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FÖRORD	    
 

"It was the best of times, it was the worst of times" 
- Charles Dickens 

 
Charles Dickens ord från boken A Tale of Two Cities kan ses som talande för denna final av 
tre års högskolestudier. Under arbetet med rapporten har vi upplevt några utav de värsta stun-
derna under utbildningen, men även några utav de bästa. Resultatet efter månader av arbete är 
denna rapport om hållbart inköp som omfattar 30 högskolepoäng och sätter punkt för vår ut-
bildning på programmet för industriell ekonomi och logistik. 
 
Vi har lärt oss mycket under arbetets gång. Förutom det uppenbara, en fördjupad kunskap 
inom rapportens område, tar vi även med oss andra lärdomar från arbetet. Vi har lärt oss mer 
om vår egen förmåga att arbeta strukturerat mot givna tidsramar och grupparbete. Framförallt 
har vi fått en ökad insikt i hur företag arbetar i praktiken och hur det skiljer sig från "vår 
värld", något vi tror är det absolut viktigaste att ta med sig nu när vi tar steget in i arbetslivet 
igen. 
 
Först och främst vill vi tacka varandra för det engagemang och arbete som lagts ner i rappor-
ten. Vi vill även tacka våra handledare Kerstin Jäger och Sandor Ujvari för deras stöd och 
synpunkter under arbetets gång. Vidare vill vi även tacka de företag och respondenter som 
bidragit med både information och sin tid för att göra denna rapport möjlig. 
 
Skövde, Maj 2012 
 
Lucas Grönborg och Erik Trengereid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” Steve Jobs 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur inköpsfunktionen kan bidra till att öka hållbar-
heten i företaget och dess omgivning på både kort och lång sikt samt hur dessa möjligheter 
utnyttjas av företag i praktiken. Detta görs genom att dels undersöka och sammanställda tidi-
gare studier, bland annat 41 vetenskapliga artiklar, gjorda främst på utländska företag, vidare 
genom en egen studie gjord på sex svenska företag för att undersöka hur dessa arbetar med 
hållbart inköp. Rapporten är av intresse då inköpsfunktionen med sin gränsöverskridande roll 
har stora möjligheter att påverka både företaget och dess omgivning. Arbetet med hållbart 
inköp medför flera fördelar både för företaget och dess omgivning. Trots det är det enligt tidi-
gare studier sällan dessa möjligheter utnyttjas till fullo. Tidigare har en problematik med hur 
arbetet kring hållbart inköp skall bedrivas påvisats. Samtidigt existerar det en bild av hållbart 
inköp som resurskrävande och komplext, denna problematik leder till att resultaten idag inte 
blir vad de hade kunnat vara.  
 
Denna studie behandlar teorin kring hållbart inköp vilket bygger på tre övergripande typer av 
ansvar; miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande från företagens sida gentemot 
sina leverantörer. Sammanvävningen av de tre olika delarna är det som utgör hållbart inköp.   
 
Resultatet av rapporten är en teoretisk referensram som lyfter fram möjligheterna med hållbart 
inköp och ger övergripande riktlinjer för hur arbetet mot hållbart inköp kan bedrivas samt en 
litteratursammanställning som kan underlätta vidare fördjupningar. Studien visar att det finns 
strategier för hur inköpsfunktionen kan arbeta med både miljöaspekter och socialt ansvarsta-
gande. Däremot är det svårt att finna renodlade strategier för inköp mot ekonomisk hållbarhet. 
En tydlig slutsats i arbetet skulle visa sig vara att de olika delarna inte står för sig själva utan 
att de i största grad är interrelaterade. Rapporten visar också hur sex svenska företag säger sig 
arbeta med hållbart inköp och hur det arbetet både stämmer överens med teorin och hur det 
inte gör det. Den funna teorin lyfter fram lågt engagemang i företags arbete med hållbart in-
köp som ett problem, ett problem som var svårare att påvisa i denna rapport. Baserat på inter-
vjuer med svenska företag kan olika faktorer urskiljas som har betydelse för företags fokus på 
hållbart inköp. Då urvalet av respondentföretag bestod av företag vilka hade olika; grad av 
styrkeförhållande mot leverantörer, storlek, bransch, globaliseringsgrad, med mera, skulle 
dessa faktorer visa sig påverka hur och i vilken grad företagen arbetar med just hållbart inköp. 
 
 
Nyckelord: Inköp, Hållbar utveckling, CSR, TBL 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze how the purchasing function can contribute to a com-
pany’s sustainable performance in both the short and long term. Furthermore, the purpose is 
also to scrutinize how Swedish firms use sustainable procurement today. The study examines 
that by comparing an empirical investigation of Swedish firms made by the authors to the 
theoretical frameworks preferred way of working with sustainable procurement, which is es-
sentially based on 41 journal articles. This study is of interest since the purchasing function 
possesses one of the greatest opportunities to influence both the company and its suppliers; 
this indicates that procurement can play a major role in increasing sustainable development. 
The use of sustainable procurement can create many advantages for both the company practic-
ing, and for the environment. Nonetheless, it is according to earlier studies clear that compa-
nies are not taking advantage of the promises found in sustainable procurement. One potential 
reason companies are not utilizing sustainable procurement is that they lack the knowledge 
needed to execute a more sustainable purchasing method and also that firms consider sustain-
able purchasing as complex and resource intensive. 
 
This study explains the fundamental concepts needed to utilize sustainable purchasing; these 
are green purchasing, social responsible buying and economical responsibility. The conjunc-
tion of these three parts constitutes sustainable purchasing.  
 
The result of the study is a theoretical framework that highlights the possibilities of sustaina-
ble purchasing and provides some overall guidelines for how the work towards it can be con-
ducted. The theoretical framework also provides a compiling of the existing litterature to fa-
cilitate further studies. The study shows that there exist pure strategies for working towards 
both environmental and social sustainability. Pure strategies for purchasing towards economic 
sustainablility where still harder to come by. One clear recognition during the work with the 
theoretial framework were however that the different parts that makes up sustainable purchas-
ing doesn't stand alone, they are rather interrelated. That indicates that it is better to work to-
wards sustainability as an overall concept rather than towards its parts. The study also shows 
how six companies who purports to be working with sustainable procurement does so, and 
how this conforms to the literature, and how it does not. The found literature on the subject 
frequently mentions that the biggest problem with sustainable procurement today is compa-
nies generally low involvement in sustainability. These problems where however harder to 
prove in the study. Based on the study, several factors that affect companies involvement in 
sustainable procurement was identified. Factors such as; company size, line of business, level 
of globalization proved to affect how the companies work with sustainable procurement. 
 
Keywords: Procurement, sustainable development, CSR, TBL. 
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1. INTRODUKTION	  
 
Detta avsnitt inleds med att en bakgrund till hållbart inköp ges. Det tar vid med att en bak-
grund till de två begreppen hållbarhet och inköp ges, dessa leder sedan till rapportens hu-
vudområde som är hållbart inköp. Avsnittet fortskrider sedan med att problematisera kring 
ämnet hållbart inköp vilket leder till rapportens syfte och problemformuleringar. Avsnittet 
ämnar även fastslå rapportens avgränsningar samt disposition. 

1.1 Motiv	  till	  studien	  
Hållbart inköp kan ses både som en avsmalning av begreppet hållbara försörjningskedjor och 
som en påbyggnad av det klassiska inköpsbegreppet. Betydelsen av det hållbara inköpet blir 
alltså idag stort oavsett om fokus ligger på hållbarhet i försörjningskedjan eller på inköp 
(Preuss, 2001). Trots att miljö och hållbarhet länge varit ett populärt ämne i dagens politiska 
debatt har få nordiska doktorsavhandlingar inom logistikområdet handlat om just detta 
(Zachariassen & Stentoft, 2010). Därav finns det intresse och betydelse att studera ämnet.  
Dock har det globala intresset för hållbara försörjningskedjor och företags sociala ansvarsta-
gande ökat gällande antal publicerade vetenskapliga artiklar på databasen LibHub, se figur 1. 
Med avstamp i det inleds bakgrunden med en genomgång av hållbarhet och inköp var för sig. 
 

 
Figur 1 Utveckling inom teorin 

1.1.1 Hållbarhet	  
Att ta hänsyn till miljön och sin omgivning är i sig ingen ny företeelse. Det har förekommit 
långt innan en definition av hållbarhet ens existerade. Denna hänsyn kan spåras tillbaka i ti-
den hos många olika kulturer. På senare år, det vill säga från omkring andra halvan av 1900-
talet, har uppmärksamhet riktats mot ämnet från många olika håll. Allt från ekonomer till filo-
sofer har intresserat sig för hållbarhet. Parallellt med det tog sig ämnet in i populärkulturen 
genom litteraturen och filmer som till exempel Soylent Green från 1973. På 1990-talet kom 
företeelsen även att sakta men säkert ta sig in i företagslitteraturen, men först under 2000-talet 
har en betydande tillväxt skett av mängden litteratur inom ämnet. (Linton, Klassen, & 
Jayaraman, 2007) 
 
Hållbarhet som koncept utvecklades under den nymalthusianiska debatten under 1960- och 
1970-talet, som fokuserade på den kraftigt ökande befolkningen och vilka problem det med-
för. Paul Ehrlichs bok ’’The population bomb’’ (1968)  som fokuserade på hur överpopulat-
ionen skulle leda till massvält och andra problem som ett överutnyttjande och uttömmande av 
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naturresurser för med sig är en framstående bok från den perioden (Coffman & Umemoto, 
2009). Mest uppmärksamhet för att ha myntat och populariserat begreppet hållbarhet, eller 
hållbar utveckling, får dock FN-rapporten ’’Vår gemensamma framtid’’ från 1987, också kal-
lad Brundtlandrapporten. Även om begreppet togs upp redan 1981 av Lester Brown. Brund-
tlandrapportens definition av hållbar utveckling har fått stor spridning. Rapporten definierar 
hållbar utveckling som ’’Utveckling som möter nutidens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att möta deras’’ (Coffman & Umemoto, 2009). 
 
Ett konsensus försöks ständigt uppnås bland flera olika grupperingar för vilken politik som 
ska föras för att uppnå en hållbar utveckling. I och med det, eller i samband med det, har håll-
bar utveckling trätt fram som ett rikt område för akademisk forskning med goda möjligheter 
att påverka framtida beslut, även om ämnet i sig fortfarande är i sin linda. (Linton, Klassen, & 
Jayaraman, 2007) 
 
Behovet av lagstiftning för att främja hållbarheten får även ökad acceptans och spridning 
idag, om än motsträvigt sådant. Spridningen kan förklaras av att alla vill ha en bebolig planet, 
motstridigheten kommer som en följd av uppfattningar att nya lagstiftningar begränsar kon-
kurrenskraften. Vilket det mycket väl kan göra. Den rådande uppfattningen verkar vara att det 
existerar en konstant avvägning mellan antingen ekologi eller ekonomi. På ena sidan finns de 
sociala fördelarna som kommer av en strikt lagstiftning, på den andra finns industrins kostna-
der för att förhindra och ersätta de skador de orsakar som leder till högre priser och lägre kon-
kurrenskraft. Med ett sådant synsätt kan den hållbara utvecklingen närmast liknas vid en arm-
brytningsmatch. (Porter & van der Linde, 1995) 
 
Det saknas inte historiska bevis på miljö- och hälsoproblem som har överdrivits för att sedan 
reducerats, eller ignorerats, efter att vidare bevis presenterats. Detta debatteras även kring 
hållbarhet men nyliga reaktioner på en ökad oro rörande miljöpåverkan i form av föroreningar 
från produkter och processer har lett till verkliga förändringar. Till exempel infördes på kort 
tid nya lagstiftningar för att fasa ut kemikalier som förstör ozonlagret. På senare år kan även 
ett ökat erkännande av till exempel växthuseffekten ses både i offentliga och privata sektorer. 
Utvecklingen för hållbar utveckling som koncept verkar även den följa samma bana, nya ini-
tiativ och idéer kommer från både offentliga och privata delar av samhället, i många länder. 
(Haake & Seuring, 2009) 
 
Eftersom stora delar av hållbarhetsdebatten har varit på global nivå har framförallt de internat-
ionella företagen känt av den ökade pressen att förbättra sina processer och bidra till den håll-
bara utvecklingen. Ett tydligt exempel på det är bilindustrin där konkurrensen på marknaden 
idag är väldigt tuff samtidigt som insynen i den är relativt god. Båda dessa är starka faktorer 
för att driva igenom förändringar. Media (bland annat) riktar idag konsumenternas uppmärk-
samhet mer och mer mot hållbarhetsfrågorna och kunderna anser, med sin insyn i verksam-
heterna, att det är företagens ansvar att leda utvecklingen framåt. I dessa situationer med ökad 
press och höga förväntningar från kunder blir företagens rykte allt mer kritiskt. (Meehan & 
Bryde, 2010) 
 
Tryck från organisationens omgivning kan mycket väl vara en startpunkt för ett arbete mot 
mer hållbar utveckling, men empiriska undersökningar visar att de interna drivkrafterna inom 
en organisation är det viktigaste för att ett ”hållbarhetstänk” ska initieras och implementeras i 
organisationen. (Meehan & Bryde, 2010) 
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I takt med att ordet hållbarhet har populari-
serats har även ordets innebörd, eller åt-
minstone omfattning, kommit att ändras 
något. Utöver fokus på miljön omfattar 
ordet hållbarhet nu även ekonomisk bär-
kraft och social jämlikhet. Vissa menar att 
hållbar utveckling kan ses som samman-
jämkningen av de tre så att miljön kan fort-
leva medan mänskliga behov möts och 
sociala rättvisor upprätthålls, se figur 2. 
Begreppen har närmast smält samman med 
varandra i takt med begreppets ökade po-
pularisering. I den processen har idén om 
en ”Triple-bottom-line” (Hädanefter TBL) 
vuxit fram, med sitt ursprung i styrelserum 
hos företag. TBL härrör från idén att ett 

företag har socialt ansvar (Corporate social responsibility, CSR) som även innefattar miljön 
och inte enbart ekonomiska faktorer (Coffman & Umemoto, 2009). TBL har, idag, trätt fram 
som ett paradigm för hållbar utveckling. Det är via förbättringar i de tre tidigare nämnda om-
rådena som hållbarhet kan uppnås (Meehan & Bryde, 2010).  
 
