvarstagande 
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och privata fördelar, då det kan råda olika åsikter om vad som anses vara etiskt korrekt och 

inte.  

 

Clelland (2014) skriver i en artikel i Journal of World-Systems Research att 

försörjningskedjan kan ses som ett nätverk där ojämlika utbyten kan förekomma mellan olika 

aktiviteter samt aktörer i kedjan. Clelland (2014) beskriver hur ett bristande ansvarstagande, 

som skapas vid en aktivitet, även förs vidare till kommande aktivitet i försörjningskedjan. I 

praktiken innebär detta att den färdiga produkten erhåller den totala mängd av det bristande 

ansvarstagandet som uppstått längs förädlingsprocessen i försörjningskedjan. Vad gäller 

inköpsfunktionen kan ett bristande ansvarstagande uppstå vid prispress av leverantörer, vilket 

kan innebära att någon i leverantörsledet inte får full kostnadstäckning (Clelland, 2014).  

 

3.1.2 Hållbar konsumtion & produktion - Utvecklingsmål 12 i Agenda 2030 

Agenda 2030, och de globala målen för hållbar utveckling, är den första utvecklingsagendan 

som inkluderar alla länder, oberoende av hur utvecklings- och inkomstnivån ser ut (FN, 2018 

b). Denna rapport fokuserar på utvecklingsmål 12, hållbar konsumtion och produktion.  

 

Figur 5 (se nedan) synliggör att biosfären är grundläggande för att nå hållbar utveckling i 

samhället samt i ekonomin men även att ekonomin och samhället är lika viktiga för att nå 

hållbar utveckling i biosfären. Utifrån detta synsätt blir det således aktuellt att se dessa delar 

som en gemensam enhet där ekonomin möjliggör en utveckling av samhället utan att 

överbelasta jordens resurser (SRC, 2016). Av bilden att döma utgör mål 12 en del av kärnan i 

att nå en hållbar ekonomi och kommer därför få en betydande påverkan på hur hållbar 

utveckling kan åstadkommas i samhället och miljön.  
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Figur 5: FN:s 17 globala utvecklingsmål (hämtad från Stockholm Resilience Centre, 2016). 

 

I årtusenden har jorden försett oss människor med naturresurser, dock har dessa inte alltid 

utnyttjas ansvarsfullt och idag konsumerar vi människor mer än vad vår planet klarar av. För 

att nå en hållbar utveckling måste förändringar göras vad gäller konsumtion och produktion 

av varor och resurser (UNDP, u.å.). Hållbar konsumtion och produktion är avgörande för att 

begränsa klimatförändringarna samt för att ge kommande generationer möjligheten till bättre 

levnadsvillkor (Naturvårdsverket, 2018 b).  

 

En hållbar konsumtion och produktion omfattar en effektiv resursanvändning, reducering av 

farliga kemikalier samt att hänsyn till ekosystemtjänster tas (UNDP, u.å.). Innebörden av 

hållbar konsumtion och produktion kan skilja sig åt i olika länder beroende på faktorer som 

kulturell mångfald, ekonomisk tillväxt och politiska förhållanden. I utvecklingsländer finns 

det ofta otillräckliga resurser för att möta väsentliga behov medan det i industriländer ofta 

finns produktionsteknologier som begränsar den negativa miljöbelastningen (Wang et al., 

2018). Det är inte enbart miljöfördelar som nås med en hållbar konsumtion och produktion, 

även ekonomiska och sociala fördelar kan nås i form av tillväxt på lokala och globala 

marknader, ökad konkurrenskraft, minskad fattigdom samt förbättrad hälsa (UNDP, u.å.). 

 

Det är en stor utmaning att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster vilket 

förutsätter att ineffektiva resursutnyttjanden och negativ miljöpåverkan måste brytas. För att 
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lyckas med detta krävs strukturella förändringar i samhällsekonomin. En övergång från linjär 

ekonomi till cirkulär ekonomi är således nödvändig för att skapa ekonomisk tillväxt utan att 

råvaruanskaffningen överstiger det som jorden klarar av. För att nå utvecklingsmål 12 i 

Sverige kan dessutom ekonomiska styrmedel, såsom borttagning av miljöskadliga 

subventioner och miljöavgifter implementeras (Naturskyddsföreningen, u.å. a). Även 

skatteväxling på exempelvis varukonsumtion baserat på varors miljöpåverkan, ökad 

kemikalie- och koldioxidskatt samt skatt på avfallsförbränning bör enligt 

Naturskyddsföreningen (u.å.) införas.  

 

3.1.3 Den cirkulära ekonomin - Ekonomisk tillväxt inom planetens gränser 

Enligt Saidani, Yannou, Leroy, Cluzel & Kendall (2018) kan cirkulär ekonomi vara en 

lämplig lösning för att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling. Den cirkulära 

ekonomin är ett system som syftar till att erhålla ekonomisk tillväxt genom att skydda miljön 

samt förhindra föroreningar. Inom detta system tas resurser och material från naturen för att 

producera olika produkter, vilka sedan köps upp och används av konsumenter. När produkten 

sedan är förbrukad, återvinns den för att kunna återanvända resurserna om och om igen. Detta 

innebär att materialet cirkulerar i olika flöden, där materialet återgår till biosfären med en 

bibehållen kvalitet utan att orsaka skada (Prieto-Sandoval, Ormazabal, Jaca & Viles, 2018).  

 

Enligt Manninen, Koskela, Antikainen, Bocken, Dahlbo & Aminoff (2018) är den cirkulära 

ekonomin ett system där resurser, avfall, utsläpp och energiförbrukning kan minimeras genom 

att begränsa material och energitillgången. Detta kan uppnås genom att designa produkten för 

ett långt liv, där produkten underhålls, repareras, återanvänds och återvinns. På detta vis blir 

avfall från en process, näring till en annan process. Förutom att öka resurseffektiviteten är 

syftet med den cirkulära ekonomin att skapa en bättre balans mellan miljö, samhälle och 

ekonomi (Manninen et al., 2018). Det cirkulära systemet kan enligt Manninen et al. (2018) 

skapa möjligheter för en ökad tillväxt i verksamheten genom nya innovativa affärsmodeller, 

förfinade materialflöden och en resurseffektiv användning. Den cirkulära ekonomin ska enligt 

Lüdeke-Freund, Gold & Bocken (2018) inte ses som ett slutgiltigt mål, utan vara en pågående 

process för att åstadkomma en resurseffektiv användning.   

 

Zink & Geyer (2017) beskriver att det dock finns kritiker som är skeptiska till om den 

cirkulära ekonomin faktiskt kan reducera eller ersätta användandet av naturresurser eller om 

den istället bidrar till än större miljöbelastning. Då både återanvänt material och nytt material 

används i den cirkulära ekonomin kan det enligt Zink & Geyer (2017) resultera i att 

resursutvinningen endast förskjuts istället för att reduceras och att resursutvinningen därmed 

förblir opåverkad. Kritikerna menar dessutom att det återvunna materialet kan ersätta en viss 

typ av material eller sänka kostnaderna på en produkt, men att det i slutändan endast leder till 

ett generellt stigande produktutbud (Zink & Geyer, 2017).   

 

3.1.4 FN:s Global Compact - 10 principer för ett långsiktigt ansvarstagande 

FN:s Global Compact bildades år 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan 

(UNGC, u.å. a) och upprättades i syfte att ta fram tio internationella principer för att främja ett 

ansvarsfullt företagande och därmed bidra till en hållbar global ekonomi. FN:s Global 
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Compact är ett frivilligt initiativ och kan liknas vid ett nätverk bestående av företag och andra 

intressenter samt ett forum för lärande och utbyte av erfarenheter. Idag är FN:s Global 

Compact ett av världens största frivilliga företagsborgarskapsinitiativ (NNC, 2019).  

 

De tio principerna, som FN:s Global Compact är uppbyggt på, baseras på FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio:s 

deklaration om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption (UNGC, u.å. b). 

Genom att ansluta sig till FN:s Global Compact åtar sig företag tio principer fördelade på 

områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption (NNC, 2019). Om de tio 

olika principerna implementeras i ett företags strategier, policys och processer, kan även 

långsiktig framgång nås utöver att ett grundläggande ansvarstagandet mot människan och 

miljön sker (UNGC, u.å. b).   

 

 
Figur 6: En sammanställning på FN:s Global Compacts tio principer (baserad på UNGC, 

u.å. b). 

 

3.2 Den traditionella inköpsprocessen 

I denna studie beskrivs inköpsprocessen utifrån van Weeles (2012) definition av vad inköp 

innebär vilken lyder:  

 

“Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, 

tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och styra 

företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som 

möjligt.”  (s. 40) 
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Inköpsfunktionen ska därmed täcka de delprocesser som är inriktade på att fastställa 

inköpsspecifikationerna för de varor och tjänster som ska köpas in, välja ut de mest lämpade 

leverantörerna, genomföra förhandlingar och överenskommelser för att fastställa avtal, 

placera order hos vald leverantör, övervaka och kontrollera leveransen samt utvärdera 

leverantörens prestation. (van Weele, 2012) 

 

 
Figur 7: En förenklad modell av inköpsprocessen (baserad på van Weele, 2012). 

 

Nedan följer en fördjupad beskrivning på vad respektive delprocess i den traditionella 

inköpsprocessen innebär. 

 

Fastställning av specifikation: 

Inköpsprocessens första delprocess handlar om att specificera kraven för inköpen. Detta 

innebär att bestämma vilka produkter som ska produceras i företaget, vilka aktiviteter som ska 

utföras samt vilka aktiviteter och produkter som ska köpas in från en leverantör. De beslut 

som tas här baseras på företagets framtagna affärsplan, vilken exempelvis kan beskriva att en 

ny produkt ska utvecklas eller att en ny marknad ska utforskas. (van Weele, 2012) 

 

Inom denna delprocess ska en inköpsorderspecifikation upprättas. Detta dokument ska 

omfatta de specifikationer som krävs för att välja rätt leverantör. De specifikationer som bör 

ingå är kvalitetsspecifikationer som förklarar hur produkten ska levereras samt vilka normer 

och standarder som produkten ska uppfylla, logistikspecifikationer där kvantitets-, tid- och 

platsbestämmelser finns samt underhållsspecifikationer som beskriver hur produkten ska 

underhållas av leverantören. Utöver detta ska även juridiska och miljömässiga krav tas med 

samt en målbudget som indikerar de ekonomiska gränser som sätts för en leverantör. (van 

Weele, 2012)  

 

Val och bedömning av leverantör:  

Efter att inköpskraven blivit specificerade börjar en leverantörsmarknadsundersökning för att 

hitta lämplig leverantör. Detta görs genom att framställa ett förkvalificeringskrav, vilket är 

baserat på inköpsorderspecifikationen, som de leverantörer som lämnar in anbud behöver 

uppfylla. Därefter ska en långlista sammanställas, vilken ska omfatta olika leverantörer som 

uppfyller företagets kriterier gällande förkvalificering. De leverantörer som tidigare fått bra 

omdöme sätts vanligtvis upp på listan. Leverantörerna på långlistan ska därefter få en 

informationsförfrågan samt ombedjas att skicka in referenser från tidigare projekt. Vissa av 

leverantörerna kan behöva besökas för att få en mer detaljerad bild. Långlistan reduceras 
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sedan till en kortlista bestående av de mest intressanta leverantörerna. De leverantörer som 

finns kvar på kortlistan brukar vanligtvis skicka in anbudsförfrågan till 

inköpsfunktionen.  (van Weele, 2012) 

 

Efter att anbuden samlats in ska inköpsavdelningen göra en utvärdering, där alla relevanta 

aspekter tas med, för att kunna jämföra de olika leverantörerna och välja rätt. Ofta brukar 

priset vara en viktig aspekt i beslutsfattandet. När en eller flera leverantörer sedan valts ut 

startar förhandling om leverans av produkt eller tjänst. Det är dessutom viktigt att informera 

de leverantörer som inte valts ut om anledningarna till detta. (van Weele, 2012) 

 

Förhandling och kontraktsskrivande:  

När leverantörer valts ut är nästa delprocess att formulera kontrakt. Beroende på inköpspolicy, 

företagskultur, marknadssituation eller hur produkten är beskaffad kan kontraktets innehåll 

variera. De vanligaste inköpsvillkoren brukar omfatta priser, betalningsvillkor, 

leveransvillkor, garantier samt viteklausuler. Andra områden som kan skrivas med i 

kontraktet kan handla om försäkrings- och säkerhetsregler, utläggning på tredje part, övergång 

av rättigheter och skyldigheter samt andra specifika leveransbestämmelser. (van Weele, 2012) 

 

Orderläggning:  

Efter att ett kontrakt utformats och godkänts kan en inköpsorder läggas. Vid beställning ska 

information och instruktioner till leverantören framgå tydligt. Inköpsordern innehåller 

vanligtvis ett ordernummer, en kort beskrivning av produkten eller produkterna, antal enheter, 

enhetspris, leveransadress, fakturaadress samt förväntad leverans. Samma information ska 

dessutom återges på leveransdokumentet och fakturan som skickas från leverantören. Denna 

information kan sedan användas för att utvärdera leverantörerna. (van Weele, 2012) 

 

Leveransbevakning:  

Leveransbevakningens syfte är att säkerställa att leverantörerna lever upp till sina åtaganden i 

inköpsordern. En leveransbevakning kan ske på tre olika sätt, avvikelsebaserad bevakning, 

rutinkontroll eller avancerad statuskontroll. En avvikelsebaserad bevakning innebär att 

inköparen informeras av leverantören om att materialet inte kommer fram i tid. Vid 

rutinkontrollen är det inköparen som kontaktar leverantören ett par dagar innan beräknad 

leverans för att få leveransdatumet bekräftat igen. Den avancerade statuskontrollen kan handla 

om att inköparen kontrollerar hur leverantörens arbete fortlöper genom att exempelvis placera 

en kontrollant på leverantörens fabrik. Det är viktigt att alltid rapportera så fort ett fel eller 

avvikelse uppstår och problemen bör meddelas direkt till leverantören för att undvika att 

problemet uppstår igen. (van Weele, 2012) 

 

Uppföljning och utvärdering:  

Det är viktigt att information samlas in om leverantörernas kvalitet, konkurrenskraft, 

leveranser och nyskapande. Detta för att kunna dokumentera de erfarenheter som varje 

leverantör gett upphov till, för att sedan kunna utvärdera leverantörernas prestation. 

Inrapportering av denna typ av information blir även viktig för framtida leverantörsval, då 
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företagen kan skaffa sig en bättre bild av vilka kriterier som anses vara önskvärda och därmed 

skapa en bra leverantörsbas. (van Weele, 2012) 

 

3.2.1 Vilka mått kan den traditionella inköpsprocessen utvärderas med? 

Van Weele (2018) beskriver att utvärdering av olika mätetal kan leda till bättre 

beslutsfattande då det kan bli lättare att hitta avvikelser och analysera orsakerna till dessa. Det 

kan även leda till en ökad förståelse och kommunikation med andra avdelningar samt bidra 

till en ökad motivation hos de anställda. Detta eftersom processen blir mer lättöverskådlig, 

vilket innebär att det blir enklare att följa upp förväntningarna på inköpsfunktionen samt sätta 

nya mål. Genom att kontinuerligt utvärdera inköpsprestandan kan inköpsfunktionen skapa 

värde för hela företaget. Detta genom att exempelvis bidra till lägre materialkostnader, färre 

reklamationer samt bättre inköpsbeslut. (van Weele, 2018)  

 

För att avgöra hur inköpsfunktionen kan mätas är det som första steg nödvändigt att 

bestämma inköpsprestandan. Enligt van Weele (2018) anses inköpsprestandan vara resultatet 

av två olika delar, nämligen inköpseffektivitet och inköpsproduktivitet. Inköpseffektiviteten 

kan relateras till inköpsfunktionens mål och sammanfattar de övergripande målen för 

avdelningen, vilka är att införskaffa rätt material, i rätt kvantitet, från rätt leverantör, i rätt tid, 

på rätt plats och till rätt pris. Inköpsproduktiviteten handlar istället om de resurser som krävs 

för att uppfylla de mål som inköpsfunktionen har. (van Weele, 2018) 

 

För att kunna mäta och utvärdera inköpsfunktionen delas inköpseffektiviteten samt 

inköpsproduktiviteten in i olika dimensioner (se figur 8 nedan). Inköpseffektiviteten delas in i 

tre olika dimensioner, nämligen pris och kostnad, produkt och kvalitet samt logistik. Inom 

pris-/kostnadsdimensionen kan mätningar samt utvärderingar utföras genom att följa upp och 

analysera olika typer av budgetar. Mätetal inom produkt-/kvalitetsdimensionen kan i stället 

avse den totala ledtiden för ett projekt, antalet certifierade eller godkända leverantörer. För att 

mäta och utvärdera den logistiska dimensionen kan mätetalen exempelvis avse antalet 

utfärdade order, materialbrist, lageromsättningshastighet eller antalet just-in-time-leveranser. 