Betydelsen av Corporate Social Responsibility understryks bland annat i en intervju med 
Sasja Beslik som är VD för Nordea Fonder i tidningen ”privata affärer” där han berättar att 
det nu för tiden handlar om att göra affärer med rätt företag från början, utifrån tre likställda 
perspektiv, det finansiella, miljömässiga och sociala, då det kan bli oerhört kostsamt om före-
tag inte tar ansvar för miljömässiga och sociala aspekter, exempel på detta är BP och Lehman 
Brothers. Vidare berättar Sasja Beslik i intervjun att Nordea Fonder intresserar sig för företag 
som intresserar sig för nyss nämnda aspekter och undviker företag som inte integrerar CSR-
frågor. Detta bekräftar vikten av att företag inte bortser CSR. Att arbeta med CSR kan därmed 
bli en sorts värdemätare vid utvärdering av nya samarbetspartners och öka företagets anse-
ende utåt. (Arnell, 2011) 

1.1.2 Inköp	  
Det krävs ofta att organisationen jobbar ihop med sina leverantörer och kunder för att en rik-
tig hållbarhet ska få en möjlighet att utvecklas (Meehan & Bryde, 2010). Den ökade betydel-
sen av hållbarhet har framförallt kunnat ses på senare år. En funktion inom många företag 
som också har sett en drastiskt ökad betydelse, dock över de senaste årtiondena, är inköps-
funktionen. Från att ursprungligen ha varit en delfunktion till ekonomi- och tillverkningsav-
delningar är inköpet idag ofta självständiga enheter i en organisation. Att den här utveckling-
en har skett är egentligen föga förvånande sett till det ökade fokus på kostnader och integre-
ring i försörjningskedjorna, samtidigt som det inte är ovanligt att inköpskostnaderna utgör 
60 % (eller ännu mer) av ett företags totala kostnader (Preuss, 2001). Traditionellt innefattar 
inköpsfunktionen alla aktiviteter i inköpsprocessen, från behovsidentifiering till leverantör-
sval och orderläggning med mera. Det går även att skilja mellan det strategiska och taktiska 
inköpet som avser alla förberedelser innan inköpet och orderfunktionen som hanterar avrop 
och fysisk varumottagning. (Bjornland, Persson, & Virum, 2003). Tidigare, i inköpets histo-
ria, låg det största fokuset på att hålla nere inköpspriserna. Detta är även fortfarande en viktig 
uppgift för inköpet med tanke på inköpets stora del av de totala kostnaderna. Många företag 
jobbar kvar med kostnadsreducering som huvudfokus idag (Preuss, 2001). Sedan 1970-talet 

 Figur 2 Venndiagram Hållbarhet 
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har inköpets betydelse däremot kommit att öka, liksom kraven på inköpsfunktionen. (Preuss, 
2001). 
 
Eftersom inköpet berör många andra funktioner går det inte att blunda för dess betydelse för 
företaget. Om för lite material köps in så blir förvisso lagernivåerna låga, men det innebär 
även att tillverkningen inte kan producera efterfrågade mängder vilket resulterar i att lagren 
töms ut och i värsta fall att försäljning uteblir, eller att kunden får vänta onödigt länge på sin 
beställning, något som kan vara ödesdigert på dagens marknad. Detta är en anledning till att 
inköparen har en utsatt position i företaget (Bjornland, Persson, & Virum, 2003). Inköpet är 
alltså en viktig funktion för företaget. Likaså har inköpsfunktionerna i alla delar av en värde-
kedja viktiga roller för hela värdekedjan. Att se till hela värdekedjan är ofta avgörande för att 
kunna göra inköp och reducera kapitalbindningen. Informationsdelning är nyckeln här, sär-
skilt informationsdelning i form av prognoser och behov. Förvrängd eller felaktig information 
från en inköpsavdelning till en annan del av värdekedjan kan leda till ineffektivitet i form av 
för höga lager, dålig kundservice, felaktiga kapacitetsplaner hos tillverkande part, missade 
produktionsscheman och mycket mer. Många av dessa ineffektiviteter kommer ofta som följd 
av den så kallade bullwhip-effekten (alternativt Forrester-effekten, efter dess myntare) som 
uppstår när felaktig information skickas bakåt i värdekedjan. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 
1997) 
 
Problem som Bullwhip-effekten exemplifierar hur inköpet i högsta grad är en av de viktigaste 
aktörerna i processen att ta fram effektiva värdekedjor. På samma vis som att inköpsfunktion-
en inte ska suboptimeras i ett företag kan inte enbart en del av en värdekedja effektiviseras då 
det inte kommer gynna kedjan i helhet. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997) 

1.1.3 Hållbart	  inköp	  
Turen har nu kommit till det som kallas för hållbart inköp. Både hållbar utveckling och inköp 
är idag enskilt viktiga aktiviteter för företag. Samtidigt finns det fall då dessa begrepp korsar 
varandra, det är vad som kallas för hållbart inköp. (Preuss, 2001) 
 
Motiven till att arbeta med hållbarhet i inköpet går ofta att härleda från andra behov i företa-
get och värdekedjan. Det som driver inköpsarbetet, och även påverkar dess möjligheter, är 
dels lagstiftning och dels kundernas krav. För inköpet innebär det alltså att hållbarhetsarbetet 
måste anpassas efter rådande lagstiftning men även efter kundernas krav, vilket kan korta ner 
listan med möjliga leverantörer avsevärt (Preuss, 2001). Behovet av att se utanför organisat-
ionens gränser är det som gör inköp till en viktig del i hållbarhetsutvecklingen. Inköpet är en 
av de delar i företaget som har mest kontakt med utomorganisatoriska delar i försörjningsked-
jan. Ofta är det första steget mot en hållbarare organisation att påverka sina leverantörer 
(Meehan & Bryde, 2010). Inköpschefer är idag i en bättre position än någonsin att påverka 
sina leverantörer genom att ändra specifikationer och byta ut inköpta material mot mer miljö-
vänliga alternativ. De produkter och tjänster som köps in tillsammans med inköparnas sätt att 
handla har en direkt påverkan på miljön. T.ex. har valet av inköpta material en direkt påver-
kan på vilken typ av avfall och rester som produktionen producerar, som i sin tur kan påverka 
miljön. På samma sätt kan tillverkningen hos en viss leverantör för att framställa det köpta 
materialet resultera i skador på miljön till följd av exempelvis utsläpp (Zsidisin, 2000).  
 
En viktig del i inköp och framförallt hållbart inköp är inköpsavdelningens fokus att minimera 
den påverkan organisationen har på miljön, genom miljöanpassade inköp. Enligt Arnold 
m.fl.(2011) är inköpsavdelningen ansvarig för att hantera defekta produkter eftersom inköps-
avdelningen har: 
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• Vetskap om priser gällande defekta och kasserade produkter 
• Kontakt med säljarna i det levererande företaget 
• Kunskap om lagstiftning gällande regler för transport med ömtåligt material eller far-

ligt gods.  

Minska, återanvända, återvinna är tre begrepp som är vanligt förekommande då reducering av 
miljöpåverkan diskuteras. Att tänka på är att dessa tre begrepp inte enbart har en positiv mil-
jöpåverkan utan att förstå och kunna använda sig av dessa begrepp kan även innebära mins-
kade kostnader och ökad lönsamhet. (Arnold, Chapman, & Clive, 2011) 
 
Inom hållbarhetsbegreppet ingår som diskuterades tidigare inte enbart miljöhänsyn. Ytterli-
gare en faktor som har stor betydelse är den sociala biten av hållbarheten, det vill säga den 
med fokus på människors välmående. Ett företag som tar socialt ansvar i sitt inköpsarbete är 
ett företag som tar hänsyn till de offentliga konsekvenserna av sitt inköpsarbete och försöker 
få till slag positiva sociala förändringar genom sina leverantörer. Detta ställer höga krav på 
samverkan och utbytet mellan företaget och dess leverantörer. (Preuss, 2001) 
 
Inköpsfunktionen besitter idag en av de största möjligheterna att bidra till en ökad hållbar 
utveckling. Trots det är det sällan dessa möjligheter utnyttjas till fullo. Inköpets roll när det 
kommer till hållbarheten i egenskap av dess position är kritisk sett till möjligheterna att på-
verka externa parter. Däremot finns det problem med hur arbetet bedrivs idag som leder till att 
resultaten inte blir vad de hade kunnat vara. De nuvarande ramverken inom företagen för hur 
inköpet ska bidra till ökad hållbarhet är ett problem. Ofta beror det på att företagen har en 
felaktig bild av hållbarhet. De fokuserar kanske enbart på en viss miljöstandard. Komplexite-
ten och vissa formella procedurer kan även vara svåröverkomliga för vissa företag. Särskilt 
mindre företag med mindre kraft gentemot sina leverantörer. Ett till vanligt problem idag är 
att den information som samlas in om leverantören inte används på rätt sätt. Istället för att 
använda informationen för utveckling används den till ”polisarbete” där leverantörerna bara 
tillrättavisas. (Meehan & Bryde, 2010) 
 
Det finns tankegångar som hypotetiskt föreslår att inköpet, när det utnyttjar den kapacitet som 
finns, kan utgöra en sorts grön multiplikator. Det vill säga att arbetet i en inköpsavdelning 
driver igenom förändringar i andra organisationer, och fler efter dem. Någon sådan effekt kan 
däremot ofta inte ses, ännu. Istället är det vanligare med fler initiativ rörande ekonomiska mål 
i företagen, med ett lägre engagemang i hållbarhetsfrågor som följd. Denna fördelning utgör 
ett problem då den är för skev för att det ska vara möjligt för inköpet att agera i sin viktiga roll 
som ”dörrvakt” till företaget. Att utveckla ett hållbart företag, och försörjningskedja, är inte 
möjligt utan ett ökat fokus på det inom inköpsfunktionen. (Preuss, 2001) 
 
Många av de problemen med hållbart inköp som ses idag går att spåra till ett generellt lågt 
engagemang från företagens sida. Det debatteras att detta låga engagemang kommer sig utav 
många inköpsfunktioners reaktiva natur, det vill säga att de spenderar mycket tid på att lösa 
kortsiktiga problem och fokuserar på den operativa inköpsverksamheten. Mycket tid går åt till 
så kallade brandkårsutryckningar. Detta problem tenderar att minska ju större organisationen 
blir men kan öka lika fort igen i takt med att trycket från efterfrågan ökar. Ett exempel i en 
undersökning bland mobiltelefontillverkare år 1999 visade att företaget, under en period med 
ökad efterfrågan, spenderade 80 % av tiden på operativ verksamhet. Detta ställs mot 40 % 
som är den normala siffran. Ett till problem anses vara de belöningssystem och nyckeltal som 
används av företagen idag. De är allt för fokuserade på ekonomiska faktorer och mindre på 
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hållbarhet. Inköpet skulle kunna involveras mer i hållbarhetsarbetet genom att integrera pro-
blem relaterade till hållbarhet i det generella beslutsfattandet. På samma vis bör inköpschefer-
na få en större roll i beslutsfattandet, t.ex. genom att få en plats i den högre beslutsfattande 
enheten. De förslag som nämnts är teoretiska och kräver vidare forskning för att kunna be-
kräftas eller avvisas. (Preuss, 2001) 
 
Ytterligare en brist som går att se idag är att närmast all forskning, och många av företagsini-
tiativen enbart fokuserar på de strategiska artiklarna och de största leverantörerna. Hållbart 
inköp av artiklar med lägre strategisk betydelse för företaget har knappt fått någon större 
uppmärksamhet alls. Från företagens sida kan det ses som logiskt. Men vilka artiklar som är 
av strategisk betydelse för företaget har mindre relevans när det kommer till hållbarhet. Hur 
låter det till exempel med ett företag som är hållbart till 80 %? Produkter och tjänster som ses 
som mindre i en organisation kan också ha en stor påverkan på den större bilden. Ett tydligt 
exempel på det är affärsflygen inom USA. Flygresorna ses inte som en särskilt strategisk post 
av företagens inköpsavdelningar. Men affärsflyget utgör 16-18% av det totala inrikesflyget i 
USA. Flyget har i sig en stor del i de miljöpåverkningar som driver på klimatförändringar. 
Detta är bara ett exempel på hur inköp av lägre prioritet kan ha en stor påverkan (Haake & 
Seuring, 2009). Med det i åtanke kan det debatteras huruvida det fortfarande finns något som 
inköp av artiklar och tjänster med mindre betydelse. Ska mänskliga rättigheter och miljöpå-
verkan tas hänsyn till finns det plötsligt få inköp utan viss påverkan. Tidigare standardiserade 
artiklar med få utmärkande egenskaper kan med det nya synsättet kopplas till faktorer som 
påverkar människorna och miljön omkring dem (Haake & Seuring, 2009). Det belyser vikten 
av ett ökat engagemang för hållbarhet inom inköpet. 

1.2 Syftet	  och	  problemställning	  
I motivet till studien diskuterades att inköp har stora möjligheter att påverka företagets håll-
barhet men även hur de praktiska tillämpningarna av de möjligheterna idag är begränsade. Det 
vill säga att de potentiella nyttorna av att arbeta med hållbarhet i inköpet inte utnyttjas fullt ut 
av företag idag trots att intresset för området blir allt större, både bland företag och dess om-
givning (Carter, Kale, & Grimm, 2000). Detta leder till det identifierade syftet med rapporten 
som är att: 
 

Undersöka hur inköpsfunktionen kan bidra till att öka hållbarheten i företaget 
och dess omgivning på både kort och lång sikt samt hur dessa möjligheter ut-
nyttjas av företag i praktiken. 

Med härledning från syftet har ett antal problemformuleringar tagits fram som ska styra arbe-
tet med att uppnå rapportens syfte. Den första frågeställningen berör den första delen i syftet 
som är hur inköpsfunktionen kan bidra till att öka hållbarheten, således lyder rapportens första 
problemformulering: 

• Hur kan inköpsfunktionen bidra till att öka hållbarheten i företaget och dess omgiv-
ning på kort och lång sikt? 

Denna frågeställning är intressant då den djupare undersöker hur olika inköpsstrategier kan 
användas inom inköpet för att uppnå en ökad hållbarhet. Den är även motiverad då funna svar 
på problemformuleringen utgör en lämplig teoretisk referensram när en jämförelse mellan 
praktik och teori skall göras. Hållbarhet är även ett ständigt aktuellt ämne med stort allmän-
hetsintresse och där det efterfrågas kunskap bland många företag. Den problemformuleringen 
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kan sedan brytas ner i ett antal delfrågor som går att relatera till synen på hållbarhet som be-
stående av miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Delfrågorna blir därför: 

• Hur kan inköpsfunktionen påverka företagets sociala ansvarstagande? 
• Hur kan inköpsfunktionen påverka företagets miljöpåverkan? 
• Hur kan inköpsfunktionen bidra till ekonomisk hållbarhet? 

Genom att svara på dessa frågeställningar som utgör begreppet hållbarhet hoppas författarna 
även svara på huvudfrågan. Frågorna är av teoretisk karaktär och författarna ämnar därför 
besvara dem med stöd från tidigare forskning. 

Den andra problemfrågan för rapporten berör då syftets andra del, hur möjligheterna inom 
ämnet tillämpas i praktiken. Problemformuleringen lyder: 

• Hur arbetar svenska företag med hållbarhet i sitt inköpsarbete? 

Detta är en intressant frågeställning då funnen teori påvisar att möjligheterna inom området 
skulle kunna utnyttjas till större grad bland företag än vad som görs idag. Författarna har för 
avsikt att undersöka hur svenska företag arbetar med hållbarhet, snarare än om de jobbar med 
det eller ej. Det är vidare av intresse då Sverige är ett land där hållbarhet har fått mycket upp-
märksamhet, samtidigt som merparten av den funna forskningen har gjorts i andra länder. 
Frågan besvaras genom intervjuer med svenska tillverkande företag. Intervjuerna kommer att 
grundas på det material som tas fram i den teoretiska referensramen. 

1.3 Omfång	  och	  avgränsningar	  
Ett företags logistik kan på en övergripande nivå delas upp i delarna materialförsörjning, till-
verkning och distribution. Vår studie berör materialförsörjningsdelen med fokus på hållbar-
hetsbegreppet och alltså inte områdena tillverkning och distribution. Se figur 3.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vidare kan materialförsörjningsdelen, hädanefter definierat som inköp, delas upp i tre delar. 
Strategiskt- taktiskt och operativt inköp, dessa delar kommer att beskrivas mer ingående i 
teoridelen. Denna rapport kommer dock främst behandla inköpets strategiska nivå då beslut 
om hållbart inköp överlag berörs på den nivån snarare än den operativa. 
 
Högst väsentliga teorier inom hållbart inköp är bland annat Corporate Social Responsibility 
(CSR), SSCM, TBL, hållbar utveckling, m.fl. vilka kommer att beröras i rapporten.  
 

Figur 3 Överblick på avgränsning inom värdekedjan 

Material-
försörjning Tillverkning Distribution

Företaget

Leverantör Kund
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Det finns i rapporten inget direkt fokus mot någon särskild bransch då författarnas mål är att 
undersöka olika typer av företag, både till bransch och storlek. En avgränsning görs till före-
tag som aktivt arbetar med inköpsarbete. 

1.4 Rapportens	  disposition	  
Följande avsnitt ämnar beskriva rapportens disposition. Denna del belyser hur rapportens 
olika delar relaterar till varandra och hur de hjälper till att uppnå syftet med rapporten. Rap-
portens disposition är uppbyggd för att svara på rapportens problemformuleringar. Den första 
problemformuleringen kommer besvaras med hjälp av den teoretiska referensramen där hu-
vudfrågan bryts ner i mindre beståndsdelar. Rapportens andra problemformulering kommer 
sedan besvaras i empirin med stöd av den teoretiska referensramen.  
 
Rapporten inleds med att en bakgrund till studien ges. Syftet med det är, utöver att ge en bak-
grund till ämnet, att problematisera kring ämnet och motivera rapporten. Den inledande bak-
grunden mynnar sedan ut i ett syfte med rapporten som bryts ner i de problemformuleringar 
vars svar ska uppnå syftet med rapporten. Det första avsnittet beskriver även rapportens om-
fång och avgränsningar samt disposition. Rapportens andra avsnitt är den teoretiska referens-
ramen där relevant material, från främst artiklar och böcker, sammanställs i syfte att svara på 
den första problemformuleringen och för att kunna utgöra en grund för det fortsatta arbetet 
med rapporten. Efter den teoretiska referensramen följer ett metodavsnitt som beskriver rap-
portens design, arbetsprocess och vad som gjorts för att rapporten ska hålla god validitet och 
reliabilitet. Nästa steg efter metoden blir en empiridel där den insamlade empirin presenteras, 
empirin analyseras sedan av ett avsnitt för analys och diskussion. Rapporten avslutas sedan 
med en slutsats. Figur 4 åskådliggör rapportens disposition samt hur rapportens olika delar 
hänger samman.  

Bakgrund SlutsatsDiskussion/
AnalysEmpiriTeori

Bidrar till Bidrar till Bidrar till

Bidrar till

Bidrar till

M  E  T  O  D

Påverkar Påverkar PåverkarPåverkarPåverkar

 
Figur 4 Uppsatsens disposition 
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2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
 
I följande avsnitt kommer hållbart inköp, dess beståndsdelar och grundläggande begrepp 
redogöras för. Den teoretiska referensramen inleds med en genomgång av grundläggande 
begrepp för hållbart inköp som behövs för att sedan kunna svara på den första problemfor-
muleringen. Dessa är inköp, hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility. De på-
verkansfaktorer som driver hållbar utveckling kommer också redogöras för. Med de bakom-
liggande begreppen definierade leder referensramen in på den första problemformuleringens 
delfrågor. Genom att söka svar på hur de olika delarna av hållbarhet kan påverkas (se del-
frågor till huvudfråga 1) av inköpsfunktionen ämnar författarna sedan att finna svar på hur 
inköpsfunktionen kan användas för att bidra till en ökad hållbarhet i företaget och dess om-
givning. Nedan illustreras den teoretiska referensramen. Se figur 5. 
 

 
Figur 5 Illustrering av den teoretiska referensramen 
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2.1	  Grundläggande	  begrepp	  
Följande avsnitt ämnar redogöra för det som kan anses vara grundläggande begrepp för efter-
följande delar i den teoretiska referensramen. Samtliga delar i avsnittet har alltså relevans för 
återstoden av referensramen. 

2.1.1	  Inköp	  
Per definition avser inköp alla de aktiviteter som ingår i processen med att få fram material till 
företaget. Inköpen kan avse både direkt- och indirektmaterial samt även tjänster. Traditionellt 
innefattar inköpsfunktionen alla aktiviteter i inköpsprocessen, från behovsidentifiering till 
leverantörsval och orderläggning med mera. Det går även att skilja mellan det taktiska inköpet 
som avser alla förberedelser innan inköpet och orderfunktionen som hanterar avrop och fysisk 
varumottagning (Bjornland, Persson, & Virum, 2003). Följande avsnitt kommer redogöra för 
inköpsbegreppet genom att beskriva dess utveckling, roll och betydelse i företaget. Inköpsbe-
greppet berör alla de delfrågor som den teoretiska referensramen ämnar svara på och är därför 
relevant för samtliga delar. 
 
Historisk utveckling 
Inköpsfunktionen är en företagsfunktion som har sett en avsevärd ökning i strategisk bety-
delse under de senaste årtiondena. Ursprungligen utgjorde inköpet oftast en delfunktion till 
ekonom- eller tillverkningsavdelningen. Det var inte heller säkert att det fanns någon som 
jobbade specifikt med inköp. Från det har inköpsfunktionen utvecklats till att idag ofta utgöra 
specifika funktioner inom ett företag. Sett till det ökade fokuset på att reducera kostnader 
bland företag är det föga förvånansvärt att en sådan utveckling har skett då kostnaderna för 
inköpt material har en stor procentpost av tillverkande företags totala kostnader. (Preuss, 
2001) 
 
Tidigare, i inköpets historia, låg största fokus på att hålla nere inköpspriserna. Detta gjordes 
gärna genom mängdrabatter och att spela ut leverantörer mot varandra vilket fick påföljder 
som höga lagernivåer, kapitalbindning samt en sämre kontakt och samverkan med leverantö-
rerna. Att reducera kostnader är fortfarande en viktig uppgift för inköpet med tanke på inkö-
pets stora del av de totala kostnaderna, dock har det totala antalet uppgifter ökat. Många före-
tag jobbar dock kvar med prisreducering som huvudfokus idag, det är särskilt vanligt bland 
mindre företag (Preuss, 2001). Sedan 1970-talet har inköpets betydelse däremot kommit att 
öka, liksom kraven på inköpsfunktionen. I och med införseln av centrala begrepp som Just-in-
time (JIT) på 1970-talet, som eftersträvar noll lager, noll omställningstid och leveranser efter 
behovsdatum, började företagen få upp ögonen för inköpsfunktionens betydelse för att det 
skulle gå att uppnå JIT. Fokus kunde inte enbart ligga på pris längre, nu behövde inköpsfunkt-
ionen även ta hänsyn till leveranstider, kvalitet, leveransflexibilitet, leverantörens samarbets-
förmåga, lagernivåer och mycket mer. Detta innebar väldigt många fler utvärderingskriterier 
för leverantörerna. Utöver införseln av nya begrepp och metoder finns det ett antal andra or-
saker till att inköpet utvecklats till vad det är idag (Bjornland, Persson, & Virum, 2003):    
 

• Med ökat fokus på att reducera kapital- och lagerkostnader ställer inköpet i fokus. In-
köpsfunktionen är en stark pådrivare för att göra detta. Det går inte att styra ett lager, 
det går däremot att styra materialflödet in och ut från det. Genom effektiv planering av 
inleveranser (och utleveranser) kan lägre lagernivåer uppnås (lägg in SA Mattson-
källa). Genom att öka omsättningshastigheten i lagret kan lagernivåerna minskas vil-
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ket för med sig fördelar som lägre kapitalkostnader och mindre risk för inkurans, sam-
tidigt som det för med sig risker i form av till exempel bristtillfällen i lager. 

• Den ökade graden av specialisering ställer också inköpet i fokus. Att outsourca och 
fokusera på kärnkompetenser blir allt vanligare. Detta innebär även att företagen köper 
in mer än förut, både produkter men även till större del tjänster. Det ställer bland annat 
högre krav på inköparens tekniska förståelse. 

• En tredje orsak är som tidigare nämnt inköpets andel av de totala kostnaderna, detta 
har lett till ett ökat fokus bland företag och andra organisationer att göra korrekta in-
köp, så att stora kostnadsandelar läggs på fel saker. 

• Sist, men inte minst, har inköpets betydelse för företagets resultat ökat. Inköpet spelar 
till exempel en stor roll i företagets möjligheter att vara tidskonkurrenskraftiga, vilket i 
sig påverkar företagets totala konkurrenskraft. Ineffektivt inköp resulterar i lägre kon-
kurrenskraft och sämre resultat. 

 
Inköpsfunktionens betydelse för företaget och värdekedjan 
Inköpsfunktionen har ett flertal olika roller inom företaget, dessa sammanfattas i bilaga 1.  
Det arbete som sker i inköpsfunktionen berör och påverkar många andra funktioner och det 
går därför inte blunda för dess betydelse för varken företaget eller värdekedjan (Preuss, 2001). 
Med en värdekedja avses en kedja av till varandra levererande företag som sträcker sig från 
leverantör av råmaterial via led av tillverkare och distributörer till slutkonsument betraktad 
från ett värdeförädlingsperspektiv (Mattson, 2003). 
 
För företaget som helhet spelar alltså inköpet en stor roll. Det är i slutändan hos inköpsfunkt-
ionen som företagets behov av varor och tjänster hamnar efter att först ha passerat sälj- och 
marknadsfunktionen och produktionen där kundbehov bryts ner till materielbehov. Behovet 
av material är sedan utgångspunkten för inköpsarbetet. För inköparen innebär materialbehovet 
ett antal olika frågeställningar, till exempel vem som kan leverera, vilka tider och priser som 
är acceptabla, antal leverantörer, kreditvillkor och ett stort antal faktorer till. De inköpsbeslut 
som tas utifrån de frågeställningarna får sedan efterverkningar på övriga företaget. 
(Bjornland, Persson, & Virum, 2003) 
 
Om för lite material köps in blir förvisso lagernivåerna låga och ekonomichefen blir nöjd med 
den lägre kapitalbindningen. Men det innebär även att tillverkningen inte kan producera efter-
frågade mängder eftersom mängden inköpt material inte uppfyller behovet, vilket resulterar i 
att produktionschefen blir missnöjd istället. En sådan situation resulterar i att lagren töms ut 
och i värsta fall att försäljning uteblir till följd av utebliven produktion, eller att kunden får 
vänta onödigt länge på sin beställning. Med leveranstid som ett allt viktigare kundkrav kan 
det bli ödesdigert. Detta är en anledning till att inköparen har en utsatt position i företaget. Ett 
vanligt sätt att undvika den typen av bristsituationer är istället att köpa in mer än vad som ef-
terfrågas. Det för med sig ett antal fördelar, till exempel kan inköparen erhålla mängdrabatter 
(och ibland personliga bonusar) så att inköpspriserna blir låga och några brister uppstår aldrig. 
Detta medför dock överhängande negativa effekter som ökade lagernivåer och risk för inku-
rans i andra delar utav företaget. Att hantera inköpet på ett sådant vis innebär även att inköpet 
bara skjuter problemen vidare i kedjan. Lagret får hantera de ökade lagernivåerna. En subop-
timering sker, det vill säga att enbart delar av kedjan optimeras vilket får negativa följer för 
resten av kedjan. Den så kallade ”korv-effekten” kan då uppstå när företaget optimeras utifrån 
ett inköpsperspektiv med låg kapitalbindning som mål. Metaforen med en korv används då 
liknande effekter syns om suboptimering av en inköpsfunktion görs eller om ena änden av en 



 

 12 

korv kläms åt. En suboptimering förflyttar problemen till en annan del av företaget, till exem-
pel för höga lagernivåer. Kläms en ände av korven för hårt spricker korven i den andra änden. 
Detta förtydligar hur viktigt det är att inköparen köper in rätt mängder istället för en viss 
mängd och att fokus ligger på att företaget som en helhet ska vara optimerat istället för bara 
dess enskilda delar. Detta ställer krav på en effektiv och flexibel inköpsfunktion med kompe-
tent personal. (Bjornland, Persson, & Virum, 2003) 
 
Inköpet har en viktig roll inom företaget. På samma sätt har inköpsfunktionerna i alla delar av 
en värdekedja viktiga roller för hela värdekedjan. Att se till hela värdekedjan är ofta avgö-
rande för att kunna göra inköp och samtidigt reducera kapitalbindningen. Informationsdelning 
är nyckeln för detta, särskilt informationsdelning i form av prognoser och behov. Förvrängd 
eller felaktig information från en inköpsavdelning till en annan del av värdekedjan kan leda 
till ineffektivitet i form av för höga lager, dålig kundservice, felaktiga kapacitetsplaner hos 
tillverkande part, missade produktionsscheman och mycket mer. Många av dessa ineffektivi-
teter kommer ofta som följd av den så kallade bullwhip-effekten (alternativt Forrester-
effekten efter dess myntare) som uppstår när felaktig information skickas bakåt i värdekedjan. 
Denna felaktighet i behovsinformationen innebär att svängningarna i orderkvantiteterna mel-
lan aktörerna i kedjan ofta kan bli större desto större längre bak i kedjan informationen kom-
mer. Det är utseendet på dessa svängningar, som liknar den hos en pisksnärt, som gett effek-
ten dess namn. (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997) 
 