(van Weele, 2018)  

 

Inköpsproduktiviteten delas istället in i en dimension, nämligen inköpsorganisationen. Denna 

dimension består av fyra olika områden vilka är inköpspersonal, inköpsledning, inköpsrutiner 

och riktlinjer samt informationssystem. Denna dimension mäts utifrån dessa fyra olika 

områden. (van Weele, 2018) 
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Figur 8: Områden för utvärdering av inköpsprestandan (baserad på van Weele, 2018). 

 

3.3 Vad innebär hållbara inköp? 

De hållbara inköpen har vuxit fram som en motsättning till företags vinstintresse och ses idag 

som en nödvändighet för att accepteras av samhället (van Weele, 2018). När det pratas om 

hållbara inköp brukar det handla om frågor som berör sociala, miljömässiga samt etiska 

aspekter där vissa företag kombinerar både sociala samt miljömässiga aspekter i deras 

inköpsprocesser. Vilka av dessa aspekter företag beslutar att ta med i deras inköpsarbete 

skiljer sig åt. För att förstå betydelsen av vad hållbara inköp innefattar kan fenomenet delas in 

i två olika delar, vilka är gröna inköp samt etiska inköp (Mont & Leire, 2009).  

 

Enligt Mogre et al. (2017) kan gröna inköp delas in i olika nyckelelement vilka innefattar en 

minskning av avfall, föroreningar, kostnader och koldioxidutsläpp samt att återvinna i större 

utsträckning. Gröna inköp fokuserar mestadels på de miljöaspekter som uppstår i samband 

med produktion och på miljöegenskaper hos produkter och dess livscykler (Mont & Leire, 

2009). Etiska inköp innefattar istället grundläggande internationella normer mot kriminalitet, 

att mänskliga rättigheter respekteras och att förbättra livet för de människor i anslutning till 

försörjningskedjan (Mogre et al., 2017). Etiska inköp tenderar att fokusera på aktiviteter 

uppströms i försörjningskedjan och på de förhållanden som råder där produktionen sker. Det 

kan exempelvis innefatta sådant som berör de anställdas rättigheter, hälso- och 

säkerhetsfrågor, löner, jämställdhet samt etnicitet (Mont & Leire, 2009).  

 

Det finns ett flertal olika aspekter samt aktörer som påverkar varför organisationer arbetar 

med hållbara inköp (Mackey et al., 2007). Det kan exempelvis handla om olika typer av 

intressenter som kan ses som den externa kraften som påverkar företag, antingen direkt eller 

indirekt, till att börja intressera sig för hållbara inköp. Intressenter kan direkt påverka 
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företagen genom att ställa krav på företags inköpsprocesser genom exempelvis lagstiftning. 

Intressenter kan dessutom indirekt påverka företagen genom att exempelvis bojkotta de 

företag som använder sig av barnarbete vid framställning av produkter. Den interna kraften, 

till att arbeta utifrån ett socialt och miljömässigt ansvarstagande, grundar sig oftast i etiska 

skäl, att det ses som moraliskt korrekt samt kan leda till framtida fördelar. En av de vanligaste 

anledningarna, enligt den interna kraften, till att företag arbetar med hållbara inköp är för att 

upprätthålla ett gott rykte och stärka konkurrenskraften (Mont & Leire, 2009).  

 

3.3.1 12 steg för att utveckla hållbara inköpsprocesser - Tolvstegsmodellen 

För att i denna studie beskriva hur hållbara inköpsprocesser inom möbelbranschen kan ta 

form, kommer utgångspunkten vara det som Björklund (2010 b) beskriver i sin 

forskningsartikel om hur ett ökat ansvarstagande i inköpsprocessen kan ske genom att 

kontinuerligt följa ett antal steg. De olika stegen ska enligt Björklund (2010 b) underlätta vid 

identifiering av förbättringspotential, genom att synliggöra i vilka steg ett företags styrkor och 

svagheter finns. Beroende på hur många av dessa steg som inkluderas i ett företags 

inköpsprocess, samt i vilken mån stegen uppfylls, kommer påverka inköpsprocessen 

hållbarhetsprestanda (Björklund, 2010 b), vilket illustreras i figur 9.  

 

 
Figur 9: De 12 stegens påverkan på den traditionella inköpsprocessens hållbarhetsprestanda 

(egen figur). 

 

Nedan förklaras innebörden av respektive steg som bör följas vid utvecklandet av hållbara 

inköpsprocesser. Björklunds (2010 b) teorier kompletteras även med vad andra forskare tar 

upp, som anses vara viktigt vid utvecklandet av en hållbar inköpsprocess.  

 

Formalisering:  

Det är viktigt att fastställa tydliga samt synliga regler, såsom skriftliga policies vid 

utformningen av hållbara inköpsprocesser (Robert et al., 2016). Uppförandekoder är en 

uppsättning av skriftliga regler samt principer vars syfte är att fastställa företagets värderingar 

och förväntningar på leverantörer, att förbättra företagets sociala och miljömässiga ansvar 

samt att påverka andra aktörer till att arbeta utefter förväntade standarder.  
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Uppförandekoder innehåller således olika riktlinjer gällande olika frågor och bör inkludera 

både miljömässiga samt sociala hållbarhetsaspekter, vilka samtliga leverantörer med 

anslutning till företaget ska förhålla sig till. Det kan handla om frågor som berör 

resursanvändning, avfallshantering, barnarbete, tvångsarbete, löner, föreningsfrihet, hälsa och 

säkerhet samt utbildning. För att välja vilka olika frågor som uppförandekoden bör innehålla 

kan den utgå från exempelvis FN:s Global Compact, FN:s barnkonvention, ILO:s 

konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet eller Rio:s deklaration om miljö och 

utveckling (Björklund, 2010 b).  

 

Internutbildning: 

För att lyckas med utformningen av hållbara inköpsprocesser är det av stor betydelse att 

medarbetarna förstår vad det innebär samt att de har den kunskap som behövs (Mont & Leire, 

2010; Robert et al., 2016). Saknas denna förståelse, samt kunskapen, finns det risk att 

överensstämmelsen, mellan vad som i praktiken bör göras samt vad medarbetarna faktiskt 

gör, försämras. Det kan då blir svårt för inköpsavdelningen att påverka leverantörerna i en 

ansvarstagande riktning (Björklund, 2010 b).  

 

Det är av stor vikt att samtliga medarbetare förstår innebörden av uppförandekoden. För att 

öka kunskapsnivån kan företag utbilda medarbetarna, samarbeta med en tredje part som kan 

hjälpa till med att identifiera viktiga ansvarsområden inom inköpsområdet eller anställa 

medarbetare som arbetar med social och miljömässig hållbarhet. Utbildning kan även ges vid 

nyanställning för att sedan följas upp mer omfattande några månader senare. Workshops samt 

datorbaserade utbildningsprogram kan dessutom underlätta vid utförande av detta steg. 

(Björklund, 2010 b)  

 

Integrera hållbarhetsfrågor i inköpsavdelningen:  

Företagsledare samt chefer har, på grund av sin hierarkiska position, en stor påverkan på 

huruvida hållbarhet implementeras i företag. Beroende på hur de utövar sitt ledarskap kommer 

det få en avgörande roll i hur de lyckas påverka de anställdas beteende och handlande vad 

gäller ett ökat ansvarstagande i inköpsprocessen. För att lyckas åstadkomma hållbara 

inköpsprocesser krävs det således helhjärtade åtaganden från hela inköpsavdelningen. (Robert 

et al., 2016)  

 

För att det miljömässiga och sociala ansvarstagandet inte endast ska betraktas som viktigt hos 

chefer, utan även hos anställda, behöver uppförandekoden integreras till samtliga på 

inköpsavdelningen samt dess processer och i organisationskulturen. Olika typer av 

miljöcertifieringar, exempelvis ISO 14000 samt andra hållbarhetsmärkningar, kan även 

användas för att integrera hållbarhetsaspekter i inköpsavdelningen. (Björklund, 2010 b)  

 

Hållbara val vid leverantörsval: 

Vid val av leverantörer ska endast de leverantörer som uppfyller miljömässiga samt sociala 

krav och riktlinjer kontrakteras. Inköpsavdelningen bör dessutom uppmana leverantörer till att 

minska sitt avfall samt utvärdera miljöpåverkan orsakade av deras produkter och 
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förpackningar. För att säkerställa att ett socialt ansvar tas ska både företaget och dess 

leverantörer följa nationella och internationella handelsregler samt motverka korruption. För 

att främja mångfald kan en viss procent av materialanskaffningen köpas in från 

minoritetsleverantörer eller funktionshindrade föreningar samt stödja samhället genom att 

köpa in lokala produkter. (Robert et al., 2016)  

 

Informera, utbilda och stötta leverantörer: 

Det är viktigt att informera, utbilda och stödja sina leverantörer för att bidra till leverantörens 

medvetenhet kring hållbarhetsaspekter. Detta eftersom samtliga leverantörer behöver vara 

medvetna om företagets hållbarhetsfilosofi för att kunna följa den. Är inte leverantörerna 

medvetna om vad som förväntas av dem, blir det svårt för leverantörerna att faktiskt arbeta på 

det sätt som inköpsavdelningen kräver. Detta steg kan utföras genom att kommunicera 

förväntningar, dela information samt erbjuda utbildning och tekniskt bistånd. (Björklund, 

2010 b)  

 

Inleda partnerskap: 

Ett fungerande samarbete samt ett mindre antal leverantörer anses vara centralt för att stärka 

relationen mellan företag och leverantör (Mont & Leire, 2010). Detta då partnerskap kan leda 

till att bättre information ges samt inspiration gällande exempelvis strategier, projekt och 

kriterier, vilket kan komma att gynna bägge parter (Björklund, 2010 b). Partnerskap bör 

endast inledas med de leverantörer som har liknande värderingar som det köpande företaget, 

som har tillräcklig utbildning och som arbetar med att förbättra arbetsförhållandena samt 

andra sociala frågor (Mont & Leire, 2010).  

 

Omstrukturera partnerskap:  

En viktig uppgift för inköpsavdelningen är att upprätthålla goda relationer med sina 

leverantörer. Detta för att kunna avgöra vilka leverantörer ett företag har förtroende för samt 

hur beroendeförhållandet mellan företag och leverantör ser ut. Genom att omstrukturera 

relationen med en leverantör kan både hållbarhetsprestandan samt företaget komma att 

gynnas. Det är dock vanligare att utvärdera leverantörens prestationer istället för relationen 

med leverantören. För att utvärdera relationen med leverantörer kan exempelvis förtroende, 

ömsesidighet, makt och beroende bli aktuellt att studera. (Björklund, 2010 b)   

 

Utförs inte detta steg kan det bli svårt för inköpsavdelningen att avgöra hur de ska förhålla sig 

till sina leverantörer exempelvis vad gäller partnerskap, förbättringsplaner samt avvisningar. 

Företag som tenderar att omstrukturera partnerskap med sina leverantörer, snarare än att säga 

upp dem, har dessutom ofta längre och närmare relationer med sina leverantörer. (Björklund, 

2010 b)   

 

Belöna leverantörer:  

Genom att belöna de leverantörer som utfört önskvärda prestationer eller utmärkt sig extra 

mycket, kan företag öka överensstämmelsen mellan hur de vill att leverantörerna ska arbeta 

samt hur de faktiskt arbetar. Belöningar kan ske i form av utmärkelser, förmåner eller andra 
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incitament. Detta tillvägagångssätt kan således motivera leverantörerna till att agera utifrån ett 

mer ansvarstagande sätt. (Björklund, 2010 b)  

 

Hållbarhetskontroller:  

Det är viktigt att regelbundet kontrollera samt följa upp alla sina leverantörer och säkerställa 

att de efterlever de utformade uppförandekoderna (Mont & Leire, 2010). För att säkerställa 

detta bör inköpsavdelningen besöka sina leverantörer och kontrollera att lagar om barnarbete 

följs, att en rättvis lön betalas ut samt att samtliga anställda erbjuds samma möjligheter, 

oavsett kön. Det är även inköpsavdelningens uppgift att se till att leverantörerna arbetar på ett 

säkert sätt, utefter de internationella standarderna. Leverantörerna ska dessutom kunna påvisa 

produkternas spårningsförmåga (Robert et al., 2016).  

 

Uppföljning och kontroll av leverantörer brukar vanligtvis ske genom frågeformulär eller 

fabriksinspektioner. Frågeformulären kan dock ge en missvisande bild av leverantörernas 

prestationer och därför är inspektioner att föredra. Vad gäller nya leverantörer bör kontroller 

utföras omgående medan redan godkända leverantörer bör kontrolleras minst en gång per år. 

(Björklund, 2010 b) 

 

Fastställa förbättringsplaner: 

Detta steg kan bli lämpligt att utföra beroende på om samt hur en leverantör eventuellt 

misskött sig. I de fall där förbättringsplaner fastställs blir det således aktuellt att besluta kring 

förbättringsåtgärder vilka bör innehålla information om vad som behöver förändras inom en 

specifik tidsram för att leverantören ska uppfylla standarden. Förbättringsplanen kan författas 

av inköpsavdelningen, leverantören eller bägge parter. Genom att involvera leverantören i 

författandet av förbättringsplanerna kan det resultera i ett större ansvarstagande från deras 

sida då medvetenheten ökar. Genom att fastställa förbättringsplaner med leverantörer, och 

därmed komma till rätta med olika dilemman, kan längre och närmare relationer med 

leverantörerna skapas. (Björklund, 2010 b)  

 

Avvisa icke ansvarsfulla leverantörer: 

Om någon leverantörer inte följer de kontrakterade uppförandekoderna bör samarbetet 

avslutas. Alternativet att avsluta samarbeten med leverantörer kan även ses som ett sätt att 

försöka få leverantörerna att efterfölja uppförandekoderna. (Björklund, 2010 b)  

 

Rapportera hållbarhetsprestanda:  

Inköpsavdelningen bör rapportera hur de arbetar med miljömässigt och socialt ansvarstagande 

i form av både interna rapporter samt externa årliga hållbarhetsredovisningar. Detta för att 

synliggöra hållbarhetsarbetet inom företaget och för att möjliggöra för olika slags intressenter 

att mäta eventuella förbättringar samt identifiera eventuella svagheter. Global Reporting 

Initiatives (GRI) är ett standardiserat ramverk för hur prestationer, relaterat till miljömässiga 

och sociala aspekter, kan rapporteras. GRI:s riktlinjer kan således underlätta vid rapportering 

samt hållbarhetsredovisning vad gäller inkludering av viktiga aspekter. (Björklund, 2010 b) 

 



 

27 

 

3.3.2 Utmaningar med att arbeta utifrån hållbara inköpsprocesser 

Ett allmänt känt hinder för att göra omfattande förändringar är att det i regel är tids- och 

kostnadskrävande. Att börja arbeta utifrån hållbara inköpsprocesser kan således innebära att 

förändringar i företag blir nödvändiga (Miemczyk et al., 2012). Det kan handla om 

förändringar i processer och system för leverantörsval samt förändringar vad gäller 

personalutbildning, kontrollprocedurer och prestationsbedömningar. Hållbara inköpsprocesser 

kan dessutom påverka produktdesignen, logistiken, underhållsprocesser samt kompetensen 

hos inköpspersonalen. Ännu ett allmänt känt hinder är att lyckas motivera verksamheten och 

de kostnader som ett ökat ansvarstagande kan medföra (Mont & Leire, 2009).  