Svängningar i efterfrågan uppstår bland annat på grund av att nästkommande steg i kedjan 
baserar sina orders på föregående stegs behov, istället för slutkundens. Det utgör grunden till 
problemet Utöver det finns det ett antal andra vanligt förekommande beteenden hos företag 
som förvärrar svängningarna. Till exempel förekommer det att olika behov samlas ihop till en 
order som läggs till exempel veckovis, detta kallas orderbatching, vilket ger leverantören en 
felaktig bild av behovet. Det är heller inte ovanligt att en del i kedjan beställer mer eller 
mindre än vad de egentligen behöver, så är till exempel fallet om ett företag upplever ett be-
hov att gardera sig inför kommande prisökningar eller likande. Lösningen för problemet, på 
det stora hela, är att öka insynen i kedjan och möjliggöra smidigare informationsdelning. IT är 
en avgörande faktor för att kunna göra så. Med dagens teknologi är det möjligt att behovsdata 
från kunden, till exempel point-of-sales-data, förmedlas till hela värdekedjan samtidigt, på så 
vis undviks många av svängningarna i efterfrågan eftersom alla vet vad kundbehovet är. (Lee, 
Padmanabhan, & Whang, 1997) 
 
Problemet med bullwhip-effekten exemplifierar hur inköpet i högsta grad är en av de viktig-
aste faktorerna i processen med att ta fram effektiva värdekedjor, något som krävs för att vara 
konkurrenskraftiga. På samma vis som att inköpsfunktionen inte ska suboptimeras i ett före-
tag så kan inte enbart en del av en värdekedja effektiviseras då det inte kommer gynna kedjan 
i helhet. Mer samarbete inom värdekedjan är alltså vad som krävs för att kunna utnyttja de 
möjligheter till effektivisering som finns. (Bjornland, Persson, & Virum, 2003) 

2.1.2	  Hållbar	  utveckling	  
Följande avsnitt kommer avhandla området hållbar utveckling. Som diskuterades i motivet till 
studien är hållbarhet som koncept ingen ny företeelse utan det har sitt ursprung i debatten om 
överbefolkning på 1960-talet. Verk som ”The population bomb” av Paul Ehrlich fokuserade 
på hur den växande befolkningen skulle leda till ett överutnyttjande och uttömmande av änd-
liga resurser. (Coffman & Umemoto, 2009) 
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Mest uppmärksamhet för att ha myntat och populariserat begreppet hållbarhet, eller hållbar 
utveckling, får Världskommissionen för miljö och utveckling, på uppdrag av Förenta nation-
erna. I kommissionens rapport ’Vår gemensamma framtid’’(Our Common Future) från 1987, 
också kallad Brundtlandrapporten då kommissionen leddes av Norges förre statsminister Gro 
Harlem Brundtland (Coffman & Umemoto, 2009). I rapporten definieras hållbar utveckling 
som utveckling som möter nutidens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att möta deras (WCED, 1987). Begreppet hållbar utveckling togs dock upp redan 1981 
av Lester Brown. Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling har däremot fått stor 
spridning och störst acceptans (Coffman & Umemoto, 2009). Det är den definitionen av håll-
bar utveckling som denna rapport kommer utgå ifrån. 
 
Med begreppet hållbar utveckling kombineras ekologins begrepp hållbarhet med ekonomins 
utveckling, eller tillväxt. Begreppet belyser hur viktigt det är att få in hållbarheten i den eko-
nomiska tillväxten, utan att det för den delen görs på bekostnad av tillväxten (Coffman & 
Umemoto, 2009). Nackdelen med en definition som Brundtlandrapportens är att den är något 
vag, vilket gör den öppen för tolkningar. Detta, i samband med dess spridning, har föga för-
vånansvärt lett till att väldigt många olika tolkningar av hur hållbarhet kan operationaliseras 
har dykt upp. Definitionen väcker i sig ett antal nya frågor, till exempel vilka resurser fram-
tida generationer kräver och hur mycket marknadsaktörer egentligen kan påverka hållbarheten 
(Linton, Klassen, & Jayaraman, 2007). 
 
I och med att allt mer fokus har riktats mot hållbarhet från beslutsfattare, politiker, media och 
den stora allmänheten har hållbar utveckling trätt fram som ett rikt område för akademisk 
forskning med goda möjligheter att påverka framtida beslut, även om ämnet i sig fortfarande 
är i sin linda (Linton, Klassen, & Jayaraman, 2007). I takt med populariseringen har även kra-
ven på lagstiftning för att främja hållbarheten ökat. Ökningen kan förklaras av att alla vill ha 
en bebolig planet. Detta sker dock inte utan motsättningar då många intressenter anser att 
hållbarhet hämmarkonkurrenskraften hos företag i allt för stor utsträckning. En utbred upp-
fattning är att det existerar en konstant avvägning mellan antingen ekologi eller ekonomi. På 
ena sidan finns de fördelarna som kommer av en strikt lagstiftning, till exempel bättre miljö 
och bättre arbetsförhållanden, på den andra finns industrins kostnader för att förhindra och 
ersätta skador de orsakar som leder till högre priser och lägre konkurrenskraft. Med ett sådant 
synsätt kan den hållbara utvecklingen närmast liknas vid en armbrytningsmatch  (Porter & 
van der Linde, 1995).  
 
Det finns de som menar att en syn på hållbar utveckling som en konstant avvägning mellan 
hållbarhet och ekonomi är felaktig. Porter och van der Linde (1995) skriver till exempel att 
om teknologi, processer och kundbehov vore statiska, då skulle en sådan avvägning stämma. 
Men verkligheten, där företagen faktiskt är verksamma, är inte statisk. Kundbehov, processer 
och teknologi utvecklas och ändras hela tiden. I takt med det har företagets utförande när det 
kommer till att ta hänsyn till miljön och sin omgivning utvecklats till en konkurrenskraft i sig 
(Porter & van der Linde, 1995). Detta exemplifieras bland annat med att miljöfaktorer har 
inkluderats i den tidigare PEST-modellen (numera PESTLE som står för Political, Economic, 
Social, Technological, Legal och Enviromental) och därmed jämställts med till exempel eko-
nomiska faktorer. PESTLE-analyser används som ett verktyg inom framförallt marknadsfö-
ringen för att identifiera makrofaktorer som påverkar företagets konkurrenskraft (Baines, Fill, 
& Page, 2008). 
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Debatten pågår angående vilka livsstilsförändringar som kommer krävas för att en hållbar 
utveckling ska kunna ske. De som debatterar mot ett ökat fokus på hållbarhet hävdar ofta att 
området inte är moget nog, detta eftersom tillräckligt med forskning och empiriskt material 
saknas. Vidare hävdar de att det finns gott om historiska bevis på miljö- och hälsoproblem 
som har överdrivits för att sedan reducerats, eller ignorerats, efter att vidare bevis presente-
rats. Trots att det fortfarande debatteras går det i dagsläget att se reaktioner till följd av en 
ökad oro rörande miljöpåverkan i form av föroreningar från produkter och processer. Det har 
lett till verkliga förändringar. Till exempel har lagstiftning mot kemikalier som förstör ozon-
lagret införts på kort tid. På senare år kan även ett ökat erkännande av till exempel växthusef-
fekten ses både i offentliga och privata sektorer. Utvecklingen för hållbar utveckling som 
koncept verkar även den följa samma bana, nya initiativ och idéer kommer från både offent-
liga och privata delar av samhället, i många länder. Det är till exempel få stora företag idag 
som är helt utan en uttalad miljöpolicy. (Haake & Seuring, 2009) 
 
Att många av de stora företagen har en uttalad miljöpolicy går till viss del att relatera till att 
stora delar av hållbarhetsdebatten har varit på global nivå. Det har lett till att framförallt de 
internationella företagen känt av ett betydligt ökat tryck att förbättra sina processer och bidra 
till den hållbara utvecklingen. Ett tydligt exempel på en marknad där trycket känts av är bilin-
dustrin där konkurrensen på marknaden idag är väldigt tuff samtidigt som insynen i den är 
relativt god. Båda dessa faktorer har visat sig vara starka när det kommer till att driva igenom 
förändringar. Liknande situationer kan även ses inom till exempel läkemedels- och kemikalie-
industrin även om insynen där inte är lika bra alla gånger. Idag riktar fler kommunikations-
medel än någonsin konsumenternas uppmärksamhet mot hållbarhetsfrågorna. Utöver den 
klassiska nyhetsmedian bidrar utbredningen av informationsteknologin och sociala medier till 
att kunderna har större insyn än någonsin i företagens verksamhet och att missförhållanden 
snabbt kan spridas som löpeldar världen över. Kunderna anser, med sin insyn i verksamheter-
na, att det är företagens ansvar att leda utvecklingen framåt. I dessa situationer med ökad 
press och höga förväntningar från kunder blir företagens rykte allt mer kritiskt. (Meehan & 
Bryde, 2010) 
 
Som rapporten var inne på tidigare har vagheten i Brundtlandsrapportens definition av hållbar 
utveckling lett till att det existerar många tolkningar av hur hållbar utveckling kan tillämpas. I 
takt med att begreppet populariserats har även ordets innebörd, eller åtminstone omfattning, 
kommit att ändras något. Ett begrepp som utvecklats till ett paradigm inom området är idén 
om en Triple-bottom-line (En svensk översättning saknas).  

2.1.3	  Triple-‐bottom-‐line	  
I takt med att hållbarhetsbegreppet utvecklats har alltså idén om en ”Triple-bottom-line” 
(TBL) vuxit fram som ett ramverk för hållbar utveckling. TBL som begrepp myntades av 
John Elkington i hans bok’’Cannibals with forks: The triple-bottom-line of 21st century busi-
ness’’ från 1998. Där föreslår han att företag inte enbart borde ha finansiella mål utan även 
mål som syftar till miljön och sociala faktorer. Det är en tolkning av hållbar utveckling på 
företagsnivå. Elkington diskuterar även hur viktigt det är för företaget att använda TBL som 
en faktor i sitt planeringsarbete, inte enbart för större internationella företag utan även för 
mindre (Coffman & Umemoto, 2009). TBL har idag vuxit fram som ett paradigm för hållbar 
utveckling, den rådande uppfattningen verkar vara att hållbarhet består av miljömässiga, eko-
nomiska och sociala faktorer. Det är via förbättringar i de tre områdena som hållbarhet kan 
uppnås. TBL-reporting är exempelvis ett vanligt tillvägagångssätt för företag att följa upp 
arbetet (Meehan & Bryde, 2010).  
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TBL har sitt ursprung i affärsvärlden och är därför främst lämpat för användning inom det 
området. Begreppet har dock fått vidare spridning och används även på andra håll. TBL här-
rör från idén att hållbar utveckling består av tre ”bottom-lines” som måste tas hänsyn till, 
dessa är miljön, socialt ansvarstagande och ekonomiskt (Coffman & Umemoto, 2009). Dessa 
refereras ofta till som de tre P:na, People, planet och profits (Slaper & Hall, 2011). Lika stor 
vikt ska läggas på varje del av TBL. Detta skiljer TBL från exempelvis ramverket för ekolo-
gisk hållbarhet där endast ekologisk hållbarhet lyfts fram som det yttersta målet. Förespråkare 
för ekologisk hållbarhet hävdar dock att sociala och ekonomiska förhållanden förbättras om 
miljön gör det (Coffman & Umemoto, 2009).   
 
Beståndsdelarna i Triple-bottom-line 
TBL består alltså av tre olika delar. Miljödelen syftar till hållbart arbete mot miljön, den mot-
svaras av ”Planet” om de tre P:na används för att beskriva TBLs beståndsdelar. Det innebär 
att minska företagets påverkan på miljön och med det människor hälsa. Att arbeta mot det 
innebär att företaget strävar efter att med sin verksamhet inte skada och minimera den påver-
kan som verksamheten har på omgivningen. Ekologiska fotavtryck är ett vanligt uttryck som 
avser de ”spår” som företag lämnar. Detta är något företag bör undvika att lämna efter sig, till 
exempel genom att vara sparsamma med sin energikonsumtion och ändliga naturresurser, 
korrekt sköta hanteringen av skadligt avfall och minimera slöserier. Vanligt är att en livscy-
kelsbedömning görs på produkter, vilket innebär att utreda ett produktlivs miljöpåverkan, från 
råmaterial till återvinning. Det är av vikt att en bedömning görs på olika tidsrymder, både 
kort- och långsiktiga effekter bör beaktas. Jobbar företaget utifrån TBL bör de även ta ansvar 
finansiellt för de skador som deras verksamhet orsakar (Brown, Dillard, & Marshall, 2006).   
 
Den andra delen är den sociala, vilket motsvaras av ”people”. Det handlar om att på sikt 
bygga ett stabilt samhälle där mänskliga behov och rättigheter uppfylls. Det innebär att före-
taget måste driva en rättvis verksamhet som bidrar med nya möjligheter gentemot det land, 
region och samhälle där de är verksamma. Ett företag som arbetar med sociala förhållanden 
uppfattar och befinner sig i en ömsesidig social konstruktion där företagets, arbetskraften och 
andra intressenters välmående är beroende av varandra (Brown, Dillard, & Marshall, 2006). 
Det innebär att arbetskraften måste må bra för att företaget ska göra det, och utan ett välmå-
ende företag går det ut över arbetskraften. Det finns många exempel på hur företag arbetar 
med detta idag.  Rättvis handel (fair trade) är ett exempel på detta, då en skälig del av pro-
duktpriset går tillbaka till ursprungsproducenten. Andra exempel är att inte utnyttja barnar-
bete, tillse att kontrakterade leverantörer uppfyller krav på rättvisa arbetsförhållanden och att 
betala ut rättvisa löner, listan fortsätter (Brown, Dillard, & Marshall, 2006). Sammanfatt-
ningsvis kan den sociala bottenlinjen sägas gå ut på att göra det som är moraliskt rätt.  
 