 

Den största utmaningen är enligt Mont & Leire (2009) att säkerställa att samtliga leverantörer, 

med anslutning till försörjningskedjan, följer de uppförandekoder som företaget utvecklat. Det 

blir dessutom än mer komplicerat, både vad gäller företag och leverantörer, att utvärdera samt 

kontrollera de leverantörer som befinner sig långt bort i leverantörsnätverket (Mogre et al., 

2017). Ett annat vanligt förekommande problem för leverantörer är att de vanligtvis har ett 

antal olika uppförandekoder som skall efterlevas vilket kan leda till motstridiga krav med 

avseende på exempelvis arbetstid samt övertid. Skillnader mellan olika kulturer och länder 

kan dessutom leda till avvikelser vad gäller ledarstilar samt förväntningar på hur företag samt 

leverantörer bör förhålla sig till sociala och miljömässiga aspekter (Björklund, 2010 b). 

 

Ytterligare en utmaning med att arbeta utifrån hållbara inköpsprocesser kan handla om brist 

på specificerad information samt anpassat material för hur företag systematiskt kan integrera 

och förbättra sociala aspekter i en försörjningskedja (Björklund, 2010 b). Ännu en svårighet 

kan grunda sig i bristande förståelse för vilka problem som kan uppstå i en leverantörskedja 

samt hur system för att hantera sociala frågor, relaterade till försörjningskedjan, kan utvecklas 

(Mont & Leire, 2009). Tillit ses dessutom som en viktig förutsättning för att bygga långvariga 

relationer mellan olika aktörer. Det kan dock uppstå svårigheter i att dela information bland 

de olika aktörerna på grund av misstroende eller brist på förståelse (van Weele, 2018).  

 

Det har dessutom blivit allt vanligare att stora delar av ett företags sortiment köps in vilket 

sätter företagen i en beroendeställning gentemot deras leverantörer, vilket kan resultera i 

svårigheter vid utvecklandet av starka och långvariga leverantörsrelationer (van Weele, 2018). 

Det finns även svårigheter med att öka insynen i försörjningskedjan och därmed säkerställa att 

mänskliga rättigheter respekteras (Mogre et al., 2017). Mogre et al. (2017) beskriver således 

att transparens i inköpsprocessen är betydande för att möjliggöra eventuella avslöjanden vad 

gäller leverantörers oetiska beteenden, korruption samt osäkra arbetsförhållanden.  

 

Det blir svårt för företag att ta ett socialt och miljömässigt ansvar om deras leverantörer inte 

visar något intresse för dessa frågor. Att uppnå hållbara inköpsprocesser är alltså ingen 

enmansshow. Det är därför viktigt att komma till rätta med diverse svårigheter då samarbeten 

mellan inköpare samt leverantörer kan få en positiv påverkan på huruvida ett miljömässigt 

samt socialt ansvar tas. (Björklund, 2010 b) 



 

28 

 

3.4 Att konsumera & producera hållbara möbler 

3.4.1 Möbelbranschens negativa påverkan  

Möbelbranschen använder stora delar av skog som försörjningskälla eftersom mycket av 

råmaterialet som köps av möbelföretag avser träråvaror av olika slag. Dock kan 

möbelbranschens frekventa skogsanvändning resultera i avskogning och därmed 

miljöförstöring (Susanty, Sari, Budiawan & Kurniawan, 2016). Under produktionsprocessen 

samt vid förädlingen av trämaterial kan dessutom stora mängder träavfall skapas, vilket avser 

det råmaterial som inte anses vara nödvändigt för tillverkningen (Linkosalmi, Husgafvel, 

Fomkin, Junnikkala, Witikkala, Kairi & Dahl, 2016). Träavfallet får därmed en negativ 

miljöpåverkan i form av materialspill (Susanty et al., 2016).   

 

Framställningen av textilier kan även ha en negativ påverkan på miljön samt utgöra en 

hälsofara. Den största negativa miljöpåverkan vid framställningen av textilier kommer från 

utsläpp av giftiga ämnen samt förbrukning av vatten och energi. Användningen av giftiga 

ämnen samt kemikalier kan dessutom utgöra en hälsofara för de människor som kommer i 

kontakt med textilierna. Textilier kan exempelvis innehålla giftiga ämnen som kan verka 

hormonstörande och därmed utgöra en hälsofara. Framställningen av bomull är ytterligare ett 

exempel där hälsofarliga kemikalier används och där stora vattenmängder krävs, vilket får en 

negativ påverkan på människan och miljön. (Roos, 2016) 

 

Det har blivit allt vanligare med olika mönster och färgval på möbler på grund av olika 

inredningstrender, vilket kan ge möblerna kortare livslängder samt resulterar i en ökad 

konsumtion. Möblernas allt kortare livscykler, samt den ökade konsumtionen, sätter därmed 

större press på att producera hållbara produkter (Zutshi, Creed, Holmes & Brian, 2016). Krav 

och kriterier för inköp av möbler och komponenter får således en viktig roll för att minska den 

negativa miljöpåverkan samt hälsofara som möbelbranschen kan ge upphov till (Parikka-

Alhola, 2008). Linkosalmi et al. (2016) beskriver dock att det inte alltid är en självklarhet för 

möbelföretag hur de ska gå tillväga vid producerandet av hållbara möbler.   

 

3.4.2 Märkningar & certifieringar för hållbara möbler 

Under det senaste årtiondet har ett ökat intresse för hållbarhetsarbete vuxit fram inom 

möbelbranschen. Det ökade intresset har bidragit till utvecklandet av mer miljövänliga 

möbler, vilka är designade för att ha en minimal negativ miljöpåverkan genom hela 

produktens livscykel. Det kan exempelvis handla om hållbara val av komponenter, material 

och kemiska ämnen. Genom att utveckla och producera hållbara möbler kan företag dessutom 

differentiera sig på marknaden och därmed öka konkurrenskraften. (Papadopoulos et al., 

2014)  

 

Ett ökat ansvarstagandet i möbelbranschen kan ske i samband med val av material baserat på 

olika hållbarhetsmärkningar samt certifieringar. I figur 10 åskådliggörs vanligt förekommande 

märkningar samt certifieringar som används i Sverige. Syftet med figur 10 är att illustrera 

vilket ansvarstagande som sker inom de olika märkningarna och certifieringarna samt hur 

många av möbelns olika komponenter som inkluderas. Kryssen i figuren motsvarar således 

vad som framgår av beskrivningarna av respektive märkning samt certifiering. Anledningen 
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till att tre kryss satts inom parentes beror på att det i dessa fall inte framgår lika tydligt hur det 

sociala ansvarstagandet sker. Detta baserat på respektives märknings och certifierings 

beskrivning samt en utvärdering av hållbarhetsmärkningar hämtat från Riksdagen (2016).  

 

 
Figur 10: En sammanställning på vilka hållbarhetsaspekter samt ingående komponenter som 

märkningarna samt certifieringarna omfattar (egen figur). 

 

Nedan följer en fördjupad beskrivning av vad respektive märkning samt certifiering innebär.  

 

Svanen (textil), EU-Ecolabel, GOTS & Bra Miljöval - Hållbarhetsmärkningar för textil 

Det finns olika märkningar för hållbara textilier och enligt Naturskyddsföreningen (2019) är 

de vanligaste miljömärkningarna för textil Svanen, EU-Ecolabel, Global Organic Textile 

Standard (GOTS) och Bra Miljöval.  

 

Svanens textilmärkning är till för att verka för ett hållbart samhälle och är en oberoende typ 1-

märkning, vilket innebär att en oberoende utomstående organisation beslutar om kriteriefrågor 

samt arbetar utefter ett livscykelperspektiv. Syftet med Svanen är att göra det enklare för 

konsumenter att välja produkter som uppfyller stränga miljökrav (Svanen, u.å. a). 

Svanenmärkta textilier omfattar krav på alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, 

färgning, blekning, spinning, vävning samt efterbehandling. Det ställs dessutom krav på 

arbetsvillkor vid produktion (Svanen, u.å. b). Miljömärkningen har dock kritiserats för att 

drivas i vinstintresse samt att märkningen brister på ett flertal områden, exempelvis vid 

analysering av miljönytta (Persson, 2018, 4 december).  

 

EU-Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, tidigare känd som EU-Blomman, och är 

Svanens motsvarighet i Europa. EU-Ecolabel är också en oberoende Typ 1-märkning där 

kraven för EU-Ecolabel fastställs av ansvariga organ i olika länder med anslutning till EU. 

Produkter med denna märkning ska uppfylla stränga kvalitets-, funktions samt miljökrav 
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(Svanen, u.å. c). Produkter märkta med EU-Ecolabel är till för att reducera negativ 

miljöpåverkan på miljön under hela dess livscykler samt vägleda konsumenter till 

miljövänliga val (Svanen, u.å. d).  

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell textilmärkning som innefattar 

både miljömässiga och sociala krav genom hela kedjan. Syftet med GOTS är att göra det 

enklare för konsumenten att göra hållbara val gällande odling, plockning, beredning samt 

tillverkning (Medveten konsumtion, 2016). I Göteborgs-Posten presenteras det att den största 

och mest trovärdiga märkningen för textilier är GOTS då märkningen ställer stränga krav på 

hela kedjan (Mohoff, 2017, 5 maj).  

 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning och syftar till att göra det 

enklare att hitta produkter som inte har negativ miljöpåverkan. Idéen kring Bra Miljöval 

bygger på att skydda den biologiska mångfalden samt spara in på naturresurser. De arbetar 

således med att minska användningen av giftiga och svårnedbrytbara kemikalier samt att 

ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor (Naturskyddsföreningen, u.å. b). I 

tidningen Sveriges Natur skrivs det att märkningen Bra miljöval är en av de tuffaste 

märkningarna i Sverige då högre krav ställs i jämförelse med andra märkningar. Detta då 

produkter märkta med Bra Miljöval lever upp till krav som satts upp oberoende av företag och 

marknad (Friström, 2016, 12 april).  

 

PEFC & FSC - Certifieringar för hållbart trä 

Det finns dessutom ett flertal olika certifieringssystem för trä där Programme for the 

Endorsement of Forest Certification (PEFC) och Forest Stewardship Council (FSC) är vanligt 

förekommande i Sverige (TräGuiden, u.å.).  

 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) är en oberoende global 

organisation som arbetar för att skog sköts enligt officiella kriterier som antagits inom det 

europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. PEFC-standarder utvecklas utefter 

specifika förhållanden i olika länder och den svenska PEFC:s skogsstandarden innehåller 

skogsskötselstandard, miljöstandard samt social standard (PEFC, u.å.). I tidningen Sveriges 

Natur skrivs det dock att hänsynstagandet till Sveriges skogsbruk är bristfälligt vad gäller 

skogsbruk certifierat med PEFC. Det framgår även att nuvarande skogsbruksmetoder gör det 

svårt att bevara den biologiska mångfalden i skogen (Petersson, Nilsson & Nilsson, 2017, 7 

mars).  

 

Även Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som 

arbetar för att bidra till ett bättre skogsbruk med hjälp av ett globalt ramverk för 

skogsbruksstandarder. Ramverket utgår från globala regler men är även anpassat till rådande 

förhållanden i olika länder. Genom certifieringssystemet uppmanar FSC till ett skogsbruk som 

ger ekonomisk avkastning samt tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter (FSC, u.å.). 

FSC har dock kritiserats för att inte vara hållbar och därmed bristfälligt då standarden påstås 

tillåta bekämpningsmedel, gödsling, främmande trädslag, markberedning, kalavverkning samt 

sönderkörd mark (Natursidan, 2018). Trots att skogscertifieringen FSC fått mycket kritik 
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påstås det att FSC är en trovärdigare certifiering än vad PEFC är enligt en rapport från WWF 

(Esping, 2015, 4 juli). 

 

Möbelfakta & Svanenmärkta möbler - Hållbarhetsmärkningar för möbler 

Möbelfakta grundades av TMF i syfte att bidra till en hållbar utveckling samt vara ett 

hjälpmedel för de som arbetar med möbler, exempelvis inköpare och producenter 

(Möbelfakta, 2016). Möbler som är märkta med Möbelfakta uppfyller enligt Möbelfakta 

(2016) krav gällande miljö, socialt ansvar samt kvalitet. För att arbeta för en hållbar 

utveckling inom möbelbranschen ställer Möbelfakta krav på hur hänsyn till etiska krav i 

produktionen tas, säkerhetsmässiga samt funktionella krav på möbeln samt krav på hur 

miljöhänsyn genom hela kedjan tas (Möbelfakta, u.å.).  

 

Svanenmärkningen är ytterligare ett exempel på en möbelmärkning som verkar för ett hållbart 

samhälle och ägs av staten. De möbler som är Svanenmärkta uppfyller miljökrav på de 

råvaror som ingår i möbeln. Det kan handla om råvaror så som trä, plast, stoppning samt 

metall. Vid tillverkningen av möbler ställs dessutom hårda krav på användningen av 

kemikalier (Svanen, u.å. e). Svanenmärkta möbler är enligt Svanen (u.å. e) de möbler som har 

den minsta negativa miljöpåverkan samt håller god kvalitet. 

 

ISO 14000 & 26000 - Certifieringar för miljömässigt och socialt ansvarstagande 

ISO 14000 är ett samlingsnamn för de standarder relaterade till miljöledning vilka 

tillsammans skapar ett miljöledningssystem som kan integreras i en verksamhet. Dessa 

standarder utgör ett frivilligt verktyg som kan användas för att nå ständiga förbättringar. 

Genom att arbeta utifrån ett aktivt miljöarbete kan företaget minska användningen av resurser, 

minska kostnaden för avfallshantering samt minska den negativa miljöbelastningen. ISO 

14000 kan dessutom resultera i ökad processeffektivitet, ökad andel förnybara resurser och 

system, ökad goodwill och trovärdighet gällande verksamhetens miljöarbete, ökad kompetens 

i företaget samt ökad dialog mellan företag och intressenter (SIS, u.å. b). Dock har 

certifieringen kritiserats i forskningsartikeln, The dark side of ISO 14001, för att inte alltid 

resultera i en förbättrad miljöprestanda då vissa företag använt standarden i syfte att uppnå 

symbolisk legitimitet (Vílches, 2017).  

 

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande och bygger på sju 

grundläggande principer vilka är ansvarsskyldighet, transparens, etiskt uppträdande, respekt 

för intressenterna, respekt för lagen, efterlevnad av internationella uppförandenormer samt 

respekt för mänskliga rättigheter. Denna standard innehåller dock inga krav och kan därför 

inte certifieras, till skillnad från ISO 14000. Standarden kan däremot användas för att 

synliggöra hur ett företag kan bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 utgår från att alla typer 

av företag bör ta sitt ansvar gentemot miljön samt samhället och ger därför vägledning och 

stöd för hur socialt ansvarstagande kan översättas till praktiska åtgärder (SIS, u.å. c).  
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3.4.3 Märkningarna & certifieringarnas påverkan på den traditionella inköpsprocessens 

hållbarhetsprestanda  

I detta avsnitt ges en förklaring på att valet av märkning samt certifiering påverkar den 

traditionella inköpsprocessen hållbarhetsprestanda. Detta eftersom det i den traditionella 

inköpsprocessens andra delprocess, fastställning av specifikation, beslutas om vilka produkter 

samt material som ska köpas in (van Weele, 2012). Väljs produkter och material som inte 

uppfyller vissa miljömässiga samt sociala krav är risken stor att framställningen av produkter 

får en negativ påverkan på miljön samt människors hälsa (Papadopoulos et al., 2014). 

Delprocessen fastställning av specifikation blir således viktig då valet av material påverkar 

hur hållbar den färdiga möbeln kan komma att bli. I denna studie blir det därför aktuellt att 

inkludera de olika märkningarna samt certifieringarna i delprocessen framställning av 

specifikation. 

 

 
Figur 11: En illustration på hur valet av märkning samt certifiering påverkar 

inköpsprocessens delprocess fastställning av specifikation och därmed hållbarhetsprestandan 

i inköpsprocessen (egen figur). 