Den tredje bottenlinjen avser det ekonomiska perspektivet, eller ”Profit”. Detta är den, i litte-
raturen, minst diskuterade delen då den ekonomiska dimensionen ofta täcks upp i rapporter 
om den sociala och miljömässiga dimensionen (Seuring & Müller, 2008). I termer om hållbar 
utveckling och TBL handlar detta om det ekonomiska värde, vinsten, som skapas av organi-
sationen. Med ett hållbarhetsperspektiv avser vinsten den vinst som kan erhållas av alla de 
områden där företaget är verksamt. Det vill säga företagets ”ekonomiska fotavtryck”. På detta 
vis skiljer sig vinst inom TBL gentemot vinst i den men traditionella meningen då den inte 
bara ser till företagets intresse (Brown, Dillard, & Marshall, 2006). Detta kan till exempel 
innebära att använda sig av ett visst antal mindre leverantörer för att bidra till tillväxten hos 
mindre företag och motverka monopol på marknaden.  
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Mäta TBL 
Svårigheten med TBL- och hållbarhetsarbete är inte att definiera begreppen utan att mäta re-
sultaten. En svårighet ligger i att det inte finns ett gemensamt antal nyckeltal. Vinst kan mätas 
finansiellt, men socialt kapital kan inte uttryckas i dollar eller kronor. En del av kritiken 
gentemot TBL riktar in sig på denna svårighet (Slaper & Hall, 2011). 
 
Det finns flera förslag på hur de olika delarna skulle kunna mätas gemensamt. Ett är att helt 
enkelt sätta ett värde på utrotningshotade arter, regnskog och människors hälsa. Många prote-
sterar däremot mot ett sådant sätt att mäta hållbarhet av rent filosofiska skäl. Ett annat sätt 
som föreslås är att använda sig av ett visst index för jämförelse, vilket dock kräver en globalt 
accepterat mätmetod. Något som inte existerar i dagsläget. Att det saknas standardiserade 
mätetal kan dock även ses som en styrka då det tillåter företagen att anpassa ramverket utifrån 
deras förutsättningar. Det finns många olika mätetal som kan användas av företag inom de 
olika delarna av TBL beroende på vilket företag det rör sig om och vilken verksamhet de be-
driver. (Slaper & Hall, 2011) 
 
Några exempel på mätetal har sammanställts i tabellen nedan utifrån Slaper och Halls (2011) 
artikel. 
 
Tabell 1 Exempel på mätetal inom TBL utifrån Slaper och Hall (2011) 

People	   Planet	   Profit	  
Genomsnittlig	   utbildningstid	  
per	  anställd	  

Utsläpp	  av	  växthusgaser	   Andel	  skatter	  som	  betalas	  

Karriärmöjligheter	   Användning	   av	   återvunnet	  
material	  

Ekonomisk	  tillväxt	  

Bidrag	   till	   välgörande	   ända-‐
mål.	  

Vattenkonsumtion	   Medellön	  

Antal	  tillbud	   Mängd	  producerat	  avfall	   Anställningsdistribution	   per	  
område	  

Andel	  kvinnliga	  anställda	   Konsumtion	  av	  fossila	  bräns-‐
len	  

Andel	  av	  vinst	  som	  bidrar	  till	  
BNP	  i	  aktiv	  sektor	  

Arbetstider	   Svaveldioxidskoncentration	   Sysselsättningstillväxt	  
 
 
Problem 
Som med många andra utbredda begrepp riktas även kritik mot TBL. Att det finns problem 
med hur TBL ska följas upp och mätas togs upp ovan, detta är ett av de större problemen med 
begreppet. Vissa hävdar därför att TBL har en liten praktisk betydelse, att det skulle vara udd-
löst eftersom det är svårt att följa upp. Problemet kvarstår att hållbarhet, och särskilt TBL kan 
vara svårt att omsätta i praktiken. Det kan involvera en hög grad av svåra strategibeslut och 
kräver ibland stora förändringar i företagets processer. Svårigheterna minskar inte heller när 
aktiviteterna ska utökas till utanför organisationens gränser, till exempel i fallet med inköp. 
Svårigheterna att införa hållbarheten kan då leda till organisatorisk tröghet, även om viljan att 
förändras finns i organisationen och på agendan. (Meehan & Bryde, 2010) 
 
En annan kritik som riktas mot begreppet är att företag ibland använder det för att legitimisera 
sin verksamhet utan att egentligen jobba med hållbar utveckling i en utsträckning som krävs. 
Istället används TBL-rapporteringen som en metod för att hantera press från externa intres-
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senter. Eftersom det saknas standards kan företag välja mätetal som passar deras verksamhet. 
Det krävs alltså ett genuint intresse från företaget att arbete med hållbarhet, inte bara försök 
att undvika kritik. (Brown, Dillard, & Marshall, 2006) 

2.1.4	  SSCM	   	  
För att sann hållbar utveckling ska kunna ske måste strategiformuleringen och implemente-
ringen utökas till att omfatta en organisations hela försörjningskedja (Meehan & Bryde, 
2010). En försörjningskedja avser en följd av till varandra levererande företag från råmaterial 
till slutkonsument via olika led av tillverkare och distributörer, definitionen är snarlik den för 
värdekedjor (Mattson, 2003). Det krävs ofta att organisationen jobbar ihop med sina leveran-
törer och kunder för att en riktig hållbarhet ska få en möjlighet att utvecklas (Meehan & 
Bryde, 2010). Supply chain management (SCM), det vill säga styrningen av försörjningsked-
jor via strategiska och operativa processer, är sedan tidigare ett begrepp inom logistiken. SCM 
representerar även ett holistiskt synsätt på värdeförädling i hela värdekedjan, från början till 
slut (Mattson, 2003).  
 
Som rapporten var inne på tidigare så diskuterade Coffman & Umemoto (2009) att det är vik-
tigt att det inte sker några avvägningar mellan de olika delarna av TBL, samma vikt ska ligga 
på varje del. Att enbart se till de olika delarna av TBL var för sig är inte tillräckligt utan de tre 
delarna måste integreras för att hållbarhet ska kunna eftersträvas (Linton, Klassen, & 
Jayaraman, 2007). I arbetet med att implementera hållbarhet i försörjningskedjor talas det om 
Sustainable supply chain management (SSCM), vilket avser just det, en försörjningskedja 
som tar hänsyn till faktorerna i TBL. Arbetet med att skapa hållbara försörjningskedjor kan 
definieras som strategisk integration och samordning av hållbarhetsbegreppets beståndsdelar i 
företagsprocesserna utan att begränsa, och på lång sikt stärka, företaget och försörjningsked-
jans ekonomiska prestationsförmåga (Carter & Rogers, 2008). Seuring och Müller (2008) 
definierar SSCM snarlikt men tillägger att i hållbara försörjningskedjor måste de hållbarhets-
kriterier som existerat uppfyllas för att förbli en medlem i kedjan, samtidigt som det förväntas 
att konkurrenskraften upprätthålls genom att möta kundbehov och ekonomiska krav (Seuring 
& Müller, 2008).  
 
Fler och fler företag börjar idag försöka öka sin hållbarhet genom att se på försörjningskedjan 
som en helhet och att integrera andra aktörer i försörjningskedjan i hållbarhetsarbetet. Det är 
mycket det som SSCM går ut på. Det går att identifiera två vanliga utlösande faktorer som får 
företaget att fokusera på delar av kedjan som befinner sig utanför organisationen. Den första 
är om företaget själva hålls ansvariga för miljö- och socioekonomiska problem som deras le-
verantörer orsakar, det finns många exempel på företag som har råkat ut för det, till exempel 
många stora klädföretag. Den andra faktorn är om företaget har en hög nivå av integrering 
med sina leverantörer och mycket värde är delat. Företaget behöver då implementera ”håll-
barhetstänket” även hos sina leverantörer (Koplin, Seuring, & Mesterharm, 2006). Problem 
med leverantörer faller under rapportens avgränsning som är inköp. Det är den delen av upp-
rättandet av hållbara försörjningskedjor som är relevant för hållbart inköpsarbete. Uppföran-
dekod, från engelska code of conduct, är något som flera företag i Europa och Nord Amerika 
på senare år börjat tillämpa både själva och som krav på sina leverantörer. Begreppet innebär 
riktlinjer för hur organisationer bör bedriva sin verksamhet gällande sociala och etiska krav 
(Barrientos, 2000). Rapporten kommer gå in djupare på detta i nästa avsnitt som berör före-
tags sociala ansvarstagande. 
 
Hållbar utveckling har sammanfattningsvis vuxit fram som ett rikt område för akademisk 
forskning ända sedan hållbar utveckling definierades i FN-rapporten Our common future 
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1987. Med hållbar utveckling ligger fokus på att integrera hållbarheten i den ekonomiska till-
växten utan att begränsa tillväxten. Vagheten i den ursprungliga definitionen av hållbar ut-
veckling har även lett till många olika tolkningar av hur begreppet ska operationaliseras. Den 
mest utbredda tolkningen, som rapporten valt att hålla sig till, är den om TBL som menar på 
att hållbar utveckling uppnås genom att ta hänsyn till de tre perspektiven miljö, sociala och 
ekonomiska faktorer. Tolkningen är inte okritiserad och ett problem ligger i svårigheten att 
följa upp resultatet av arbetet. TBL utgör även en grund för begreppet SSCM som handlar om 
upprättandet av hållbara försörjningskedjor. Mycket av det arbetet går ut på att integrera före-
tagets ambitioner om hållbar utveckling i övriga försörjningskedjan. Det kan till exempel 
handla om att driva på hållbar utveckling hos sina leverantörer, något som faller inom rappor-
tens avgränsning.  

2.1.5	  Corporate	  Social	  Responsibility	  
Följande avsnitt kommer avhandla begreppet Corporate Social Responsibility (hädanefter 
CSR). Avsnittet utgör en grund för att kunna besvara delfrågan om hur inköpsfunktionen kan 
påverka företagets sociala ansvarstagande men även huruvida CSR kan kopplas till delfrågan 
rörande ekonomisk hållbarhet. 
 
CSR är ett begrepp som speglar företagets sociala ansvarstagande i samhället. Att tillämpa 
CSR innebär att företaget tar social- och miljömässig hänsyn till sin verksamhet för att bidra 
med hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2012). Principerna för CSR har upprättats av 
FN:s Global Compact och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment). FN:s Global Compact har ett syfte att skapa internationella principer riktade mot före-
tag gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor samt miljö och korruption. (United 
Nations Global Compact , 2012).  
 
CSR-pyramiden 
Carrols (1991) pyramid delar in ansvarstagande och CSR i fyra hierarkiska nivåer, se figur 5. 
Grunden av pyramiden utgörs av ekonomiskt ansvarstagande vilket är en förutsättning för att 
driva en organisation. Utgångspunkten för ett företag är att tjäna pengar, vara lönsamma och 
förmedla en avkastning till aktieägarna. Den andra nivån i pyramiden handlar om att kunna se 
skillnad på rätt och fel genom att företag måste lyda den lagstiftning samhället utformat. 
Nästa steg är att företaget själva ska arbeta etiskt samt arbeta med partners som också arbetar 
med den typen av frågor. Det kan exempelvis innebära att välja leverantörer som inte utnyttjar 
barnarbete, utan de använder istället anställda som arbetar under goda förhållanden. Slutligen 
menar Carrol att filantropiskt ansvar är det slutliga steget. Det innebär att företaget förväntas 
vara goda medborgare genom att bidra till samhället med resurser i form av olika typer av 
bidrag för att förbättra människors livskvalitet. Carrol menar att det sista steget är i högsta 
grad frivilligt men att trycket på företag ständigt ökar när det kommer till att föregå med gott 
exempel till samhället för att få ökat förtroende hos sina kunder och på så vis eventuellt öka 
vinna marknadsandelar. (Carrol, 1991) 
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Figur 6 CSR-pyramiden utifrån Carrol (1991), s.42. 

Det blir allt vanligare att företag granskas av flera olika intressenter. Inte bara granskning av 
den interna delen av företaget utan även flera led uppströms i kedjan, parter närmare råvaran, 
alltså företagets leverantörer och dennes leverantörer. Inköpschefer har därmed fått allt större 
press på sig att välja leverantörer som ska uppfylla sociala och etiska krav. (Maignana, 
Hillebranda, & McAlister, 2002) 
 
Ett lyckat arbete handlar inte längre bara om att vara lönsamma, utan etiken om hur aktiviteter 
i försörjningskedjan utförs har blivit minst lika viktiga. Begreppet CSR har vuxit fram som en 
stark värdemätare, en typ av garanti att företag som arbetar med CSR med en utarbetad CSR-
strategi är ett företag som går att lita på. Med CSR kan ett företags attraktivitet öka som leve-
rantör, partner, arbetsgivare och så vidare. Ett starkt varumärke som tagit decennier att bygga 
upp kan förstöras över en natt om ett företag arbetar med oetiska arbetsmetoder som korrupt-
ion, barnarbete eller oansvarigt miljöarbete. Detta är en av orsakerna till att begreppet CSR 
blivit stort under 2000-talet (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002). Michael Porter 
(2006), som anses vara en guru inom företagsekonomin, menar att samhällsansvar är den nya 
källan till konkurrensfördelar och att hållbarhetsarbete inte endast skall ses som välgörenhets-
arbete utan som en källa till framtida inkomster (Porter & Kramer, 2006).  
 
CSR som begrepp har vuxit rejält under 2000-talet på ett sätt som kan likna hur 
lärt ”Lean produktion” blev efter att företag börjat implicera filosofin under 1980-talet. Sasja 
Beslik, VD för Nordea fonder, anses vara en av Sveriges främsta experter inom CSR, menar 
att utvecklingen av CSR inom företag drivs av tre faktorer; girighet, rädsla och förhoppning. 
Giriga på att tjäna mera pengar, rädsla att någon oetisk del av verksamheten skall avslöjas 
samt förhoppningar om en bättre värld. (CSR i praktiken, 2008) 
 
CSR i inköp 
Idag handlar det alltså inte bara om att företag skall vara lönsamma, effektiva och flexibla i 
sina inköp, utan måste även handla med god etik och moral. De ökade förväntningarna på 
inköpschefer att välja socialt lämpade leverantörer kan vara svåra att uppfylla. Särskilt i glo-
bala försörjningskedjor där företagen inom nätverket kan finnas i flera olika länder där kultur, 
ekonomi, politik och lagar kan skilja avsevärt länderna emellan, se figur 7. (Pedersen & 
Andersen, 2006) 
 

	  
	  

Filantropiskt	  
	  ansvar	  

ETskt	  ansvar	  

LagsTVning	  

Ekonomiskt	  ansvarstagande	  
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Klaus M. Leisinger, verkställande direktör för Novartis stiftelse för hållbar utveckling har 
länge arbetat med CSR. Han berättar i en föreläsning om ett huvudproblem inom CSR, vilket 
är skillnaderna mellan olika länders lagstiftning och normer. Inom vissa länder är det fullt 
acceptabelt att ett 15-årigt barn arbetar 60 timmar i veckan i en tillverkningsanläggning, me-
dan det i andra länder anses ytterst oetiskt. Alltså finns det ett gap mellan lokala lagar och 
internationella normer. Vad som är rätt eller fel rent juridiskt är upp till domstolen att be-
stämma medan normer styrs av människors åsikter och sunda förnuft. (Leisinger, 2010)  
 
De flesta vetenskapliga artiklarna exemplifierar CSR-arbete i stora företag. Murillo och 
Lozano (2006) studerar dock CSR i mindre företag och i deras studie framgår att det ofta är 
svårare för små- och medelstora (SME) att arbeta med CSR och påpekar att SMEs fortfarande 
har en lång väg kvar gällande att arbetet med CSR. (Murillo & Lozano, 2006) 

Enligt Pedersen & Andersen (2006) är den främsta frågan gällande CSR i inköp hur långt bak 
i kedjan ett företag är ansvariga för hur deras leverantörer och dess leverantörer arbetar, samt 
hur företaget kan vara säker på att sina leverantörer lever upp till de förväntningar de utlovat i 
en uppförandekodex (eng. Code of conduct). Stora företag såsom Apple, IKEA, Volvo med 
flera upprättar idag sin egen uppförandekodex. Hasselgren (2012) menar att det trots allt är 
upp till företagen själva att sätta upp ramar och bestämmelser för hur de skall arbeta med CSR 
och socialt ansvarstagande så länge de håller den angivna lagstiftningen. Det kan dock anses 
som problematiskt för företag att vara säkra på att deras leverantörer uppfyller de bestämda 
CSR-kraven som bestämts. Att ständigt granska sina leverantörer är ett alternativ, alltså att 
skicka ut personer som gör besök i form utav stickprover på sina leverantörer. Dock anser 
Boyd  m.fl. (2007) att detta är fel sätt att arbeta med CSR i inköpsfasen då det finns risk för 
att leverantörssamarbetet skall skadas av denna typ av övervakning. Författarna menar snarare 
att det handlar om ömsesidig respekt för att i stället förbättra relationen mellan köpare och 
dess leverantör. Likaså kan ett företag ha flera tusen leverantörer, att genomföra stickprover 
på sina leverantörer är en omständlig och kostnadsfull uppgift (Boyd, Spekman, Kamauff, & 
Werhane, 2007). 