 

3.5 Analys av teori 

3.5.1 Implementering av tolvstegsmodellen i den traditionella inköpsprocessen  

I figur 12 (se nedan) har van Weeles (2012) traditionella inköpsprocess kompletterats med de 

12 steg som kan tillämpas för att utveckla hållbara inköpsprocesser samt en blå ruta som 

symboliserar inköpsavdelningens grundläggande förutsättningar. Detta för synliggöra att 

inköpsavdelningens grundläggande förutsättningar påverkar hur inköpsprocessen, samt stegen 

för hållbara inköpsprocesser kan utvecklas, vilket i sin tur påverkar inköpsprocessens 

hållbarhetsprestanda. Denna sammanställning åskådliggör dessutom var i 

materialanskaffningen respektive steg för hållbara inköpsprocesser kan utföras. 
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Figur 12: En sammanställning på var de 12 stegen för hållbara inköpsprocesser kan 

implementeras för att få en positiv påverkan på inköpsprocessens hållbarhetsprestanda 

(baserad på van Weele 2012 samt Björklund 2010 b). 

 

Stegen rapportera hållbarhetsprestanda, internutbildning och integrera hållbarhetsfrågor har 

länkats samman med inköpsavdelningens grundläggande förutsättningar. Detta då dessa tre 

steg inte direkt går att hänföra till van Weeles (2012) traditionella inköpsprocess. Däremot 

blir dessa steg centrala vid utvecklingen av hållbara inköpsprocesser då stegen berör 

grundläggande förståelse samt kunskap. 

 

Steget formalisering har länkats samman med delprocesserna fastställning av specifikation 

samt val av leverantör eftersom det är viktigt att fastställa tydliga och synliga regler i ett tidigt 

skede för att kunna utveckla en hållbar inköpsprocess. Detta för att säkerställa att materialet 

samt leverantörerna uppfyller de krav som upprättats. Steget som innebär att göra hållbara val 

vid leverantörsval har också länkats samman med delprocessen val av leverantör. Detta 

eftersom leverantörsvalet inte endast ska baseras på ekonomiska aspekter utan även inkludera 

miljömässiga samt sociala aspekter.  

 

Steget att informera, utbilda och stötta leverantörer har länkats samman med delprocessen 

kontraktsskrivning då överenskommelser vid kontraktsskrivningen fastställer hur parterna ska 

agera för att stötta varandra vad gäller hållbarhetsarbetet. Även steget att inleda partnerskap 

har länkats samman med delprocessen kontraktsskrivning då kontraktsskrivningen utgör 

basen för framtida partnerskap.  

 

Fem steg har länkats samman med den sista delprocessen i den traditionella inköpsprocessen 

då uppföljning och utvärdering är en central del i hållbarhetsarbetet. Steget att utföra 

hållbarhetskontroller har länkats samman med denna delprocess då steget blir centralt för att 
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kunna samla in information om leverantörerna. Steget att omstrukturera partnerskap har även 

placerats i delprocessen uppföljning och utvärdering då relationen med leverantören, och inte 

bara leverantörens prestation, bör utvärderas. Det är även först efter uppföljning och 

utvärdering av leverantörer som beslut om eventuell belöning, förbättringsplanering samt 

avveckling av samarbete kan ske. Det blir därmed även aktuellt att länka samman dessa steg i 

denna delprocess.  

 

3.5.2 Hur en hållbar inköpsprocess kan mätas & bedömas - Klassificeringsgrund av 

tolvstegsmodellen 

Baserat på van Weeles (2018) beskrivning av hur mätning och utvärdering av en 

inköpsprocess kan ske, skulle denna klassificeringsgrund även kunna bli underlag till hur 

inköpsproduktiviteten kan mätas. Detta då de områden som ingår i inköpsproduktiviteten även 

går att återfinna i tolvstegsmodellen, vad gäller inköpspersonal, inköpsledning samt inköpets 

rutiner och riktlinjer. 

 

De 12 olika stegen har klassificerats med indelningen “inte alls-delvis-fullt ut” då alla steg 

inte bör uppfyllas i största möjliga mån, baserat på den teori som presenteras i avsnitt 3.4. För 

att tydliggöra detta slutar pilarna för respektive steg i figur 13 (se nedan) vid den 

klassificering som är lämplig att sträva efter. Denna klassificeringsgrund blir således underlag 

till att kunna tydliggöra hur omfattande respektive steg bör vara i syfte att få en positiv 

påverkan på inköpsprocessens hållbarhetsprestanda. 

 

 
 

Figur 13: En klassificeringsgrund av i vilken omfattning de olika stegen i tolvstegsmodellen 

bör uppfyllas (egen figur). 



 

35 

 

Stegen rapportera hållbarhetsprestanda, internutbildning samt integrera hållbarhetsfrågor har 

delats in med klassificeringen fullt ut. Utförs inte dessa steg fullt ut kan det få en negativ 

påverkan på inköpsprocessens hållbarhetsprestanda då det kan bli svårt att nå ökad 

transparens och därmed möjliggöra identifiering av eventuella förbättringar samt svagheter. 

Det kan även få en negativ påverkan på inköpsprocessens hållbarhetsprestanda då 

medarbetarna kan komma att sakna tillräcklig förståelse för betydelsen av hållbarhetsarbete 

och därmed inte anstränger sig tillräckligt. 

 

Vad gäller stegen formalisering, hållbara val vid leverantörsval, informera leverantörer, 

hållbarhetskontroller, omstrukturering av partnerskap samt avvisa leverantörer blir även dessa 

steg lämpliga att utföras fullt ut då dessa steg gäller samtliga leverantörer med anslutning till 

det fokala företaget. Detta då det är av stor vikt att alla dessa steg omfattar samtliga 

leverantörer för att kunna påverka inköpsprocessens hållbarhetsprestanda positivt. Utförs inte 

dessa steg fullt ut kan det istället få en negativ påverkan på inköpsprocessens 

hållbarhetsprestanda då inköpsavdelningen ger utrymme för icke ansvarsfulla leverantörer. 

Det kan exempelvis handla om att det blir svårt att säkerställa att samtliga leverantörer 

efterlever uppförandekoden om inte ständiga kontroller utförs samt att avvisas inte icke 

ansvarstagande leverantörer kommer dessa finnas kvar i leverantörsnätverket.  

 

Stegen inleda partnerskap, belöna leverantörer samt fastställa förbättringsplaner har istället 

delats in med klassificeringen delvis. Detta eftersom dessa steg inte är lämpliga att utföra på 

alla leverantörer med anslutning till det fokala företaget för att få en positiv påverkan på 

inköpsprocessens hållbarhetsprestanda. Dessa steg bör således endast utföras till omfattningen 

delvis. 

 

Syftet med denna figur är att visa på i vilken omfattning stegen i tolvstegsmodellen bör 

utföras för att få en positiv påverkan på inköpsprocessens hållbarhetsprestanda. Det kan 

exempelvis innebära att steget hållbarhetskontroller ska utföras på samtliga leverantörer 

medan steget att inleda partnerskap endast bör inledas med de mest kritiska leverantörerna 

och därmed inte alla.  

 

Figur 12 och 13 ligger till grund för att kunna analysera empirin utifrån dessa två modeller, 

vilket presenteras i det första avsnittet i kapitel 5, analysen. Detta för att kunna besvara 

delfrågan som handlar om hur respektive inköpsprocess i möbelföretagen skulle kunna 

utvecklas i strävan mot att bli allt mer hållbara, vilket även kommer ligga till grund för att 

kunna besvara huvudfrågan. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras de tre olika möbelföretagen som deltagit i rapportens 

intervjustudie. Möbelföretagen benämns enligt bokstäverna X, Y samt Z och presenteras i tre 

olika avsnitt. Varje avsnitt inleds med att ge en kort beskrivning om möbelföretagen samt de 

respondenter som deltagit i intervjustudien. Vidare beskrivs respektive möbelföretags 

inköpsprocess för att sedan avslutas med hur socialt och miljömässigt ansvarstagande sker i 

samband med materialanskaffningen.   

 

4.1 Möbelföretag X  

Möbelföretaget X ligger i Skaraborg och utvecklar samt producerar designmöbler avsedda för 

mötesplatser för hem, kontor och offentlig miljö. På företaget finns det ungefär 65 personer 

anställda och under år 2018 omsatte de omkring 150 miljoner kronor. På möbelföretag X 

intervjuades två personer där den ena respondenten är inköpschef och har arbetat där i snart 

30 år medan den andra respondenten är strategisk inköpare och har varit anställd där i ungefär 

ett halvår. Som inköpschef på möbelföretag X ligger större delen av fokus på det operativa 

dagliga inköpsarbetet. Den strategiska inköparens främsta uppgifter är istället att arbeta med 

nya produkter, leverantörer samt material.  

 

4.1.1 Inköpsprocessen i möbelföretag X 

Inköpsprocessen i möbelföretag X ser olika ut beroende på om det handlar om redan 

befintliga produkter eller nya produkter. Respondenterna beskriver att när en ny produkt ska 

lanseras specificerar företagets produktutveckling ner vad den nya produkten ska innehålla 

och därefter börjar arbetet med att leta fram rätt material och leverantörer och en kalkyl görs. 

Skulle kalkylerna inte se bra ut får produkten granskas igen för att se ifall något går att ändra 

på eller så kan produkten väljas att inte tillverkas.  

 

För redan befintliga produkter har möbelföretag X ett materialplaneringssystem där olika 

artikelnivåer och säkerhetslager registreras. Då en kundorder läggs reserveras 

materialåtgången i systemet och meddelar när det är dags att beställa nytt material. De 

material som är registrerade i systemet har fasta leverantörer. Respondenterna i möbelföretag 

X beskriver att de har långvariga relationer med sina leverantörer och fokuserar på att välja 

samarbetspartners som speglar möbelföretagets filosofi om hållbarhet. Vid val av nya 

leverantörer är det oftast leverantörer som hört av sig till företaget eller leverantörer de haft ett 

samarbete med sen tidigare som genomgås. Som ett första steg skickas möbelföretagets 

uppförandekoder ut till de utvalda leverantörerna och skulle inte kraven uppfyllas väljer 

möbelföretag X att inte gå vidare med den leverantören. Den ekonomiska statusen på 

leverantören kollas även upp för att säkerställa att de utvalda leverantörerna har en god 

finansiell situation. 

 

Vid kontraktsskrivning läggs vikt vid två specifika kvalitetsmål, vilka är leveranssäkerhet och 

avvikelser. För att säkerställa att leverantörerna följer bestämmelserna i kontraktet har de 

upprättat ett generellt standardavtal. Dock förekommer inga viten eller liknande om 

produkterna inte skulle levereras i tid. Respondenterna menar att det handlar om att få en win-
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win situation där båda parter är nöjda och därmed lösa eventuella problem på andra sätt, för 

att kunna växa långsiktigt med varandra.  

 

Orderläggningen hos möbelföretag X sköts dels av ett materialplaneringssystem som utför 

behovsberäkningar och larmar när det är dags att manuellt lägga order. Inköpsavdelningen 

behöver dock avvakta med orderläggning på vissa artiklar, beroende på om artiklarna säljer 

eller inte. Tygbeställningarna genereras däremot per automatik då tygåtgången registreras och 

beställs direkt vid en kundorder. Detta eftersom få tyger finns på lager hos möbelföretaget. 

Leveransbevakningen inom möbelföretaget sker manuellt. Detta efter att logistikavdelningen 

summerat en lista över det material som inte ankomstregistrerats föregående dag. Listan följs 

därefter upp för att säkerställa att materialet är på ingång, även de order som inte blivit 

orderbekräftade av leverantören följs upp.   

 

Möbelföretag X arbetar med leverantörsutvärderingar på de mest kritiska leverantörernas 

prestationer, vilket görs vid behov utefter en fast mall. En gång i kvartalet skickas en 

uppföljningsrapport ut till de olika leverantörerna så att de vet hur de ligger till. 

Respondenterna beskriver att det kan hända att företaget och leverantören ibland växer ifrån 

varandra och att det är viktigt som leverantör att stå på tå och vara snabb vid förfrågningar 

och återkoppla. Om en leverantör inte följer avtalade åtaganden och inte heller förbättrar sig 

efter påpekande arbetar möbelföretag X med att byta ut denna för att hitta nya alternativ. 

Intervjupersonerna menar på att det i vissa fall kan vara så att leverantören behöver bättre 

prognoser från möbelföretaget för att klara av att leverera inom tidsintervallet.   

 

Leverantörerna som möbelföretag X arbetar med klassificeras utifrån en A, B och C kategori, 

där A-leverantörerna är de viktigaste leverantörerna och är därmed kritiska för produktionen. 

Respondenterna beskriver att de har daglig kontakt med A-leverantörerna medan C-

leverantörerna är mer utbytbara då det exempelvis kan handla om standardkomponenter så 

som papper och pennor. Möbelföretaget försöker dock att ha en god relation med alla 

leverantörer, oavsett om de är A-, B- eller C-klassificerade.  

 

Den största utmaningen inom möbelföretaget X:s inköpsprocess är enligt respondenterna att  

få in rätt material i rätt tid på grund av en hög variantflora. En annan utmaning respondenterna 

förklarar är den legotillverkning som möbelföretaget beställer hos deras underleverantörer. 

Denna legotillverkning innebär att mycket material är ute och snurrar vilket gör det svårt för 

inköpsavdelningen att hålla koll på statusen. Respondenterna hos möbelföretag X beskriver 

dessutom att de är ganska beroende av sina leverantörer. Detta eftersom de är en 

förhållandevis liten aktör och endast har en leverantör på vissa av deras produkter. Skulle 

möbelföretag X exempelvis ha samma produkt hos två olika leverantörer skulle volymerna på 

orderna bli mindre vilket skulle kunna resultera i än högre kostnader.  

 

4.1.2 Socialt & miljömässigt ansvarstagande i inköpsprocessen 

Möbelföretag X arbetar med en uppförandekod, miljöpolicys och kvalitetspolicys gentemot 

sina leverantörer. Uppförandekoden grundar sig på FN:s Global Compacts tio riktlinjer och 

ISO 26000. Socialt ansvarstagande, arbetsmiljö, miljö samt genomförande är olika punkter 



 

38 

 

som tas upp och beskrivs i uppförandekoden. Möbelföretag X arbetar utefter märkningarna 

Svanenmärkta möbler samt Möbelfakta och är dessutom certifierade enligt ISO 9001 samt 

ISO 14001. De lägger även vikt vid att det virke som köps in är FSC märkt. Respondenterna 

beskriver dessutom att de produkter som inte är märkta genomgår samma process. Vidare 

beskriver respondenterna att de specificerar de tyger i sortimentet som är märkta med EU-

Ecolabel, vilket är ett krav för att kunna Svanenmärka den slutgiltiga produkten.  

 

Möbelföretag X investerar i sina leverantörer genom att åka ut till dem och stötta deras arbete. 

Det kan exempelvis handla om att upplysa om ett bra arbetssätt eller andra fungerande 

metoder som möbelföretaget vill dela med sig av. Respondenterna beskriver dock att det 

oftast är leverantörerna som sitter på expertisen och förmedlar tips och idéer. Möbelföretag X 

anordnar dessutom årligen en leverantörsdag, där deras cirka 20 viktigaste leverantörer bjuds 

in. Respondenterna menar på att syftet med leverantörsdagen är att få leverantörerna med på 

deras tåg och förstå vad de arbetar utefter. De har dessutom haft olika inspiratörer som pratat 

om diverse områden, exempelvis lean-konceptet, i hopp om att inspirera sina leverantörer. 

Under leverantörsdagen har även möbelföretaget instiftat olika leverantörspriser, till exempel 

“årets leverantör”. Respondenterna beskriver att de upplevt dessa leverantörsdagar väldigt 

uppskattade och ser det vara positivt om fler företag började jobba på detta sätt.  

 

Respondenterna på möbelföretag X beskriver dessutom att företagets hållbarhetsansvarige 

haft  presentationer för de anställda om hållbarhetsarbetet inom företaget i syfte att skapa 

förståelse för på vilka sätt företaget arbetar med hållbarhet. Enligt respondenterna försöker 

möbelföretag X även arbeta med återanvändning och erbjuder sina kunder möjlighet till att 

klä om möblerna. Detta innebär att de redan i produktutvecklingen försöker designa möblerna 

så att det ska gå att plocka isär och klä om dem lätt. Varuprover samt andra tillbakatagna 

omklädda möbler finns dessutom att köpa på möbelföretaget X:s outlet. Respondenterna 

beskriver även att möbelföretaget försöker ta till vara på det spill som uppstår i produktionen 

genom att exempelvis använda det som stoppningsmaterial i heltäckningsmattor. Även 

skinnspillet omhändertas genom att små lokala hantverkare köper upp det för att exempelvis 

tillverka plånböcker. Utöver detta har möbelföretaget själva utvecklat en produkt av det 

textilspill som uppstår i produktionen.  

 

Möbelföretaget X utfärdar inte själva någon hållbarhetsredovisning då de är ett förhållandevis 

litet företag. För att göra möbelbranschen mer hållbar i framtiden menar möbelföretaget X:s 

respondenter att möbelföretag generellt bör ställa om till en cirkulär ekonomi och fokusera på 

att välja material som går att återbruka. Respondenterna tror dessutom att det är viktigt att 

minska konsumtionen av möbler för att nå en mer hållbar utveckling inom möbelbranschen. 

De menar på att det uppstår problem när det blir billigare att slänga en möbel än att göra om 

den. Intervjupersonerna anser alltså att möbler bör tillverkas för att kunna fräschas upp och då 

få en längre livslängd.  
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4.2 Möbelföretag Y 

Möbelföretaget Y ligger i Skaraborg och utvecklar samt tillverkar arkitektritade 

kontorsmöbler för offentlig miljö. På företaget finns det ungefär 50 personer anställda och 

under år 2017 omsatte de omkring 80 miljoner kronor. Respondenten på möbelföretag Y 

arbetar både som produktionsplanerare och som inköpare och har varit anställd där i ungefär 4 

år. Intervjupersonens främsta uppgifter omfattar logistik, planering samt inköp.  

 

4.2.1 Inköpsprocessen i möbelföretag Y 

Inköpsprocessen i möbelföretag Y inleds med att ett antal leverantörer arbetas fram genom en 

riskbedömning, vilka sedan kontrakteras genom muntliga överenskommelser. Valet av 

leverantör grundar sig främst på vilken kvalitet materialet har samt vilken leveranstid 

leverantören har möjlighet att leverera inom, vilket förutsätter att leverantörerna befinner sig 

förhållandevis lokalt. Möbelföretag Y väljer dessutom leverantörer baserat på de krav som 

ingår i Möbelfaktas kravspecifikation vilket innebär att den leverantör med lägst pris inte 

alltid väljs. Leverantörerna får då intyga att de uppfyller de ställda kraven och sedan 

kontrollerar möbelföretag Y att leverantörerna faktiskt gör det genom att besöka dem. 

Uppfyller inte leverantörerna Möbelfaktas krav, inleds alltså inte ett samarbete från första 

början. Då söker möbelföretag Y istället efter nya leverantörer eller på något sätt försöka få 

leverantörerna att följa kraven. 

 

Sedan läggs order hos de valda leverantörerna. För att bestämma kvantiteten på det material 

som köps in används ekonomisk orderkvantitet samt behovsberäkning beroende på om det 

gäller standardtillverkning eller specialtillverkning. Vidare görs manuella 

leveransbevakningar löpande för att ha koll på den lagda ordern. Respondenten beskriver att 

det fungerar bra att göra leveransbevakningen manuellt, istället för bevakning via system, då 

företaget spridit inköpsfunktionen på olika roller inom företaget. Leverantörerna utvärderas 

sedan för att se till att de följer Möbelfaktas krav vad gäller kvalitet, miljö samt socialt ansvar 

och det kan då bli aktuellt att utföra tredjepartsrevisioner.  

 

Om möbelföretag Y misstänker att en leverantör inte följer de krav och bestämmelser som 

ingår i den muntliga överenskommelsen är första steget att prata med leverantören för att 

känna av läget. Vidare kan ett besök planeras in hos dem för att visa på fel och brister eller så 

görs en riskanalys med följande åtgärdsplan. Skulle leverantören inte vidta åtgärder avlutas 

samarbetet och leverantören får därmed bytas ut. Om det gäller en produkt där det finns gott 

om andra leverantörer, eller om leverantören inte står för så stor inköpsvolym, kan det istället 

hända att leverantören byts ut direkt.  

 

Respondenten på möbelföretag Y förklarar att de sällan har problem med att leverantörerna 

inte uppfyller deras krav då de främst arbetar med leverantörer i Sverige, för att dels kunna 

hålla korta leveranstider. Vidare berättar intervjupersonen att de i nuläget handlar väldigt lite 

med exempelvis Baltikum samt Kina. Det kan ske i de fall då möbelföretag Y handlar genom 

grossister som i sin tur handlar från Kina. Respondenten berättar även att vissa komponenter, 

så som skruvar, ofta tillverkas i Kina samt att det kan vara svårt vad gäller spårbarheten, vid 

upphandling från Kina, då det ofta handlas på börser där. När det kommer till upphandling 
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förklarar intervjupersonen att de helt enkelt får lita på att deras underleverantörer håller det 

dem garanterar.  

 

Eftersom möbelföretag Y är ett tämligen litet företag är de oftast beroende av sina 

leverantörer men det finns även de leverantörer som är ganska små och då beroende av dem 

istället. Respondenten på möbelföretag Y beskriver att de försöker ha goda relationer med alla 

sina leverantörer men att vissa relationer är bättre och vissa relationer sämre. De leverantörer 

som de köper mest av är dem som prioriteras och som möbelföretag Y har bäst kontakt med, 

vilket oftast är lokala leverantörer. Dessa leverantörer är även de som har störst påverkan.  

 

Den största utmaningen är enligt respondenten att hålla korta leveranstider, att de hela tiden är 

pressade att leverera snabbt till kund. Vidare förklaras att det är svårt att hitta rätt lagernivåer 

på materialet för att klara av att leverera samt att de inte alltid kan ställa för stora krav på sina 

leverantörer då möbelföretag Y inte är så stora. På vissa artiklar finns det exempelvis bara en 

leverantör vilket gör det svårt för möbelföretag Y att påskynda processen, vilket resulterat i att 

de håller lager för att kunna möta efterfrågan från kund. Ytterligare utmaningar handlar om att 

det kan vara svårt att få tag i vissa material, trots att flera leverantörer finns.  

 

Respondenten beskriver dessutom svårigheten i att det finns alltför många leverantörer att 

välja mellan, att det är svårt att nå en god kontinuitet om leverantörerna ständigt byts ut. 

Vidare förklaras att de vill inleda samarbeten samt arbeta länge med leverantörerna för att få 

en personlig kontakt och bli mer prioriterade för att bland annat få kortare leveranstider. 

Respondenten beskriver även att det kan vara svårt att hinna besöka alla leverantörer varje 

månad då det rör sig om nästan 200 leverantörer. Vidare förklaras svårigheter med att säkert 

veta om leverantörerna faktiskt följer de krav som ställts, speciellt när det rör sig om icke 

lokala leverantörer.   

 

4.2.2 Socialt & miljömässigt ansvarstagande i inköpsprocessen 

Möbelföretag Y har en egen inköpspolicy internt samt arbetar utefter de krav som Möbelfakta 

ställer för att säkerställa att leverantörerna levererar kostnadseffektivt och miljömässigt bra 

samt att socialt ansvar tas. Leverantörerna ska dessutom leva upp till möbelföretaget Y:s 

uppförandekod vilken enligt respondenten även bör kompletteras med ytterligare certifikat för 

att stärka efterlevnadskraven. Uppförandekoden baseras bland annat på FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter, på ILO:s konvention om arbetsvillkor, att barnarbete ej får förekomma, 

att uppfylla miljökrav liknande ISO 14001 samt att mutor och korruption är absolut förbjudet. 

Enligt respondenten använder sig inte möbelföretag Y av belöningar till de leverantörer med 

gott uppförande, dock ansåg respondenten att det vore något att arbeta vidare med. 

Intervjupersonen beskriver även att de investerat i vissa leverantörer vad gäller utrustning.  

 

Enligt intervjupersonen räcker det med att förhålla sig till Möbelfaktas kravspecifikation då 

mycket av det som möbelföretag Y anser vara viktigt ingår där. Respondenten jämför 

Möbelfakta med märkningen Svanen och menar på att Svanen mestadels fokuserar på miljö 

medan Möbelfakta även inkluderar kvalitet samt socialt ansvar. Vidare förklaras att 

möbelföretaget Y, vid ett tidigare tillfälle, jämfört EU-Ecolabel med Möbelfakta vad gäller 
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krav där vissa krav var tuffare hos EU-Ecolabel medan andra krav var striktare hos 

Möbelfakta. Respondenten menar på att Svanen inte riktigt kan mäta sig med de andra två 

märkningarna, då den mestadels fokuserar på miljökrav, och trots det är Svanen den märkning 

som i många fall är mest känd. Vidare beskriver intervjupersonen att det även handlar om en 

kostnadsfråga, att det blir mer kostnadseffektivt att enbart fokusera på en heltäckande 

märkning, så som Möbelfakta.  

 

Möbelföretag Y arbetar inte med någon hållbarhetsrapportering men tar enligt respondenten 

miljömässigt och socialt ansvar genom att se till att deras leverantörer förhåller sig till de krav 

som Möbelföretag Y arbetat fram. Vad gäller råvaror gjorda i trä ska dessa vara FSC-märkta 

eller certifierade med Timmerförordningen, leverantörerna är således skyldiga att redovisa 

spårbarheten på materialet. Vidare förklarar intervjupersonen att de nästan enbart köper in 

tyger märkta med EU-Ecolabel eller att tyget uppfyller krav enligt Möbelfakta. Alla 

leverantörer arbetar dock inte utefter ISO- eller FSC-certifieringar men i vissa fall har 

möbelföretaget Y fått ett flertal leverantörer till att arbeta utefter liknande certifieringar. 

Vidare förklarar respondenten att de inom möbelföretag Y pratas mycket om hållbarhet, att 

det blivit än viktigare och att de flesta börjat inse allvaret i det.   

 

Enligt intervjupersonen efterfrågar allt fler kunder hållbara produkter och de får många frågor 

kring hur de arbetar med cirkulär ekonomi. Respondenten beskriver att de i dagsläget arbetar 

med cirkulär ekonomi i form av att ta till vara på materialspill i produktionen samt tar tillbaka 

möbler för att sedan sälja vidare i deras outlet. Möbelföretagets outlet tar även emot 

demonterade möbler, kundreturer, prototypprodukter samt material och produkter som varit 

med på mässor för vidare försäljning. Dock förklarar intervjupersonen att förbättringspotential 

finns vad gäller cirkulär ekonomi och att demontering av möbler är en utmaning för 

branschen. Detta då det finns svårigheter i att ta tillbaka vissa möbler för att sedan ta isär 

dessa då en del möbler pressas ihop med lim. Vidare beskriver respondenten att ett flertal 

branscher ligger före möbelbranschen vad gäller hållbar utveckling, men att de hoppas 

komma ikapp. 

 

Den största utmaningen i hållbarhetsarbetet är enligt respondenten att få tiden att räcka till och 

att skapa ett arbetssätt där hållbarhetsarbetet sker per automatik. Vidare beskriver 

respondenten att det finns mycket att göra för att få möbelbranschen mer hållbar, att man får 

skynda långsamt och att det även blir en kostnadsfråga där prioriteringar kommer behöva 

göras. Avslutningsvis förklarar intervjupersonen att transporter är en relativt stor bov men att 

det är en omställning till cirkulär ekonomi som skulle kunna göra störst skillnad samt att rikta 

fokus mot några av FN:s globala utvecklingsmål i syfte att öka ansvarstagandet.  
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4.3 Möbelföretag Z 

Möbelföretaget Z ligger i Skaraborg och är en detaljhandelskedja som levererar möbler och 

inredning för privat konsumtion. På företaget finns det ungefär 2000 personer anställda och 

under år 2018 omsatte de omkring 6,4 miljarder kronor. Respondenten på möbelföretag Z är 

sortimentschef på företaget och har arbetat där i ungefär 4,5 år. Som sortimentschef handlar 

det i stora drag om att utveckla, bygga och följa sortiment samt finna nya leverantörer och 

förhandla priser.  

 

4.3.1 Inköpsprocessen i möbelföretag Z 

Inköpsprocessen i möbelföretag Z ser olika ut beroende på vilket område det gäller. För att 

bestämma vilka produkter som ska köpas in görs först en analys för att besluta kring vilka 

produkter som kan fungera, samt inte fungera, i sortimentet. Till hjälp har möbelföretag Z ett 

så kallat produktråd. Vidare beskriver respondenten att innan de lägger en order hos en ny 

leverantör ska några av möbelföretaget Z:s kontrolltekniker ha besökt leverantörerna och 

säkerställt att allt ser bra ut. Intervjupersonen förklarar även att de har anställda i Kina som 

kan kontrollera och följa upp produktionen ifall leverantören skulle befinna sig där. De 

leverantörer som möbelföretag Z beslutar sig för att samarbeta med måste uppfylla krav och 

policies.  

 

Vidare beskriver intervjupersonen att det skrivs avtal med de leverantörer som uppfyller 

kraven i företagets uppförandekod. Avtalen innehåller punkter för att minimera risker, vilka 

bland annat handlar om materiella rättigheter, leverantörernas skyldigheter samt 

möbelföretaget Z:s rättigheter. Sedan läggs order hos de kontrakterade leverantörerna och till 

hjälp använder möbelföretaget Z olika slags varuanskaffningsverktyg för att underlätta 

planeringen av orderläggningen. Detta då möbelföretaget arbetar både med specialtillverkning 

samt standardprodukter.   

 

Respondenten förklarar att när det kommer till utvärdering av leverantörer brukar 

möbelföretaget göra det i gemensamma forum där olika chefer från olika avdelningar kan sitta 

med. Detta för att se till att alla de avdelningar som är i kontakt med leverantören får säga sitt. 

Vidare förklarar intervjupersonen att anledningen till att de arbetar med uppföljning och 

utvärdering av leverantörerna grundar sig i att kunna tillämpa olika förbättringsåtgärder. Om 

möbelföretag Z misstänker att en leverantör inte följer det som avtalats i kontraktet 

kontrolleras detta via olika typer av kontroller. Vidare beslutas det om leverantören får vara 

kvar eller om samarbetet bryts med dem. Respondenten förklarar att valet beror på vad det är 

leverantören inte följt samt om det är en engångsföreteelse eller om det händer upprepade 

gånger.  

 

Enligt respondenten är möbelföretag Z relativt beroende av sina leverantörer men att det även 

finns de leverantörer som är mer beroende av dem. Vidare förklarar intervjupersonen att de på 

möbelföretag Z inte strävar efter att vara starkt beroende av sina leverantörer på samma sätt 

som inte deras leverantörer ska vara starkt beroende av dem. Detta för att möbelföretag Z inte 

ska bortprioriteras för att de ses som mindre viktiga eller för att undvika att en leverantör inte 

klarar av att driva sin verksamhet på grund av för få kunder. Respondenten menar på att det 
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vore bra ifall man som företag och leverantör är viktiga för varandra istället för starkt 

beroende av varandra.   

 

Intervjupersonen menar på att det inte går att ha samma relationer med alla leverantörer, då 

alla inte är lika viktiga, och att partnerskap därför inledes med de leverantörer som anses vara 

extra viktiga för företaget. Extra viktiga blir de leverantörer som står för en stor volym av 

omsättningen och i dessa fall försöker möbelföretag Z ha fler än endast en leverantör om det 

är möjligt. Gäller det istället ett segment som står för en mindre andel av omsättningen blir det 

inte lika viktigt att ha flera olika leverantörer för just det segmentet. Respondenten förklarar 

att det inte alltid är helt lätt att finna rätt balans samt att det finns många leverantörer men att 

det är svårt att hitta de som är bra.  

 

Respondenten på möbelföretag Z förklarar dessutom att det finns utmaningar på alla områden 

men att det främst handlar om utmaningar i att hela tiden arbeta med förnyelse, förändring 

samt ständig attraktionskraft. Vidare beskriver intervjupersonen att de arbetar utefter Einsteins 

definition på en idiot vilken syftar till att om samma sak görs om och om igen, kan inte ett 

annat resultat förväntas. På möbelföretag Z behöver de ständigt arbeta med detaljer, det kan 

exempelvis handla om andra tyger på en viss soffa eller en annan typ av komfort på en säng. 