Leverantör Tillverkning Distributio
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Figur 7 CSR-problem utifrån Pedersen & Andersen (2006) 
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2.2	  Drivkrafter	  	  
Intresset av att driva den hållbara utvecklingen framåt ökar år efter år. Detta avsnitt ämnar 
belysa de olika faktorerna som driver det hållbara utvecklingsarbetet framåt. Påverkansfak-
torerna är relevanta för samtliga delar av det hållbara inköpet och ger en förståelse för varför 
arbetet genomförs. Författarna har funnit flera olika referenser till vad som anses vara driv-
krafter för denna utveckling, utfallet av de främsta drivkrafterna beskrivs nedan och samman-
fattas därefter i figur 8.   
 
Enligt Seuring och Müller (2008) ligger startpunkten för hållbart arbete hos externa intressen-
ter, i form utav kunder, aktieägare, lagstiftning och så vidare. Det är aktieägare som sätter 
upp ramar och förmedlar tryck på hur ett företag skall arbeta. Vilka riktlinjer gällande håll-
barhet som företaget skall följa. Därav är aktieägare en viktig drivkraft för hur hållbarhetsar-
betet utformas. Kunder är en viktig faktor i utvecklingen då det är de som måste acceptera 
produkten genom att köpa den. Både kunder som företag i en försörjningskedja och slutkun-
der blir allt mer medvetna och intresserade av produktens bakgrund och ställer således större 
krav på produktens bakgrund. Lagstiftning och kontroll kan dels vara från lokala kommuner, 
men lika gärna från nationella eller internationella regeringar av stor betydelse som sätter upp 
ramar för vad som är acceptabelt, gällande exempelvis antal arbetstimmar för en arbetare i 
veckan, miljöförstörande utsläpp och så vidare. När huvudföretaget får press på sig från in-
tressenter smittar detta av sig på företagets leverantörer. Särskilt då huvudföretaget är av be-
tydande storlek och på så vis är viktig för leverantören. Därav kan företaget sätta större press 
på leverantören angående att anpassa sig efter de krav som företaget ställer på dem. Detta är 
ett utmärkande drag för hur drivkrafter härleds i hållbara försörjningskedjor (Seuring & 
Müller, 2008).  
 
Utöver tolkningen från Seurling och Müller finns det ytterligare faktorer som påverkar hur 
utvecklingen kring hållbarhet utformas. Media kan ses som moralens arena där företag och 
journalister arbetar. Det är i media som omdömen ges, anklagelser görs, debatter äger rum 
och företag eller kunder framför sin kritik. Likaså är det i media som kritiken besvaras av fö-
retag (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2009). Då graden av insynen i företag blir allt mer 
påtaglig använder dels media detta som medel för att kritiskt granska hur olika företag arbetar 
och detsamma gäller granskande organisationer vilka ofta har ett huvudfokus, till exempel 
barnarbete och därav undersöker och granskar företag gällande just detta. Ett företags varu-
märke kan ta flera år att bygga upp men efter en skandal i form utav negativa avslöjanden 
exempelvis om att företaget på något sätt arbetar oetiskt, kan alla års arbete vara förstört då 
detta kan uppenbara sig i media. Detta är givetvis något som företag fruktar och därav är även 
media och granskande organisationer en faktor som driver hållbarhetsutvecklingen framåt. 
(Koplin, Seuring, & Mesterharm, 2006). I ett avsnitt i den amerikanska tv-serien ”Eye to Eye” 
granskades sportkläderstillverkaren Adidas, då visade det sig att företaget använde sig utav 
barnarbete. Uppmärksamheten triggade företaget till att bli ett utav de ledande då det gäller att 
motarbeta barnarbete (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002). Viktigt att nämna kring 
media i dessa frågor är även de sociala medierna som växte fram under slutet av 2000-talet. 
Genom bloggar, diskussionsforum och liknande kan kampanjer enkelt startas och drivas. Li-
kaså har informationsspridning tagit en annan dimension, då vem som helst kan sprida 
material till andra etiska regler kring publicering jämfört med journalisters pressetik 
(Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2009). 
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Ulrika Hasselgren, VD på Ethixs som är ett företag som hjälper investerare att granska företag 
gällande socialt och etiskt ansvarstagande menar att investerare i högsta grad påverkar före-
tagens arbete med hållbar utveckling. För investerare handlar det generellt om att ta reda på 
vilka risker det är att investera i ett särskilt bolag, med andra ord fungerar CSR som en typ av 
riskhantering för investerare (Hasselgren, 2012). Ytterligare en person från näringslivet som 
stödjer detta är, som tidigare nämnts i rapportens bakgrund, VD för Nordea fonder, Sasja Be-
slik, som även han påpekar vikten av att undersöka bolag som planeras att investera i. Sasja 
menar att Nordea Fonder undviker företag vilka inte integrerar CSR i sin verksamhet (Arnell, 
2011). Detta bekräftar faktumet att investerare är en viktig drivkraft inom hållbarhetsutveckl-
ingen. 
 
Sammanfattningsvis är tidigare nämnda externa faktorerna viktiga dels för att driva den håll-
bara utvecklingen framåt men samtidigt kan trycket från omgivningen vara en startpunkt för 
ett arbete med hållbarhet. Samtidigt är det i slutändan de interna drivkrafterna, engagemanget 
inom företagets ledning, som är de avgörande om hur ”hållbarhetstänk” ska initieras och im-
plementeras i organisationen (Meehan & Bryde, 2010). 
  

Figur 8 Drivkrafter 
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2.3 Inköpets	  bidrag	  till	  de	  olika	  delarna	  av	  hållbar	  utveckling	  
För att svara på den första problemformuleringens delfrågor kommer detta avsnitt avhandla 
hur inköpsfunktionen kan bidra till de olika delarna av hållbarhet. Det vill säga till miljömäss-
iga, sociala och ekonomiska förbättringar. Stundtals kan de olika begreppen komma att gå in i 
varandra, detta sker då till exempel miljöförbättringar ofta leder till sociala förbättringar lik-
väl. Detta sker naturligt då de olika delarna senare ska kombineras, uppdelningen i detta av-
snitt är främst för att förtydliga vilka metoder som strävar mot vilka faktorer. Avsnittet för 
ekonomisk hållbarhet kommer inte vara lika omfattande då metoderna för ekonomisk hållbar-
het ofta täcks upp av metoderna för de övriga två perspektiven samt det vanliga inköpsarbetet. 
De olika delarna och dess metoder kommer sedan vävas samman i nästa avsnitt som avhand-
lar hållbart inköp. 

2.3.1 Grönt	  inköp	  
Grönt inköp (från engelskans green purchasing/procurement) utgör en viktig del utav det håll-
bara inköpsarbetet. Ofta används begreppet synonymt med hållbart inköp, något som inte är 
helt korrekt då samma vikt inte ligger på samtliga delar av TBL. Grönt inköp kan däremot 
även resultera i sociala och ekonomiska förbättringar utöver de ekologiska. (Zsidisin, 2000) 
 
Sedan 1990-talet har grönt inköp fått ett ökat erkännande som ett effektivt sätt att fokusera på, 
och reducera, den delen av miljöpåverkan som kommer av tillverkningen och konsumtionen 
av produkter världen över (Ho, Dickingson, & Chan, 2010). Efter Earth Summit, The United 
Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 1992 togs ett antal olika 
planer fram av FNs kommission för hållbar utveckling (UNCSD) och organisationen för eko-
nomisk samverkan och utveckling (OECD). Dessa planer innehöll många viktiga rekommen-
dationer som blivit relevanta för grönt inköp. Bland dem kan nämnas att involvera miljökost-
nader i produktpriser, att utöka tillverkares ansvar under hela produktlivscykeln och att främja 
framtagandet av olika miljömärkningar (Ho, Dickingson, & Chan, 2010). I vilken takt och 
grad dessa rekommendationer har implementerats världen över varierar dock, mest lyckad har 
den varit i västvärlden (Seuring & Müller, 2008). 
 
Det är svårt att finna en fastslagen definition av grönt inköp. En vedertagen är The Internat-
ional Green Purchasings Networks (IGPN) som lyder: Grönt inköp involverar köpet av någon 
produkt eller tjänst på så vis att det resulterar i mindre miljömässigpåverkan, samtidigt som 
den fyller samma funktion som en motsvarande produkt eller tjänst. IGPN fortsätter även de-
finitionen med att grönt inköp även ska innefatta etiskt handlande och att köpen ska ske till 
försvarbara priser. Detta visar återigen på hur de olika hållbarhetsdelarna ibland går in i 
varandra. 
 
Flera grupper, både privata och offentliga, har aktivt jobbat för att främja grönt inköpsarbete 
de senaste årtiondena. Som ett resultat av det, bland annat, tillämpas gröna inköpsmetoder 
idag inom ett stort antal olika produktkategorier. De stora industrierna för fordon, kläder, ke-
mikalier, medicin och möbler är några utav dem. Men begreppet sprider sig även till mindre 
branscher och har fått stor spridning även i den offentliga sektorn, till exempel har grönt in-
köp resulterat i ett större behov av bränslesnåla bilar i Australiens offentliga sektor och miljö-
vänligare färger i Österrikes. (Ho, Dickingson, & Chan, 2010) 
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Möjligheterna med grönt inköp 
Rapporten var i föregående avsnitt inne på de olika drivkrafterna som pressar företag att öka 
sitt ansvarstagande, till exempel lagstiftning och kundtryck. Allt mer forskning pekar på, som 
rapporten också varit inne på, att ett företags inköpsfunktion kan få en betydande roll när det 
kommer till att möta dessa krav (Green, Morton, & New, 2010). Detta leder avsnittet in på de 
möjligheter som grönt inköpsarbete erbjuder. 
 
Inköpsfunktionen anförtros med uppdraget att anskaffa ett stort antal olika produkter och 
tjänster till företaget i enlighet med dess behov. Min och Galle (1997) diskuterar hur inköps-
funktionen kan ha stor påverkan på ett företags miljöpåverkan genom källhantering i form av 
strategier för återvinning, återanvändning och eliminering av avfall. Det kan till exempel om-
fatta att arbeta med skrotning, sortering och miljövänligare förpackningar (Min & Galle, 
1997). Inköpsfunktionen kommer där in i bilden genom att den till exempel kan identifiera 
förpackningar som enklare kan återvinnas. En sådan aktivitet kan ha stor miljöpåverkan då 
förpackningar står för den största andelen av avfallet som produceras (Carter, Kale, & Grimm, 
2000). Det föreslås att suget efter miljövänligare produkter, i kombination med de kostnads-
reduceringar som uppnås genom reducering av avfall, talar för att denna typ av inköpsstrate-
gier kan leda till ökade konkurrensfördelar för företaget (Zsidisin & Hendrick, 1998).  
 
Utöver att påverka det material som köps in till företaget fungerar inköpsfunktionen, likt 
marknadsfunktionen, gränsöverskridande. Inköpsfunktionen kan vara väldigt effektiv när det 
kommer till att implementera miljöhänsyn, likväl som hållbarhet, i andra delar av försörj-
ningskedjan, hos företagets leverantörer. Det kan röra sig om att pressa leverantörer att enga-
gera sig i företagets miljömål, till exempel genom att utforma sina emballage av miljövänli-
gare material och att se över sin egen miljöpåverkan (Green, Morton, & New, 2010). Genom 
att samverka med leverantörerna engageras även de i arbetet med att reducera miljöpåverkan 
under hela produktlivscykeln, till exempel genom att ta fram miljövänligare material till före-
taget (Carter, Kale, & Grimm, 2000). De flesta studier tyder även på att inköpschefer vill få 
mer att säga till om när det kommer till frågor som farliga material, produktdesign och relat-
ioner i försörjningskedjorna, vilka alla har potential att påverka miljön. Studier visar även att 
grönt, eller hållbart, inköp även kan föra med sig positiva ekonomiska effekter för företaget, 
något som rapporten kommer in på i nästa avsnitt (Zsidisin & Hendrick, 1998). 
 
De möjligheter som grönt inköp medger är till viss del beroende av företagets storlek. Det är 
till exempel vanligare att företag med en stor inköpsvolym är mer involverade i grönt inköps-
arbete (särskilt det som berör återvinning) än företag med en lägre inköpsvolym. Det är en 
vettig slutsats eftersom starkare skalekonomier har visat sig vara en attraktiv grogrund för 
organisationsomfattande miljöprogram vilket i sin tur kan rättfärdiga strategier för grönt in-
köp. På samma vis går det att påvisa att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor ofta arbetar 
med grönt inköp i större utsträckning. Ytterligare en fördel för de stora företagen är deras för-
handlingskraft gentemot de mindre leverantörerna. Det är troligare att ett större företag kan 
styra sina leverantörers miljömässiga ansvarstagande som en del av de totala kvalitetskraven 
än om företaget har mindre förhandlingskraft gentemot sina leverantörer. Givetvis är det inte 
enbart företags storlek som påverkar deras förhandlingskraft. Däremot har det i en undersök-
ning av Min & Galle (2001) visat sig att köpande företags storlek spelar mindre roll när det 
kommer till leverantörens utveckling av grönare produkter. Samma undersökning visade även 
på att en leverantörs engagemang i miljöfrågor inte var lika viktigt för köpande företag som 
om huruvida leverantören utgjorde miljömässig risk eller inte. Det exemplifierades med att 
fyra variabler rörande leverantörers pålitlighet toppade listan för urvalskriterier vid leveran-
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törsval. Detta visar på hur många företag som fortfarande fokuserar på att undvika problem 
istället för att förebygga dem. (Min & Galle, 2001) 
 
Inköpsfunktionen kan alltså bidra till att förbättra företagets miljöpåverkan och därmed bättre 
möta krav från olika intressenter. Givet det tillsammans med inköpsfunktionens andra möjlig-
heter till förbättringar, till exempel genom kostnadsbesparingar, utgör inköpet en attraktiv 
startpunkt när det kommer till att ”sälja in” idén om miljöinitiativ hos industrier (Preuss, 
2001). Innovativa lösningar på bland annat ekologiska krav kan leda till förbättrade processer 
och ett ökat värde på produkten (Porter & van der Linde, 1995). För inköpsfunktionen kan det 
till exempel handla om ett effektivare resursutnyttjande, till exempel avseende förpackningar 
(Preuss, 2001). Inköpsfunktionens påverkan sträcker sig även längre än bara till de direkta 
leverantörerna. Inköpsaktiviteterna får effekter långt bak i försörjningskedjan. På samma vis 
som konceptet TQM innebär att kvalitetsstandards upprättas hos flertalet leverantörer bakåt i 
hela kedjan, på samma vis föreslås det (hypotetiskt) att inköpsfunktionen ska kunna utgöra en 
sorts grön multiplikator i försörjningskedjan. Det vill säga att en inköpsfunktions miljöini-
tiativ kan sprida sig vidare och initiera nya initiativ i andra delar av försörjningskedjan, en 
sorts snöbollseffekt (Preuss, 2001). För att exemplifiera, ponera att det fokala företaget kräver 
att deras leverantör reducerar mängden skadliga komponenter i sin produktion. Leverantören 
måste då, givetvis beroende på produktionens art, ställa krav på sin leverantör för att kunna 
uppfylla de krav som ålagts dem. Leverantörens leverantör behöver kanske i sin tur göra 
samma sak. Förfarandet illustreras i figur 9. 
 

Eftersom företag oftast är en del av flera värdekedjor innebär det att leverantörerna även kan 
erbjuda dessa miljövänligare komponenter till kunder i andra kedjor. Tidigare studier har visat 
att till vilken grad en grön multiplikatoreffekt kunnat påvisas är korrelerat med storleken på 
det köpande företaget tillsammans med industrins karaktäristik. Större företag är troligare att 
engagera sig i miljöfrågor då de både har resurserna och är synligare för allmänheten. (Preuss, 
2001) 
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Figur 9 Illustration av en grön multiplikatoreffekt. Utifrån Preuss (2001). 
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Huruvida det existerar en grön multiplikatoreffekt diskuteras. Möjligheten att en sådan effekt 
skulle kunna existera förnekas inte. Problemet ligger i att hitta systematiska bevis som talar 
för att inköpsfunktionen kan starta den i försörjningskedjor. Preuss (2001) gjorde ett försök att 
påvisa effekten bland ett stort antal skotska företag. Någon effekt gick dock inte att påvisa, 
snarare visade det sig att många av de tillfrågade företagen inte tog någon hänsyn till miljöa-
spekter i sitt inköp. Ett uttalande som speglade många av de tillfrågade inköpschefernas var: 
 

”Our product is not something that I would see as an environmental issue; bear 
in mind it is electric, it does not produce fumes. Our product is always attached 
to something else, because if you buy a motor, the motor is to drive something. 
We are only making part of a finished product. To my mind there are no envi-
ronmental issues regarding electric motors” Preuss (2001) s.5 

 
Istället för att effekten uppstår ter sig många leverantörer alltså undvika miljöfrågorna genom 
att skjuta ifrån sig ansvaret. Ingen annan har heller kunnat påvisa en grön multiplikatoreffekt 
på det viset den föreslås fungera, än (Preuss, 2001).  
 
Gröna inköpsstrategier 
Grönt inköpsarbete och formuleringen av gröna inköpsstrategier är ingen enkel uppgift. Grönt 
inköpsarbete kan resultera i ökade materialkostnader och att tidigare kvalificerade leverantö-
rer måste väljas bort till följd av nya krav. Däri ligger också utmaning med grönt inköp för 
inköpsfunktionen, att försöka undvika dessa problem. (Min & Galle, 1997) 
 
Att aktivt granska och utvärdera sina leverantörers miljömässiga ansvarstagande är en vanlig 
metod bland företag för att själva kunna tillverka miljövänligare produkter. Ofta är dessa olika 
granskningskriterier utformade av företaget för deras specifika verksamhet. Ett exempel på 
hur företag granskar sina leverantörer går att hämta från brittiska byggvarukedjan B&Q. De 
arbetar med att minimalisera den påverkan deras inköpsaktiviteter har på miljön. De började 
arbetet med att aktivt granska sina leverantörer genom att gradera dem utifrån ett antal olika 
faktorer, bland annat (Green, Morton, & New, 2010): 
 

- Deras ambitioner rörande miljövänliga förpackningar. 
- Om leverantören utvärderar sina leverantörer. 
- Vart leverantören köper ifrån (känsliga områden) 
- Om leverantören använder farliga kemikalier i sin tillverkning 

De leverantörer som inte uppfyllde kraven till en viss nivå avvecklades om de inte bättrade 
sig innan ett visst datum. Detta visar på ett vanligt sätt att rationalisera sin leverantörsbas ur 
ett miljöperspektiv (Green, Morton, & New, 2010). Ett annat utvärderingskrav, som har blivit 
mer och mer vanligt förekommande bland köpande företag är att leverantörerna är certifierade 
inom ISO 14000. ISO 14000 är ett antal internationella standards framtagna för företag att 
hålla sig till vid framtagandet av sina miljöåtaganden. Vid certifiering utgör ofta ISO 14001 
ett underlag för bedömning. Certifieringen utförs av en opartisk utomstående aktör som god-
känner, eller underkänner, företags miljöprogram. Att en leverantör är ISO-certifierad utgör 
däremot ingen garanti för att de inte kan ha en negativ miljöpåverkan ändå. Men det kan ses 
som mindre troligt då ISO-certifiering strävar efter att minska miljöpåverkan (Chung-Chiang, 
2004). 
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Även andra undersökningar visar att i takt med att miljöfrågorna har ökat i betydelse för in-
köpare har även antalet företag som utför granskningar av sina leverantörers miljöhänsyn 
ökat. Redan 1994, när en av de första undersökningarna gjordes, tillämpade 57 procent av de 
tillfrågade företagen leverantörsgranskningar och av dem inkluderade 32 procent miljöfak-
torer i sina granskningar. (Min & Galle, 1997) 
 
Min och Galle (1997) beskrev ett tillvägagångssätt för att ta fram direkta och proaktiva 
granskningsprogram: 
 

1. Identifiera rådande miljöstadgar. 
2. Upprätta standardchecklistor för miljömässiga överträdelser. 
3. Organisera en granskningsgrupp bestående av både egen personal och oberoende tred-

jeparter. 
4. Upprätta ett register relaterat till hantering, lagring och undanröjning av avfall.  
5. Bedöma graden av olika överträdelser och risker samt dess natur. 
6. Ta fram en korrigeringsplan och följ upp processen. 

Företaget B&Q fortsatte sedan att utveckla ett eget system för leverantörsutvärdering som 
länkade samman kvalitetsuppföljningen med miljöavdelningen, detta för att göra miljöfrå-
gorna till en del av den totala kravbilden på leverantörerna. Utvecklingen av sådana system är 
förekommande även på andra företag. I B&Qs system graderades leverantörernas miljöarbete 
utifrån tio olika principer på en skala från A till E. En sammanvägning av de olika enskilda 
betygen resulterade sedan i ett sammanvägande betyg. Ett E räckte för att leverantören skulle 
få lägsta gradering. De tio principerna, som kan ses som relativt generella, var (Green, 
Morton, & New, 2010): 
 

1. Kvalitén på leverantörens support till företaget. 
2. Hur väl leverantören förser företaget med den information som efterfrågas. 
3. Existensen av ett kvalitetsstyrningssystem. 
4. Säkerhet och integritet hos produkten, om den är lämplig för användning. 
5. Leverantörens kvalitetsutförande. 
6. Leverantörens miljöpolicy/medvetenhet. 
7. Leverantörens historia och bedrifter gällande miljöinitiativ. 
8. Leverantörens förståelse och engagemang för att göra förändringar i sin försörjnings-

kedja. 
9. Leverantörens krav på emballering och andra miljöproblem. 
10. Hur väl leverantören kan möta B&Qs nuvarande och framtida policy angående tim-

mer. 

Detta visar på hur miljöfaktorerna kan inkluderas som en del av den totala kvalitetsuppfölj-
ningen när inköpsfunktionen utvärderar företagets leverantörer. (Green, Morton, & New, 
2010) 
 
Min och Galle (1997) skriver i en frekvent citerad artikel att ett av de effektivaste sätten för 
inköpsfunktionen att angripa miljöproblem är att fokusera på att arbeta med källreducering, 
ibland kallat källsortering, och avfallseliminering. Detta förespråkades av flera inköpare enligt 
Min och Galle (1997). Miljökostnader hölls i samma undersökning fram som det näst största 
ekonomiska problemet bland inköpschefer. Angreppssättet illustreras i figur 10. 
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Figur 10 Gröna inköpsstrategier. Utifrån Min och Galle (1997) s.11 

 
Källreducering handlar om olika förändringar på produkten i syfte att reducera mängden skad-
ligt avfall som produkten orsakar. Detta kan utföras i många delar av företaget, bland annat 
F&U, produktionen och just inköp. För inköpsfunktionen handlar det om att ta fram effektiva 
strategier för att reducera mängden avfall som produceras i början av försörjningskedjan. 
Detta görs genom återvinning, återanvändning och förändringar i vad som köps in, i modellen 
definierat som krav på leverantörer. Det går ut på att sätta krav på, och samverka med, leve-
rantörer för att ersätta vissa skadliga artiklar eller om möjligt förbättra dem. Till det hör också 
att emballeringen utformas effektivt. Inköpsfunktionen kan bidra till ett företags källreduce-
ringsstrategi bland annat genom att (Min & Galle, 1997): 
 

- Köpa in mindre volymer av produkter som är skadliga för miljön eller är svåra att 
återvinna/återanvända. 

- Köpa in återvunnet material eller material som går att återanvända till större grad. 
- Kräva att leverantörer reducerar mängden onödig emballering. 

Att arbeta med strategier för återvinning och återanvändning identifierades som det absolut 
vanligaste tillvägagångssättet bland tillfrågade företag. Ett ökat medarbetardeltagande kan 
bidra till en effektivare källhantering på företaget. Det är därför det köpande företagets ansvar 
att utbilda all deltagande personal. Deras bekantskap med grönt inköp kan i sin tur styrka ett 
fortsatt arbete med det. (Min & Galle, 2001) 
	  
Avfallshantering och eliminering, som är den andra strategin i figur 9, kan inte garanterat för-
hindra föroreningar, men det kan åtminstone förenkla hanteringen på avfallsstationer. Till 
exempel genom att inköpta artiklar är enklare för företaget att demontera vilket underlättar 
senare skrotning, i modellen identifierat som nedmontering. Inköpsfunktionen har inte heller 
lika stor del i dessa strategier utöver möjligheten att köpa in material som enklare kan hante-
ras. Avfallshanteringsstrategier är inte heller lika vanligt förekommande som de för källsorte-
ring. (Min & Galle, 1997) 
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Avsnittet var tidigare inne på ISO 14000, ett omdiskuterat vara eller icke-vara. Chung-Chiang 
(2004) föreslår att grönt inköp i ett antal steg kan anpassas utifrån ett företags miljölednings-
system som utformats enligt ISO 14000. Ett företags miljöledningssystem utgör grunden till 
att ett antal uppgifter och mål för inköpsfunktionen kan tas fram. Det är viktigt att dessa upp-
gifter är identifierade och klargjorda innan något arbete inleds. Planeringsstadiet går sedan ut 
på att fastslå hur de olika målen ska uppnås. Detta görs genom att skapa en kunskapsgrund 
med olika metoder för grönt inköp och vilka miljömässiga och ekonomiska effekter dessa får. 
I samband med det bör även ett system för återrapportering upprättas. Efter planeringsstadiet 
blir nästa steg själva utförandefasen. Den handlar om att öka inköparnas kunskap i hur grönt 
inköp kan implementeras i arbetet. Detta i enlighet med vad som fastslagits tidigare under 
planeringsfasen. Mycket av det egentliga arbetet med grönt inköp går ut på problemanalyse-
ring, leverantörsval och produktmärkning. Ett sista viktigt steg är att följa upp arbetet. Det 
görs genom att utvärdera utförandet inom de olika delarna av grönt inköp och att göra änd-
ringar när fel hittas. Genomförandet av förändringar under arbetet skapar en lärande process. 
(Chung-Chiang, 2004) 
 
Problem 
I föregående avsnitt har möjligheterna med grönt inköp och hur de kan uppnås diskuterats. 
Allt är dock inte guld och gröna skogar, det finns problem inom området också. Några av 
problem känns igen från andra delar av hållbarhetsdiskussionen, andra är unika.  
 
Ett vanligt problem är att de strategier som tas fram är reaktiva i sin natur. Detta är inget unikt 
problem för grönt inköp. Många företag fokuserar mer på att undvika överträdelser istället för 
att inkorporera miljömål långsiktigt i sin företagspolicy. Det leder till att mycket av tiden 
läggs på ”brandkårsutryckningar”. Detta är särskilt fallet i SMEs (Green, Morton, & New, 
2010). Hur detta kommer sig har varje företag sin egen förklaring till men anpassningsproces-
sen för företag är, även om det inte befriar dem från sitt ansvar, komplicerad och överträdelser 
mot de bestämmelser och riktlinjer som finns kan vara både avsiktliga eller oavsiktliga. För 
att göra det hela än mer komplicerat finns det ett stort antal olika statliga och federala organ 
som kontrollerar företagen utifrån olika regler. Företag kan alltså frias eller dömas olika bero-
ende på var de verkar och det blir därför svårt för företag att veta hur de ska uppträda (Min & 
Galle, 1997). 
 