Sortimentet samt prisnivån avgör om en konsument beslutar sig för att handla av 

möbelföretag Z vilket gör att företaget behöver lägga stort fokus på dessa aspekter. 

Respondenten förklarar att hållbarhetsfrågor är viktigt men tyvärr inte alltid köpavgörande för 

konsumenten. Har inte möbelföretaget med sig produkt och pris spelar det ingen roll om allt 

annat är på sin plats. 

 

4.3.2. Socialt & miljömässigt ansvarstagande i inköpsprocessen 

Möbelföretag Z arbetar med hållbarhetspolicies och uppförandekoder för att minimera den 

negativa påverkan på olika hållbarhetsaspekter. Uppförandekoden grundar sig på FN:s Global 

Compacts tio riktlinjer och de uppsatta kraven innefattar även att följa lagar och regler 

angående kemikalieanvändning. Respondenten på möbelföretag Z beskriver att de har 

specificerat de olika kraven för respektive produkt för att lättare kunna urskilja vilka 

regleringar som bör beaktas vid inköp. I ett annat dokument har även risker specificerats för 

att se vilka produkter som har tvingande åtaganden. Möbelföretag Z har dessutom en 

hållbarhetsansvarig som granskar möbelföretagets produkter, för att kunna kartlägga vilka 

ingående komponenter produkterna innehåller. Vidare beskriver intervjupersonen att de 

försöker sprida kunskapen om deras hållbarhetsarbete i möbelföretaget och har därför haft 

utbildningar för de anställda. Detta för att alla ska vara medvetna om möbelföretagets 

policies.  

 

Respondenten förklarar att möbelföretag Z i dagsläget inte använder sig av belöningar till de 

leverantörer med gott uppförande, vilket respondenten ansåg vara lite synd. Dock 

konstaterade intervjupersonen att det eventuellt skulle kunna vara något att arbeta vidare med 

för att sedan dela ut under deras årliga leverantörsträff. Detta då respondenten förklarade att 

många leverantörer är stolta över att få vara leverantör till möbelföretag Z. Intervjupersonen 

beskriver även att de investerat i vissa leverantörer vad gäller utrustning, resurser i form av tid 
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samt att de reser till leverantörerna för att träna upp dem samt få dem att förstå vad 

möbelföretag Z:s krav innebär.  

 

Möbelföretag Z arbetar med hållbarhetsrapportering då det är lagstiftat för deras del och 

arbetar dessutom med olika hållbarhetsmärkningar. De flesta textilierna hos möbelföretaget är 

Oeko-Tex certifierade, så som sängtextilier samt tyger till soffor och sängar. Skummet i 

möbelföretagets madrasser är även CertiPUR-certifierat. Respondenten beskriver dessutom att 

det trä som köps in antingen är FSC-märkt eller godkänt av Timmerförordningen. Vidare 

förklarar intervjupersonen att de utvecklat en produktserie som är tillverkad av återvunnet 

FSC-märkt trä. Möbelföretaget Z arbetar även med Care & Fair för en ansvarsfull mattindustri 

samt med olika kemikalielagstiftningar, såsom REACH, POPs och ROHS, för att minimera 

hälso- och miljörisker. Möbelföretaget svanencertifierar dessutom några av deras möbler. 

 

För att säkerställa att möbelföretaget Z:s leverantörer efterlever uppförandekoden, har de gått 

med i The Business Social Compliance Initiative (BSCI) vilka granskar, utbildar och 

förbättrar arbetsvillkoren i medlemmarnas leverantörskedjor. Respondenten förklarar att de 

inte alltid har tid eller möjlighet att utföra alla kontroller själva och därför blir BSCI ett bra 

hjälpmedel. Intervjupersonen beskriver dessutom att de är måna om att deras produkter inte 

ska skada deras kunder, vilket gör att produkter som inte håller måttet återkallas. Vidare 

beskriver respondenten att deras målsättning är att göra sig av med mellanhänder för att 

komma närmare de tillverkande fabrikerna. Kommer möbelföretaget närmare fabrikerna är 

det lättare att hålla koll på leverantörernas kvalitets- och hållbarhetsarbete menar 

intervjupersonen.  

 

Intervjupersonen upplever att hållbara möbler allt mer börjat efterfrågas på marknaden. 

Vidare förklarar respondenten att det är viktigt att välja material och komponentinnehåll, som 

är snällt mot omvärlden samt lätt att återvinna, för att åstadkomma hållbar utveckling inom 

möbelbranschen. Intervjupersonen anser dessutom att de möbler som säljs bör ha en lång 

livslängd för att minska fotavtrycket på miljön och att det ger större effekt att ge sig på 

produkten och produktionen än att försöka lösa miljöpåverkan genom färre transporter. 

Vidare förklarar respondenten att de försöker vara det goda företaget genom att hela tiden se 

till att förbättra innehållet i deras produkter, arbeta med kvalitet samt se till att de som 

tillverkar möbler runt om i världen mår bra.  

 

  

  



 

45 

 

5. Analys 

I detta kapitel genomförs en analys på hur hållbara inköpsprocesser inom möbelbranschen 

skulle kunna utvecklas exemplifierat med hjälp av möbelföretag X, Y och Z. I kapitlets första 

avsnitt, 5.1, presenteras således en analys på hur de tre intervjuade möbelföretagen förhåller 

sig till tolvstegsmodellen för att sedan redogöra hur respektive företags nuvarande 

inköpsprocess skulle kunna utvecklas. I kapitlets andra avsnitt, 5.2, presenteras en vidare 

analys på hur andra centrala aspekter skulle kunna göra möbelbranschen mer hållbar i 

samband med materialanskaffning i strävan mot hållbar konsumtion och produktion av 

möbler.  

 

5.1 Hur möbelföretagens inköpsprocesser skulle kunna utvecklas för att bli mer 

hållbara 

5.1.1 En bedömning på hur möbelföretagen X, Y & Z uppfyller stegen i tolvstegsmodellen 

I detta avsnitt genomförs en analys på hur de tre olika möbelföretagen uppfyller de 12 stegen 

för att utveckla hållbara inköpsprocesser baserat på klassificeringsgrunden som presenterades 

i figur 13, avsnitt 3.5. Möbelföretagens placering på respektive steg i figur 14 (se nedan) 

grundar sig på den empiri som samlats in i samband med intervjutillfällena, vilken 

presenterades i kapitel 4.  

 

 
 

Figur 14: En vidareutveckling av figur 13 - En klassificering av hur möbelföretagen X, Y och 

Z förhåller till sig stegen för hållbara inköpsprocesser (egen figur). 
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Rapportera hållbarhetsprestanda: 

Möbelföretag X och Y har klassificerats med indelningen inte alls vad gäller det första steget 

att rapportera hållbarhetsprestanda. Anledningen till detta grundar sig i att möbelföretagen 

själva inte hållbarhetsrapporterar i form av kontinuerlig hållbarhetsredovisning. Möbelföretag 

Z har istället klassificerats med indelningen delvis vad gäller detta steg, trots att de årligen 

utför en hållbarhetsredovisning. Anledningen till detta grundar sig i att rapporteringen inte 

innehåller exakta mätetal på vad som skett samt att det heller inte framgår om 

hållbarhetsredovisningen är baserad på tillförlitliga ramverk för att säkerställa att viktiga 

aspekter inkluderats. Det finns således utvecklingspotential för samtliga möbelföretag vad 

gäller detta steg.  

 

 
 

Internutbildning: 

När det kommer till steget internutbildning har möbelföretag X, Y och Z klassificerats med 

indelningen delvis. Detta då möbelföretag X involverar de anställda i företagets 

hållbarhetsarbete genom hållbarhetspresentationer. Vad gäller möbelföretag Y för de 

diskussioner kring hållbarhet i syfte att väcka förståelse inom företaget. I möbelföretag Z:s 

fall försöker de sprida kunskapen kring företagets hållbarhetsarbete genom anordnade 

utbildningar för de anställda. Baserat på det som respondenterna för möbelföretag X, Y och Z 

beskrivit framgår det dock inte i vilken omfattning detta sker, vilket gör att steget inte kan 

klassificeras med indelningen fullt ut.  

 

 
 

Integrera hållbarhetsfrågor i inköpsavdelningen: 

Vad gäller steget att integrera hållbarhetsfrågor har samtliga möbelföretag klassificerats med 

indelningen delvis då de arbetar med hållbarhetsaspekter på olika sätt. Detta då 

möbelföretagen exempelvis väljer leverantörer som speglar deras hållbarhetsfilosofi samt att 

de arbetar med cirkulär ekonomi till en viss mån. Samtliga möbelföretag använder sig även av 

olika slags hållbarhetsmärkningar samt certifieringar. Baserat på det som respondenterna för 

möbelföretagen beskrivit framgår det dock inte i vilken omfattning detta sker, vilket gör att 

steget inte kan klassificeras med indelningen fullt ut.  
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Formalisering & Hållbara val vid leverantörsval: 

Anledningen till att möbelföretag X, Y och Z klassificerats med indelningen fullt ut på steget 

formalisering grundar sig i att inköpsavdelningen använder sig av olika slags policies samt 

uppförandekoder. Hos möbelföretag X baseras dessa på bland annat FN:s Global Compact 

samt ISO 26 000. Möbelföretag Y utgår istället från FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter, ILO:s konvention om arbetsvillkor samt ISO 14001 medan möbelföretag Z 

förhåller sig till FN:s Global Compact. Samtliga möbelföretag har även klassificerats med 

indelningen fullt ut på steget val av leverantör. Detta då möbelföretagen beskriver att de 

endast kontrakterar de leverantörer som uppfyller företagens uppförandekoder.  

 

 
 

Inleda partnerskap: 

När det kommer till steget att inleda partnerskap har möbelföretagen även här klassificerats 

med samma indelning, nämligen delvis. Detta då möbelföretag X eftersträvar långvariga 

relationer med sina leverantörer och inleder därmed partnerskap med de leverantörer som 

anses vara kritiska för deras produktion. Vad gäller möbelföretag Y eftersträvar även de 

långvariga samarbeten med sina leverantörer och ingår därför i partnerskap med de 

leverantörer som står för den största inköpsvolymen. I möbelföretaget Z:s fall inleds  

partnerskap med de leverantörer som de köper in mest av och som anses vara extra viktiga för 

att undvika att beroendeförhållanden skapas.   

 

 
 

Informera, utbilda och stötta leverantörer: 

Möbelföretagen X, Y och Z har klassificerats med indelningen delvis vad gäller steget att 

informera, utbilda och stötta leverantörer. Klassificeringen grundar sig i att möbelföretag X 

för dialog med sina leverantörer samt utbildar och stöttar vissa av dem. Utbildning samt 

stöttning har exempelvis skett via olika inspiratörer eller att möbelföretaget själva upplyst 

leverantörerna om gynnsamma arbetssätt. Vad gäller möbelföretag Y för även de dialog med 

sina leverantörer samt stöttar vissa av dem i form av utrustning. Även möbelföretag Z för 

dialog med sina leverantörer samt utbildar och investerar i vissa av dem vad gäller utrustning. 

Baserat på det som respondenterna för samtliga möbelföretag beskrivit framgår det dock inte i 

vilken omfattning leverantörerna inkluderats, vilket gör att steget inte kan klassificeras med 

indelningen fullt ut.  
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Hållbarhetskontroller: 

Anledningen till att samtliga möbelföretag klassificerats med indelningen delvis, vad gäller 

steget att utföra hållbarhetskontroller, grundar sig i att möbelföretagen endast utför 

leverantörskontroller vid behov. För att klassificeras med indelningen fullt ut i detta steg bör 

således samtliga leverantörer kontrolleras mer regelbundet och inte endast när en leverantör 

missköter sig. Det finns därmed utvecklingspotential hos samtliga möbelföretag i detta steg.  

 

 
 

Belöna leverantörer: 

Vad gäller steget att belöna leverantörer har möbelföretag X klassificerats med indelningen 

delvis. Detta då de instiftat olika leverantörspriser baserat på leverantörernas prestationer 

vilka delats ut i samband med företagets årliga leverantörsdag. Möbelföretagen Y och Z 

använder sig inte av belöningar till de leverantörer med gott uppförande och har därför 

klassificerats med indelningen inte alls på detta steg. Det finns således utvecklingspotential 

för möbelföretag Y samt Z när det kommer till detta steg. 

 

 
 

Omstrukturera partnerskap: 

Samtliga möbelföretag har klassificerats med indelningen delvis vad gäller steget att 

omstrukturera partnerskap. Indelningen beror exempelvis på att möbelföretagen är medvetna 

om att de har olika beroendeförhållanden till sina leverantörer samt vilka leverantörer som 

anses vara extra viktiga. Baserat på det som respondenterna för möbelföretagen beskrivit 

framgår det dock inte i vilken omfattning leverantörerna inkluderats, vilket gör att steget inte 

kan klassificeras med indelningen fullt ut.  

 

 
 

Fastställa förbättringsplaner: 

Möbelföretagen X, Y och Z har klassificerats med indelningen delvis vad gäller steget att 

fastställa förbättringsplaner. Detta då möbelföretag X arbetar med förbättringsåtgärder 

beroende på vad det är leverantören misskött. I möbelföretag Y:s fall handlar det också om att 
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arbeta med förbättringsåtgärder beroende på vad det är leverantören misskött men även 

beroende på vilken typ av produkt som leverantören står för. Möbelföretag Z förhåller sig till 

detta steg genom att arbeta med förbättringsåtgärder beroende på vad det är leverantören 

misskött samt om det handlar om en engångsföreteelse eller upprepade gånger. 

 

 
 

Avvisa icke ansvarsfulla leverantörer: 

När det kommer till steget att avvisa icke ansvarsfulla leverantörer har samtliga möbelföretag 

klassificerats med indelningen delvis och det finns därmed utvecklingspotential vad gäller 

detta steg. Anledningen till att steget klassificerats med delvis och inte fullt ut, trots att 

möbelföretagen avslutar samarbeten med de leverantörer som inte sköter sig, grundar sig i att 

företagen endast klassificerats med indelningen delvis vad gäller steget att utföra 

hållbarhetskontroller. För att kunna klassificeras med fullt ut, på detta steg, krävs det således 

att ständiga hållbarhetskontroller utförs för att med säkerhet kunna synliggöra eventuella 

brister och därmed avvisa de leverantörer där ett bristande ansvarstagande förekommer. 

 

 
 

5.1.2 En bedömning på hur inköpsprocesserna i möbelföretagen X, Y & Z kan utvecklas med 

hjälp av tolvstegsmodellen 

Figur 14 (se tidigare figur) visar på att samtliga möbelföretag uppfyller stegen för att utveckla 

hållbara inköpsprocesser någorlunda lika då möbelföretagens placering endast skiljer sig åt i 

två av de 12 stegen. Genom figur 14 går det även att utläsa att möbelföretagen uppfyller 

majoriteten av stegen till en viss del och att förbättringspotential finns vad gäller vissa steg. I 

figur 15 (se nedan) är möbelföretagen utplacerade vid de steg där förbättringspotential finns 

för respektive företag.  
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Figur 15: En vidareutveckling av figur 12 - En illustration på i vilka steg 

förbättringspotential finns hos respektive möbelföretag (egen figur). 

 

Nedan genomförs en utvecklad analys på vilka steg i tolvstegsmodellen som 

förbättringspotential finns för respektive möbelföretag samt var och hur respektive steg är 

lämpligt att utföra.  

 

Rapportera hållbarhetsprestanda: 

För att samtliga möbelföretags inköpsprocesser ska bli mer hållbara, baserat på 

tolvstegsmodellen, kan möbelföretag X och Y börja att rapportera hur de arbetar med 

hållbarhet i form av exempelvis årliga hållbarhetsredovisningar. Detta trots att 

möbelföretagen inte är tillräckligt stora för att vara lagstadgade till att upprätta 

hållbarhetsredovisning. I möbelföretag Z:s fall bör de inkludera mätbara förändringar för att 

kunna visa på vad som mer specifikt skett inom hållbarhetsarbetet. Detta gäller även vid 

implementering av hållbarhetsredovisning hos möbelföretagen X och Y. En implementering, 

samt utveckling, av detta steg blir en grundläggande förutsättning för att kunna påverka 

inköpsprocessernas hållbarhetsprestanda positivt genom att synliggöra hållbarhetsarbetet och 

därmed möjliggöra identifiering av eventuella förbättringar samt svagheter.  

 

Internutbildning: 

Möbelföretag X, Y och Z bör dessutom utveckla steget att öka förståelsen samt 

kunskapsnivån kring hållbarhet vad gäller samtliga medarbetare. Detta genom att exempelvis 

ha mer regelbundna utbildningar för de anställda, se till att utbildning ges vid nyanställning, 

att kunskapsnivån samt förståelsen följs upp samt att ta hjälp av en tredje part för att 

identifiera viktiga ansvarsområden inom inköpsarbetet. En utveckling av detta steg blir även 

en grundläggande förutsättning för att få en positiv påverkan på inköpsprocessens 
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hållbarhetsprestanda. Detta då det är av stor vikt att samtliga medarbetare förstår innebörden 

av uppförandekoden. Saknas denna förståelse kan det blir svårt för de anställda att förstå hur 

och varför vissa moment bör utföras. Det kan även försvåra möjligheten för de anställda att 

påverka leverantörerna i en mer ansvarstagande riktning.  

 

Integrera hållbarhetsfrågor i inköpsavdelningen: 

Samtliga möbelföretag bör även utveckla steget att integrera hållbarhetsfrågor inom 

avdelningen. Det kan exempelvis ske genom att etablera uppförandekoden till samtliga 

anställda på inköpsavdelningen samt till alla processer och även genom att använda sig av 

olika typer av certifieringar och hållbarhetsmärkningar. En utveckling av detta steg blir 

dessutom en grundläggande förutsättning för att få en positiv påverkan på inköpsprocessernas 

hållbarhetsprestanda. Detta då hållbarhetsarbetet kräver helhjärtade åtaganden från hela 

inköpsavdelningen. 

 

Informera, utbilda och stötta leverantörer: 

Steget att informera, utbilda och stötta leverantörer bör utvecklas hos de tre möbelföretagen 

genom att kommunicera och dela information samt förväntningar med samtliga leverantörer 

kontinuerligt. I steget kan det även bli viktigt att erbjuda leverantörer utbildning eller tekniskt 

bistånd. En utveckling av detta steg kan för möbelföretagen bli lägligt att besluta om vid 

kontraktering med leverantörer då bestämmelser, kring hur parterna bör agera för att stötta 

varandra, kan ske. Detta för att få en positiv påverkan på inköpsprocessernas 

hållbarhetsprestanda. Utförs inte detta steg på samtliga leverantörer kan det bli svårt för 

leverantörerna att veta vad företagen kräver av dem då leverantörerna saknar förståelse kring 

företagens hållbarhetsfilosofi. 

 

Hållbarhetskontroller: 

För att göra inköpsprocesserna i samtliga möbelföretag mer hållbara är det av stor vikt att 

möbelföretag X, Y och Z utför kontinuerliga hållbarhetskontroller på alla sina leverantörer 

och inte endast vid behov. Detta kan ske genom frågeformulär eller fabriksinspektioner, där 

inspektioner är att föredra. Nya leverantörer bör kontrolleras omgående medan det räcker att 

kontrollera redan godkända leverantörer en gång per år. En utveckling av detta steg kan för 

företagen bli lägligt att utföra i samband med utvärdering och uppföljning av leverantörer i 

syfte att få en positiv påverkan på inköpsprocessernas hållbarhetsprestanda. Detta för att 

kunna avgöra om leverantörerna följer uppförandekoderna. Utförs inte detta steg på samtliga 

leverantörer kan det bli svårt för möbelföretagen att säkerställa att leverantörerna följer 

företagens regler samt riktlinjer.    

 

Belöna leverantörer: 

Möbelföretag X och Y bör införa steget att belöna leverantörer genom att belöna de 

leverantörer som utfört önskvärda prestationer eller som utmärkt sig. Belöningarna kan ske 

genom olika typer av förmåner, utmärkelser eller andra incitament. En implementering av 

detta steg kan för företagen bli lägligt att utföra i samband med utvärdering och uppföljning 

av leverantörer i syfte att samla in information om dem. Detta för att därefter kunna besluta 

om vilka leverantörer som bör belönas i syfte att få en positiv påverkan på inköpsprocessernas 
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hållbarhetsprestanda. Utförs inte detta steg kan det bli svårt att motivera leverantörerna till att 

arbeta utifrån det ansvarstagande sätt som möbelföretagen förespråkar.  

 

Omstrukturera partnerskap: 

Samtliga möbelföretag bör även utveckla steget att omstrukturera partnerskap i syfte att 

upprätthålla goda samt tillförlitliga relationer till samtliga leverantörer. För att utvärdera 

relationen med leverantörerna kan möbelföretagen studera och utvärdera maktförhållanden, 

ömsesidighet och beroendeförhållanden mellan parterna. En utveckling av detta steg kan för 

företagen bli lägligt att utföra i samband med utvärdering och uppföljning av leverantörer då 

inte endast leverantörernas prestationer ska utvärderas utan även relationerna till dem. Detta 

för att kunna avgöra vilka leverantörer ett företag har förtroende för i syfte att få en positiv 

påverkan på inköpsprocessens hållbarhetsprestanda. Utförs inte detta steg på samtliga 

leverantörer kan det blir svårt för möbelföretagen att avgöra hur de ska förhålla sig till sina 

leverantörer, exempelvis vad gäller partnerskap, förbättringsplaner samt avvisningar. 

 

Avvisa icke ansvarsfulla leverantörer: 

För att göra inköpsprocesserna i samtliga möbelföretag mer hållbara är det av stor vikt att 

möbelföretag X, Y och Z avvisar samtliga leverantörer som inte följer de kontrakterade 

uppförandekoderna. För att kunna avgöra vilka leverantörer som inte efterlever 

uppförandekoderna blir det således viktigt att utföra kontinuerliga hållbarhetskontroller. En 

utveckling av detta steg kan för företagen bli lägligt att utföra i samband med utvärdering och 

uppföljning av leverantörer då det är först efter utvärdering beslut kring avveckling av 

samarbeten kan tas. Detta för att kunna avgöra vilka leverantörer som följer möbelföretagens 

uppförandekoder i syfte att få en positiv påverkan på inköpsprocessernas 

hållbarhetsprestanda. Utförs inte detta steg blir det svårt för möbelföretagen att säkerställa att 

leverantörsnätverket inte består av icke ansvarsfulla leverantörer. 

 

5.2 Inköpsprocessens roll i att göra möbelbranschen mer hållbar  

5.2.1 Hållbar utveckling och dess roll för hållbar konsumtion och produktion - Är cirkulär 

ekonomi lösningen?  

Samtliga respondenter på möbelföretagen menar på att den cirkulära ekonomin är av stor 

betydelse för att göra möbelbranschen mer hållbar. Det framgår dock att det inte alltid är helt 

enkelt att arbeta med cirkulär ekonomi inom möbelbranschen eftersom det kan vara svårt att 

demontera möbler då exempelvis vissa komponenter är hoppressade med lim.  

 

Trots svårigheter med att arbeta med cirkulär ekonomi har möbelföretagen gett exempel på 

hur de arbetar med det för att bidra till en hållbar konsumtion och produktion av möbler. 

Sammantaget beskriver respondenterna att de försöker återanvända materialspill från 

produktionen till tillverkning av nya möbler samt att de säljer vidare möbler för nya 

användningsområden i så kallade outlets. Det beskrevs även att de arbetar med att förlänga 

livstiden på möblerna genom att förbättra innehållet och därmed kvaliteten på det som 

tillverkas och köps in samt att material som går att återbruka prioriteras. Enligt 

intervjustudierna framgick det även att fler kunder börjat efterfråga allt mer hållbart 

tillverkade möbler samt förfrågningar kring hur arbetet med cirkulär ekonomi sker. 
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För att den cirkulära ekonomin ska kunna ses som lösningen på att nå hållbar konsumtion och 

produktion måste det ske i betydligt större omfattning än vad det gör idag, både vad gäller hos 

möbelföretagen samt inom möbelbranschen. Det är dock svårt att avgöra om den cirkulära 

ekonomin är den ultimata lösningen för att nå hållbar konsumtion och produktion då kritiker 

menar att den cirkulära ekonomin endast förskjuter resursutvinningen istället för att reducera 

den. Även om den cirkulära ekonomin inte skulle vara en tillräcklig lösning blir det en viktig 

del i arbetet mot den hållbara utvecklingen på grund av den resurseffektiva användningen där 

avfall från en process blir näring till en annan process. Det blir även viktigt att i 

inköpsprocessens delprocess, specificeringsfas, designa produkter eller köpa in produkter som 

är möjliga att återvinna samt återanvända för att möjliggöra för den cirkulära ekonomin. 

 

5.2.2 Vad innebär hållbara inköp? - Hur tolvstegsmodellen kan lösa utmaningar 

Trots att det saknas exakta belägg för att utforma hållbara inköpsprocesser blir 

tolvstegsmodellen viktig i försök att göra inköpsprocessen mer hållbar och därmed få en 

positiv påverkan på möblernas hållbarhetsprestanda. Detta då det är högst troligt att stegen i 

tolvstegsmodellen leder till ett ökat socialt och miljömässigt ansvarstagande, trots att det 

saknas belägg för i vilken omfattning.  

 

Vissa av stegen i tolvstegsmodellen skulle kunna betraktas som mer grundläggande aktiviteter 

som är mer vanligt förekommande i jämförelse med övriga steg. De steg som skulle kunna 

betraktas som mer grundläggande är formalisering, hållbara val av leverantörsval, 

hållbarhetskontroller samt avvisa leverantörer. Dessa steg skulle kunna ses som något 

viktigare då de kan underlätta arbetet med att utföra resterande steg. Implementering av 

stegen att integrera hållbarhetsfrågor, informera leverantörer och internutbildning kan 

exempelvis försvåras om inte steget formalisering uppfylls då formaliseringen utgör grunden 

för vilka hållbarhetsaspekter som skall följas. Detta behöver dock inte betyda att övriga steg 

inte är viktiga, snarare att inköpsprocessen kan bli än mer hållbar desto fler steg i 

tolvstegsmodellen som följs, där vissa av stegen kan underlätta implementering av andra steg.  

 

Tolvstegsmodellen skulle även kunna underlätta utvecklandet av hållbara inköpsprocesser 

med avseende på de utmaningar som är vanligt förekommande, vilka presenterades i den 

teoretiska referensramen, avsnitt 3.3.2. Stegen internutbildning samt att integrera 

hållbarhetsfrågor skulle kunna underlätta svårigheten gällande att hållbara inköpsprocesser 

kräver kraftansträngningar från hela avdelningen och är därmed ingen enmansshow. Detta då 

samtliga på inköpsavdelningen, med hjälp av dessa steg, lättare kan förstå vad som behöver 

göras. Genom att integrera hållbarhetsfrågor i inköpsavdelningen kan det även underlätta 

svårigheten med systematisk integrering av sociala aspekter i försörjningskedjan.  

 

Genom steget att utveckla partnerskap skulle företag kunna lösa utmaningarna som finns 

gällande beroendeförhållanden mellan företag och dess leverantörer. Svårigheten angående 

misstroende mellan parter skulle även kunna lösas med hjälp av partnerskap då tilliten mellan 

företag och leverantör kan komma att stärkas. Steget att utföra hållbarhetskontroller skulle 

kunna lösa utmaningen gällande att säkerställa att samtliga leverantörer följer utsatta policies 
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samt riktlinjer. Genom att kontinuerligt kontrollera att leverantörer följer sina åtaganden kan 

eventuellt ett större ansvarstagande inom leverantörsnätverket tas. Det kan dock finnas vissa 

utmaningar i att ständigt kontrollera samtliga leverantörer då det kan röra sig om stora 

geografiska avstånd vilket kräver resurser i form av tid och pengar.  

 

Trots att tolvstegsmodellen kan lösa tänkbara problem och utmaningar i utvecklandet av 

hållbara inköpsprocesser behöver inte det innebära att det är helt enkelt att utföra samtliga 

steg. Precis som respondenten på möbelföretag Y beskrev är det en stor utmaning att få tiden 

att räcka till vid utvecklandet av ett hållbarhetsarbete och att det blir en kostnadsfråga där 

prioriteringar kommer behöva göras. Företag kan även ha olika förutsättningar för att 

implementera stegen för hållbara inköpsprocesser där exempelvis företagsstorlek kan komma 

att spela roll, vilket även var något som respondenterna på möbelföretagen resonerade kring. 

 

5.2.3 Att konsumera & producera hållbara möbler - Märkningarnas och certifieringarnas roll  

Ett annat betydande inslag för att kunna utveckla hållbara inköpsprocesser, och därmed 

underlätta för hållbar konsumtion och produktion av möbler, är för möbelföretag att förhålla 

sig till olika typer av märkningar och certifieringar vid val av material. Genom att använda sig 

av hållbarhetsmärkt eller certifierat material kommer den slutliga möbelns 

hållbarhetsprestanda påverkas positivt. Dock kommer valet av märkning eller certifiering, 

samt hur stor andel av sortimentet som dessa används på, även påverka inköpsprocessen 

hållbarhetsprestanda och därmed huruvida hållbar möbeln kan bli.  

 

Valet av vilken märkning samt certifiering som kan vara lämplig för företag att använda sig 

av kan variera beroende på exempelvis branschspecifika faktorer. I möbelbranschen blir det 

viktigt att märkningarna samt certifieringarna inkluderar ett flertal av möbelns ingående 

komponenter, så som både textil samt trä. Det är även av stor vikt att både ett socialt samt 

miljömässigt ansvarstagande tas för att säkerställa att olika hållbarhetsaspekter beaktas.  

 

I figur 16 (se nedan) är GOTS, PEFC samt Möbelfakta markerade med grått för att lättare 

synliggöra vilka områden dessa inkluderar, för att nedan beskriva varför dessa är lämpliga för 

företag att använda inom möbelbranschen. 
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Figur 16: En vidareutveckling av figur 10 - En illustration på vilka märkningar samt 

certifieringar som kan vara att föredra inom möbelbranschen där hänsyn till både textil, trä 

samt miljömässigt och socialt ansvar tas. 

 

GOTS och PEFC har markerats med grått för att exemplifiera hur en kombination av olika 

märkningar och certifieringar tillsammans skulle kunna användas för att säkerställa både ett 

socialt och miljömässigt ansvarstagande där även komponenter bestående av både trä samt 

textil inkluderats. GOTS och PEFC har således markerats för att de tillsammans kan utgöra en 

täckande hållbarhetsmärkning. Anledningen till att även Möbelfakta markerats med grått 

grundar sig i att det är den enda märkningen som tar hänsyn till samtliga ingående 

komponenter i möbeln samt att både ett miljömässigt och socialt ansvar tas. Företag kan 

således använda sig av märkningar samt certifieringar antingen genom att kombinera dem 

eller genom att använda sig av en mer omfattande märkning eller certifiering.  

 

Genom att vid upphandling välja material baserat på märkningar eller certifieringar på detta 

vis blir den färdiga möbeln mer hållbar i jämförelse med om märkningen endast hade tagit 

hänsyn till en hållbarhetsaspekt eller till en ingående komponent i möbeln. Detta i syfte att 

minska möbelbranschens negativa påverkan genom att minimera de negativa effekter på 

människan och miljön, i form av exempelvis kemikalieanvändning samt avskogning, som 

möbelbranschen kritiserats för att ge upphov till. 
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6. Resultat & Slutsats 

I detta avsnitt presenteras det resultat och de slutsatser som rapporten gett upphov till. Här 

kommer således studiens huvudfråga “Hur kan hållbara inköpsprocesser inom 

möbelbranschen utvecklas i strävan mot en hållbar konsumtion och produktion av möbler?“ 

besvaras med hjälp av delfrågan ’’Hur skulle inköpsprocesserna i möbelföretagen X, Y och Z 

kunna utvecklas för att bli mer hållbara?”. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur hållbara inköpsprocesser inom möbelbranschen 

skulle kunna utvecklas med avseende på socialt och miljömässigt ansvarstagande för att nå 

hållbar konsumtion och produktion av möbler. Detta då framställning av möbler inte endast 

resulterar i ekonomiska kostnader, utan även kostnader i form av miljömässiga samt sociala 

kostnader då produktion av möbler påverkar miljön samt människan genom exempelvis 

råvaruanskaffning samt arbetsförhållanden. 

 

Resultatet från denna studie visar att hållbara inköp omfattar frågor som inkluderar sociala, 

miljömässiga samt etiska aspekter och kan utvecklas med hjälp av en tolvstegsmodell. Denna 

tolvstegsmodell inkluderar 12 olika steg som företag kan implementera i deras 

inköpsprocesser i syfte att öka det sociala och miljömässiga ansvarstagandet. Dock framgår 

det inte i exakta mätetal hur det miljömässiga samt sociala ansvarstagandet kan tänkas öka 

med hjälp av tolvstegsmodellen. Trots detta kan denna modell ses som en vägvisare på hur 

företag inom möbelbranschen skulle kunna arbeta utifrån ett ökat ansvarstagande.  

 

Figur 17 (se nedan) synliggör var stegen i tolvstegsmodellen blir lämpliga för 

inköpsavdelningen att utföra i samband med materialanskaffningen. Tre av stegen ses som 

mer grundläggande förutsättningar vid utvecklandet av hållbara inköpsprocesser och är 

därmed placerade före inköpsprocessens start medan resterande steg är lämpliga att utföra i 

den traditionella inköpsprocessens olika delprocesser. Beroende på hur många steg, samt i 

vilken omfattning stegen i tolvstegsmodellen utförs, kommer påverka huruvida hållbar 

inköpsprocessen och därmed den färdiga möbeln kan komma att bli. 
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Figur 17: En återupprepning av figur 12 - En sammanställning på var de 12 stegen för 

hållbara inköpsprocesser kan implementeras för att få en positiv påverkan på 

inköpsprocessens hållbarhetsprestanda (baserad på van Weele 2012 samt Björklund 2010 b). 

 

Studien visar även på att vissa av stegen i tolvstegsmodellen inte bör uppfyllas i största 

möjliga omfattning, utan att vissa av stegen lämpar sig bättre att endast utföra på exempelvis 

utvalda leverantörer och därmed inte alla. Det kan exempelvis handla om att 

hållbarhetskontroller bör utföras på alla leverantörer medan partnerskap endast bör inledas 

med vissa leverantörer (se figur 18 nedan). 
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Figur 18: En återupprepning av figur 13 - En klassificeringsgrund av i vilken omfattning de 

olika stegen i tolvstegsmodellen bör uppfyllas (egen figur). 

 

Resultatet från denna studie synliggör även att de tre möbelföretagen som deltog i 

intervjustudierna tar ett visst socialt samt miljömässigt ansvar i deras inköpsprocesser genom 

att majoriteten av stegen i tolvstegsmodellen uppfylls. Detta genom att uppförandekoder 

används på samtliga leverantörer, att leverantörer väljs på miljömässiga och sociala grunder, 

att partnerskap inleds med viktiga leverantörer samt att förbättringsplaner fastställs på de 

leverantörer där förtroendet fortfarande finns kvar. De tre möbelföretagen arbetar även med 

internutbildning, integrering av hållbarhetsfrågor, informering, utbildning och stöttning av 

leverantörer, hållbarhetskontrollering samt avvisning av icke ansvarstagande leverantörer till 

en viss del. Möbelföretagen uppfyller stegen relativt lika i tolvstegsmodellen men det finns 

förbättringspotential vad gäller dessa fem sistnämnda steg samt även rapportering av 

hållbarhetsprestanda och belöning av leverantörer.  

 

Denna studie belyser även att den cirkulära ekonomin får en betydande roll i att göra 

inköpsprocessen i möbelbranschen mer hållbar men att det är en stor utmaning för branschen 

då det finns svårigheter i att ta isär möblernas olika komponenter för återvinning. Ska den 

cirkulära ekonomin göra någon större skillnad räcker det inte med att endast vidta små 

åtgärder där exempelvis vissa delar av en möbel består av återvunnet material. Det krävs 

således större kraftansträngningar för att den cirkulära ekonomin ska göra en märkbar 

skillnad. Resultatet visar dock på att den cirkulära ekonomin inte behöver vara den enda samt 
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ultimata lösningen för att nå hållbar konsumtion och produktion av möbler, utan att det krävs 

mer.  

 

En annan intressant iakttagelse är att det vid framställning av hållbara möbler blir viktigt för 

möbelföretag att förhålla sig till märkningar och certifieringar som inkluderar samtliga av 

möbelns ingående komponenter, där även sociala och miljömässiga aspekter inkluderats. 

Rapporten visar på att det finns ett flertal olika hållbarhetsmärkningar som företag kan 

använda sig av men att det är relativt få som faktiskt inkluderar flera olika hållbarhetsaspekter 

vad gäller möbelns samtliga delar. I denna studie är det endast Svanenmärkta möbler samt 

Möbelfakta som tar hänsyn till hela möbeln. Dock bedöms Möbelfakta som ett mer tillräckligt 

alternativ då det sociala ansvarstagandet verkar tas i större grad i jämförelse med 

Svanenmärkta möbler. Inte heller heltäckande hållbarhetsmärkningar behöver vara den 

optimala lösningen i producerandet av hållbara möbler, men det får en avgörande roll för att 

minska de sociala samt miljömässiga kostnader som uppstår vid framställningen av möbler.  

 

 6.1 Slutsats 

’’Hur skulle inköpsprocesserna i möbelföretagen X, Y och Z kunna utvecklas för att bli mer 

hållbara?” 

 

För att öka ansvarstagandet och därmed utveckla inköpsprocesserna i de tre möbelföretagen 

till att bli än mer hållbara, bör företagen enligt denna studie arbeta vidare med de steg i 

tolvstegsmodellen där förbättringspotential finns. Två av möbelföretagen bör börja rapportera 

hur de arbetar med hållbarhet i form av exempelvis hållbarhetsredovisningar då detta i 

dagsläget inte sker. Även mätbara förändringar ska redovisas, vilket blir aktuellt för alla tre 

företagen att arbeta vidare med. Möbelföretagen skulle dessutom kunna anordna regelbundna 

utbildningar i syfte att öka förståelsen för hållbarhetsarbetet och se till att uppförandekoden 

förstås av de anställda samt att tillräckliga hållbarhetsmärkningar används. 

 

Resultatet visar även på att möbelföretagen bör informera leverantörerna gällande 

möbelföretagens förväntningar på dem samt erbjuda utbildning eller stöttning i större 

omfattning. Möbelföretagen bör dessutom arbeta med kontinuerliga hållbarhetskontroller på 

samtliga leverantörer i form av inspektioner och inte endast utföra dessa vid behov. Det blir 

även relevant att för två av möbelföretagen införa belöningar till de leverantörer som utmärkt 

sig eller uppfört sig extra bra. Det blir dessutom aktuellt för de tre möbelföretagen att 

utvärdera relationerna med samtliga leverantörer och att se till att alla de leverantörer som 

bryter mot uppförandekoden avvisas. 

 

“Hur kan hållbara inköpsprocesser inom möbelbranschen utvecklas i strävan mot en hållbar 

konsumtion och produktion av möbler?“  

 

De slutsatser vi kan dra utifrån denna studie är att det finns en hel del kvar att göra för att nå 

utvecklingsmål 12, hållbar konsumtion och produktion, till år 2030 men att 

materialanskaffningen spelar en viktig roll i uppfyllandet av målet. Resultatet som 

presenterats i denna studie kan betraktas som steg på vägen för att på sikt bidra till hållbar 



 

60 

 

konsumtion och produktion av möbler. Genom att implementera tolvstegsmodellen i den 

traditionella inköpsprocessen ökar således det miljömässiga samt sociala ansvarstagandet vid 

materialanskaffningen. Det är dock viktigt att tolvstegsmodellen inte betraktas som en 

engångsföreteelse utan att stegen utförs kontinuerligt för att åstadkomma en betydande 

skillnad.    

 

Ytterligare slutsatser från studien är att valet av material som används vid framställning av 

möbler får en betydande roll i huruvida hållbar produkten kan bli. I samband med detta blir 

den cirkulära ekonomin samt tillräckliga hållbarhetsmärkningar viktiga aspekter att ta hänsyn 

till vid materialanskaffningen. Trots att det inte är helt enkelt att utveckla hållbara 

inköpsprocesser, då det bland annat är kostnads- samt tidskrävande, är det av stor vikt 

eftersom den färdiga möbelns hållbarhetsprestanda kommer avspegla de val som tagits vid 

materialanskaffningen och därmed påverka hur stora sociala samt miljömässiga kostnader 

som uppstår. Konsumenten får dessutom en viktig roll i framställandet av hållbara möbler då 

dagens kraftiga konsumtion även bidrar till de olika slags kostnader som kan tänkas uppstå. 

Det blir således viktigt att även konsumenterna är medvetna om vad deras soffor egentligen 

kostar för att därmed kunna förändra dagens ohållbara konsumtion.   
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7. Diskussion & Framtida forskning 

I detta kapitel presenteras först en friare diskussion kring våra tankar om studiens utfall. 

Vidare tas även samhälleliga aspekter upp som belyser hur studien inkluderat hållbarhetens 

olika delar. Kapitlet avslutas med att presentera olika förslag på hur vidare forskning kan 

tänkas utveckla denna studie. 

 

Vi ser det vara av stor vikt att inte bara den ekonomiska aspekten tas i anspråk vid 

materialanskaffning utan att även sociala samt miljömässiga aspekter inkluderas. Detta då de 

val som tas i samband med materialanskaffning påverkar vilka olika slags kostnader en möbel 

ger upphov till, inte endast i form av pengar utan även i form av exempelvis miljöförstöring 

eller dåliga arbetsvillkor. Tas endast den ekonomiska aspekten i hänsyn kommer den färdiga 

soffan avspegla det bristande ansvarstagandet som uppstått längs försörjningskedjan. 

 

Vi anser att det både är företagens samt konsumentens ansvar att ett socialt och miljömässigt 

ansvarstagande sker. Skulle det vara så att ett företag inte tar socialt samt miljömässigt ansvar, 

och konsumenter trots det väljer att stödja deras verksamhet, ser vi att även den köpande 

konsumenten blir ansvarig för det bristande ansvarstagande som sker. Så länge det finns en 

acceptans för icke hållbara möbler kommer företag kunna fortsätta tillverka möbler som inte 

är hållbart producerade. Skulle däremot konsumenter enbart efterfråga hållbart tillverkade 

möbler finns det inte längre en marknad för de företag som inte tar tillräckligt stort ansvar. 

För att minska dagens kraftiga konsumtion blir det dessutom viktigt att de möbler som 

konsumeras används under en längre tid. Kortsiktiga trender bör därmed undvikas för att inte 

påverka möbelns livslängd negativt. Konsumenten får således en viktig roll i att påverka samt 

bidra till en hållbar konsumtion och produktion av möbler. 

 

Utifrån resultatet och slutsatsen kan vi dessutom konstatera att det finns lite skrivet i 

litteraturen om vad en fullständigt hållbar situation skulle innebära. Det finns även relativt lite 

beskrivit gällande vilken minskningsansats som krävs för att en hållbar utveckling ska kunna 

nås. Tankegångar som väckts genom studiens gång handlar om huruvida företag som uppger 

sig arbeta med hållbar utveckling kan betraktas som hållbara samt om miljön har tid att vänta 

på små kontinuerliga förbättringar. Något vi frågat oss är om nuvarande processer och 

arbetssätt är tillräckligt bra för att nå Agenda 2030, speciellt med tanke på att många 

förbättringar kan försvinna i den ständigt ökande konsumtionen och produktionen. Vi ser 

därför att en minskning av dagens konsumtion är av stor vikt för att lyckas med det 

hållbarhetsarbetet som krävs för att främja en hållbar utveckling.   

 

7.1 Samhälleliga aspekter  

Denna studie har tagit hänsyn till samhälleliga aspekter genom att inkludera hållbarhetens tre 

delar med störst fokus på de miljömässiga samt sociala aspekterna. Detta har skett frekvent 

genom studien då bland annat hållbar utveckling, Agenda 2030, hållbar konsumtion och 

produktion, socialt ansvar, miljömässigt ansvar, FN:s Global Compact samt cirkulär ekonomi 

är återkommande inslag i rapporten.  
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7.2 Framtida forskning 

Framtida forskning inom denna studie kan ske genom att ta fram fler konkreta metoder för hur 

hållbara inköpsprocesser kan utföras då det i dagsläget finns relativt lite belägg inom området. 

I denna studie skulle det även vara intressant att kunna visa på mer exakta mätetal på hur det 

miljömässiga samt sociala ansvarstagandet kan öka genom att följa tolvstegsmodellen. Vidare 

forskning skulle dessutom kunna ske genom att tolvstegsmodellen som används i denna 

studie, vidareutvecklas samt fördjupas för att få fram mer exakta anvisningar för hur 

ansvarstagandet vid materialanskaffning kan öka. Det kan även bli aktuellt att forska vidare i 

hur de tre olika möbelföretagen förhåller sig mer exakt till tolvstegsmodellen för att kunna ge 

mer individuella samt konkreta förbättringsförslag.  

 

För att minska den negativa påverkan på människan och miljön som möbelbranschen 

kritiserats för, bör även forskning inom branschen ske. Det kan exempelvis handla om att 

forska fram nya arbetsmetoder vad gäller demontering och därmed återvinning av möbler som 

kan tänkas underlätta för cirkulär ekonomi. Detta eftersom cirkulär ekonomi i dagsläget är en 

utmaning för möbelbranschen. Det kan även vara aktuellt att ta fram fler miljömärkningar 

eller certifieringar, liknande Möbelfakta, för branschen med stränga krav. Detta för att säkra 

att socialt och miljömässigt ansvar tas och som även inkluderar möbelns ingående 

komponenter.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Intervjumall 

 

Vad är din befattning? Vad innebär det? 

Hur länge har du haft denna befattning? 

Har du arbetat på andra avdelningar inom företaget? 

 

Hur går er materialanskaffningsprocess till? 

Exempel på sådant som kan ingå i svaret: 

- Hur bestäms vilka råvaror/produkter som köps in? 

- Hur väljer ni leverantörer? 

- Hur går kontraktsskrivningen med leverantörerna till? Vilka områden ingår i kontraktet? 

- Hur går orderläggningen till? 

- Arbetar ni med leveransbevakning? Om ja, hur? 

- Arbetar ni med utvärdering och uppföljning på era leverantörer? Om ja, hur?  

 

Vad är den största utmaningen i er inköpsprocess? Finns det andra utmaningar i 

vardagen? 

 

Har ni likadana relationer med alla leverantörer? 

- Skiljer sig arbetet/relationerna åt beroende på material/produkt? 

 

Är ni starkt beroende av någon/några av era leverantörer? Eller är leverantörerna mer 

beroende av er? 

 

Arbetar ni utefter bestämda riktlinjer på era leverantörer/produkter? 

- Vad ingår? Varför? Görs förändringar? Svårigheter? 

- Anser du att det finns en allmän acceptans och förståelse för riktlinjerna i företaget? 

 

Om ja, vad händer om någon leverantör inte följer de bestämda riktlinjerna? 

- Tillämpas förbättringsplaner eller avslutas samarbetet? 

 

Finns det någon form av belöning till de leverantörer med ett gott uppförande? 

- Exempel på utmärkelser? 

- Om nej, har ni övervägt att införa det? 

 

Gör ni någon investering i era leverantörer? Exempelvis utbildar eller stöttar dem? 

Arbetar ni med hållbarhetsaspekter, exempelvis miljömässigt och socialt ansvar, i er 

inköpsprocess? 

- Om ja, hur? Varför? Hur påverkar hållbarhetsarbetet er inköpsprocess? 

 

Utgår ni från miljömärkningar/certifieringar vid val av råvaror/produkter? 

- Varför? Vilka? 
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Arbetar ni med hållbarhetsrapportering?  

- Om ja, hur? 

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att höra hur du tror möbelbranschen skulle 

kunna göras mer hållbar. 
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