Inköpschefer pekar ofta på ett antal olika faktorer när frågan om vilka hinder de upplever för 
grönt inköp. Det största hindret upplevs vara att det kostar för mycket att arbeta med grönt 
inköp (Carter, Kale, & Grimm, 2000). De initiala investeringarna som krävs för att kunna 
arbeta med grönt inköp upplevs som för höga. Kostnaderna kan till exempel avse investering-
ar i miljöprogram och utbildning. Extra tungt upplevde återigen de mindre företagen dessa 
investeringar då de inte har samma resurser som ett större företag (Min & Galle, 2001). Det 
näst största hindret för grönt inköp är att återvinning och återanvändning uppfattas som oeko-
nomiskt, trots att närmare studier visat på motsatsen är det den rådande uppfattningen (Carter, 
Kale, & Grimm, 2000). Andra hinder som identifierades i samma undersökning var brist på 
engagemang, hos ledningen, leverantörerna och kunderna samt att organisationsbreda utvär-
deringsstandards saknas (Min & Galle, 1997). 
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Ett annat problem som belyses ofta är att de belöningsstrukturer som finns i företag inte ger 
inköpare några incitament för att arbeta med grönt inköp. Liknande problem går även att se 
inom andra områden. Detta är dock inga oövervinnliga problem. Metoder som att integrera 
inköpspersonalen i tvärfunktionella arbetsgrupper och att lägga till miljökriterier i leveran-
törsutvärderingen har visat sig vara effektiva för att ”tvinga” inköpare att jobba grönare. 
(Green, Morton, & New, 2010) 
 
Vidare går det att problematisera kring huruvida det är nödvändigt att arbeta mot just grönt 
inköp om företaget redan arbetar, eller planerar att arbeta, med ett program för hållbarhet lik-
väl. Miljöfaktorerna bör vara en del av ett sådant program. Därför är en relevant fråga om inte 
inköpet kan vara en del av övergången till hållbarhet snarare än att enbart fokusera på miljön. 
Arbetet med grönt inköp kan alltså vara en del av ett större program inom inköpsfunktionen 
och företaget. Många, däribland författarna, tror att inköpet kan vara det. Att det inte är en 
rådande uppfattning kommer sig troligtvis av den begreppsförvirring som fortfarande finns 
kring ämnet hållbar utveckling. (Green, Morton, & New, 2010) 

2.3.2 Inköp	  med	  socialt	  ansvar	  
I föregående avsnitt av rapporten diskuterades grönt inköp, vilket är en av tre beståndsdelar 
till hållbart inköp. En annan del, av samma vikt, är den sociala aspekten, alltså inköp med 
socialt ansvar. Rapporten har tidigare belyst betydelsen av att arbeta med socialt ansvar, till 
exempel CSR, för att bland annat undvika skandaler inom ett företag, bidra till en bättre värld 
med mindre barnarbete och att färre ska bli kränkta i det dagliga arbetet. 
 
Det finns flera olika varianter av definitioner för inköp med socialt ansvar men i stort är inne-
börden den samma. EU-lagstiftningen om socialt ansvar hos företag förklarar begreppet på 
följande vis: 
 

”Det är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala 
och miljömässiga mål i sin verksamhet och i sin samverkan med berörda (EU-
lagstiftning, hemsida, 2012)”. 

 
Alltså att företag frivilligt, utöver lagstiftningen, arbetar med att förbättra sitt arbete gällande 
socialt ansvar och miljö tillsammans med de parter som ingår i företagets försörjningskedja 
alltså inte bara det enskilda företaget, utan alla delar som samverkar med företaget. Här 
nämns även den miljömässiga aspekten, vilket är förståeligt då de samverkar med varandra.  
Preuss (2001) har en aningen bredare definition på begreppet, samtidigt väljer han att inte ta 
upp miljö utan lägger större tyngd vid att påpeka konsekvenser som kan uppstå samt att det 
finns möjligheter till förbättringar: 
 

”Inköp med socialt ansvarstagande är en aktivitet för att ta hänsyn till allmänna 
konsekvenser som inköpet har för en organisation eller åstadkomma positiva för-
ändringar inom organisationens inköpsbeteende” (Preuss, 2001).s.347 

 
Bakgrunden till att företag idag arbetar med att förbättra sitt sociala ansvar kan anses vara att  
det under 1990-talet blev allt vanligare att stora företag outsourcade sin tillverkning till 
lågavlönande utvecklingsländer såsom Kina, Indien, Bagladesh, Pakistan med flera för att 
sänka tillverkningskostnaderna och öka vinsten. Till en början var de stora företagen inte 
särskilt medvetna om konsekvenserna. Men i takt med att omvärlden fick reda på hur stora 
företag använde sig utav leverantörer vars arbetskraft i vissa fall bestod av barnarbete, förstod 
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företag att de måste tänka om, detta var starten på företags sociala ansvarstagande. (Borglund, 
De Geer, & Hallvarsson, 2009) 
 
Maignana m.fl. (2002) diskuterar om hur omvärlden har blivit allt mer medveten och kunder 
gör sina röster hörda. Bland annat tar de upp den amerikanska byggvarukedjan Home Depot 
som fick flera av sina butiker blockerade av arga kunder som protesterade mot att företagets 
leveranser av trämaterial kom från utdöende tropiska regnskogar där träd fällts i orimliga 
mängder i förhållande till tid. Detta är ett exempel av många, där kunder tagit avstånd till ett 
företag eller en produkt då företag inte tagit socialt ansvar i sin försörjningskedja vilket givet-
vis är kostsamt, dels på kort sikt då företagets försäljning riskerar att minska, men framförallt 
påverkar sådana skandaler företagets varumärke vilket kan vara förödande även på lång sikt. 
(Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002) 
 
Strategier för inköp med socialt ansvarstagande 
Företagsledare påpekar i allt större grad vikten av socialt ansvarstagande inom just inköp, 
samtidigt är de flesta av dem osäkra på om de sociala aspekterna verkligen skall implemente-
ras i företagets inköpsfunktion. Trots att de är mycket väl pålästa om CSR har inköpscheferna 
problem med hur företaget på ett systematiskt sätt skall inkludera sociala aspekter i inköpsbe-
slut. (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002) 
 
Problematiken kring hur företag kan arbeta med inköp med socialt ansvarstagande har tidigare 
belysts i kapitlet. Maignana m.fl (2002) ger förslag på tre huvudstrategier gällande hur arbete 
med socialt ansvarstagande kan utformas: 
 

• Socialt inköp driven av intressenter  
• Förebyggande socialt inköp  
• Resultatbaserat socialt inköp  

I samtliga strategier kan ett samband tydligt ses. Det handlar inte enbart om sociala aspekter 
utan ett återkommande samband kan ses hur miljöaspekter speglar de sociala infallsvinklarna 
samt hur dessa två delar, om de lyckas, bidrar till ekonomiska fördelar.  
 
Socialt inköp driven av intressenter  
Då intressenterna som beskrevs i figur 7 på sidan 20 har sådan stor påverkan på organisation-
er kan arbetet med socialt inköp helt utformas efter dessa. Inflytandet intressenterna har kan 
ses från olika perspektiv. Symbolisk makt kan bland annat ske i form utav protester och nega-
tiv publicitet, exempelvis genom hemsidor eller annan social media där personer kan förmed-
lar hat och missnöje. Syftet med detta är oftast öka medvetenheten hos andra intressenter för 
att förmedla en negativ bild av oansvariga företag. Funktionell makt handlar delvis om bojkot-
ter, stämningar och ny lagstiftning. Det finns flera tillfällen då denna typ av makt följer den 
symboliska makten, alltså att nya lagstiftningar upprättas efter att något avslöjats i media eller 
av aktivister. Då intressenter får mer makt på företag för inköpsfunktionen mindre möjligheter 
att bortse eller ignorera sociala aspekter i deras arbete. (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 
2002) 
 
Intressenters påverkan kan variera i grad. Makten kan öka om flera parter går samman mot 
samma objekt. Ett exempel på detta är när IKEA 1994 avslöjades i en dokumentär att de sålde 
handvävda mattor som producerades av barn vilka arbetade under vidriga förhållanden. I just 
denna fråga började det med dokumentären, vilket triggade igång flera olika grupper att visa 
sitt missnöje genom bojkotter och demonstrationer av bland annat press, arbetsrättsorganisat-
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ioner, kunder och rättsaktivister. Sådana spridningseffekter och samverkan mellan olika aktö-
rer gör att det är svårt för företag att ignorera sitt sociala ansvar. I motsats detta kan det likväl 
vara att företaget befinner sig i en position i värdekedjan att företaget erhåller mer konkur-
renskraft gentemot intressenterna. Sammanfattningsvis beror effekten av ”socialt inköp driven 
av intressenter” på vilken utsträckning av symbolisk-, och funktionell makt som förekommer 
samt intressenternas förmåga att kommunicera med varandra för att samordna sin opinions-
bildning. Ur företagsperspektiv kan detta anses som ett passivt sätt att arbeta med socialt an-
svarstagande då företag först agerar då myndigheter eller andra intressenter sätter press på 
företaget. (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002) 
 
Förebyggande socialt inköp  
Hittills har en diskussions förts rörande hur socialt inköp utformats som en följd av intressen-
ternas påtryckningar. Alla företag möter inte samma press från intressenter som de mest ut-
satta och dessa företag har annorlunda förutsättningar att utarbeta sina riktlinjer för inköp med 
socialt ansvarstagande. Vanligt förekommande är att de arbetar med förebyggande strategier 
för att minimera sociala och miljömässiga risker som kan skada företaget och dess varumärke. 
Maignana m.fl (2002) tar upp klädestillverkaren Levi’s som ett gott exempel för att arbeta i 
förebyggande syfte gällande deras organisation och inköpsprinciper. Sedan företagets start har 
grundare Levi Strauss strävat efter att bidra till samhällets välfärd. Som resultat av detta en-
gagemang införde företaget 1991 riktlinjer för hur deras försörjningskedja skulle arbeta med 
socialt ansvar i inköpsfunktionen i stället för att som en del andra företag, vänta med att göra 
förbättringar innan de upptäcks genom aktivistkampanjer mot barnarbete och liknande, vilket 
flera företag inom klädindustrin fått kritik för. (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002) 
 
Trots att företag arbetar aktivt med socialt inköp på ett förebyggande sätt kan detta få negativa 
följder då dessa företag i vissa fall kan anses som mer sårbara. Ett exempel på detta är bygg-
varukedjan B&Q som tidigare tagits upp i rapporten. Företaget var inom ramarna för vad som 
krävdes ur miljösynpunkt och företaget hade blivit erkänt som ett miljövänligt företag som 
tog ansvar för sina handlingar. I och med att ett företag anses som ett respekterat företag för-
väntas högre krav från dess intressenter och således blir det större skandal om något oetiskt 
avslöjas, detta kan ses som en negativ faktor med att arbeta engagerat med socialt ansvar och 
uttala sig om att vara framstående inom ämnet. B&Q:s leverantör fick kritik för hur de skötte 
deras miljöarbete, något som B&Q fick utstå rejäl kritik för då företaget i allas ögon skulle 
vara en förebild inom just miljö- och sociala aspekter. Detta kan jämföras med ett företag som 
lägger lågt fokus på sociala aspekter, de har mindre att förlora i form utav rycken och image, 
och det är förmodligen mindre troligt att de anklagas för att inte uppfylla sina sociala uppgif-
ter. Att aktivt jobba med socialt inköp är en enkelriktad väg. Om ett företag en gång börjat 
med det är det svårt att sluta och än mer problematiskt att vända sig om och gå tillbaka. Det är 
därför viktigt att företag tydligt formulerar sig hur de ska arbeta med socialt inköp på lång sikt 
och vilka principer som är rimliga att sträva mot. (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 
2002) 
 
Resultatbaserat socialt inköp  
Företag kan även välja att arbeta aktivt med socialt ansvarstagande inom inköp för att stärka 
deras resultat och ställning hos dess intressenter, vilket kan innebära nya strategiska mark-
nadsmöjligheter och att organisationen utvecklas på ett innovativt sätt. Nedan diskuteras vad 
företag kan sträva efter med att arbeta med socialt ansvarstagande inom inköp utifrån ett syfte 
att stärka företaget (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002):  
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Ingen eller mindre negativ publicitet: Den i särklass främsta fördelen för ett företag skulle 
vara att helt undvika negativa konsekvenser som ofta är följden av en företagsskandal, detta 
resulterar oftast i att företagets rykte skadas vilket i sin tur orsakar försämrad försäljning. 
IKEA, Nike och Disney är alla stora företag som haft tuffa perioder i samband med att de 
avslöjats samarbeta med leverantörer vilka använt sig utav barnarbete. Likaså har välutveck-
lade företag som Shell, Home Depot och Burger King tagit skada då de upptäckts ha bristande 
intresse för grönt inköp. Även fast dessa företag var tillräckligt resursstarka att återhämta sig 
kostade detta företagen mycket. Inte minst kostade det företagen år av investeringar i att 
bygga upp ett pålitligt varumärke samt minskad försäljning. Mängder av resurser i form utav 
tid och pengar har krävts för att bygga upp företagens anseenden på nytt (Maignana, 
Hillebranda, & McAlister, 2002). 
 
Främja nytänkande: I takt med att arbetet med att söka nya leverantörer och ständigt utveckla 
sina produkter pågår är det troligt att finna nya förbättringsmöjligheter. Detta är något som 
Patagonia lyckades med. Patagonia tillverkar kläder och tillbehör för utomhusbruk. Företaget 
införde mer miljövänliga principer i organisationen och dess inköpschefer sökte efter leveran-
törer som kunde förse dem med återvunnet material. De fann lämpliga leverantörer, men det 
återvunna materialet de nya leverantörerna kunde förse dem med kunde inte användas. Detta 
fick företagets ingenjörer att utveckla nya tyger som enbart kom från gröna källor. Denna för-
bättringsåtgärd la grunden till en ny kollektion som senare marknadsfördes med fokus på mil-
jömässigt ansvar. Patagonias varumärke fick ett nytt lyft som kännetecknades av ett företag 
som engagerar sig för sitt miljömässiga ansvar och en ny produkt kunde lanseras (Maignana, 
Hillebranda, & McAlister, 2002). 
 
Marknadsföra organisationen rätt: Att sälja in företaget på ett sätt som visar omvärlden att 
företaget verkligen bryr sig om omgivningen är ett knep för att stärka sitt anseende. Den ne-
derländska kaffeföretaget Max Havelaar har åtagit sig att arbeta med små leverantörer i ut-
vecklingsländer för att hjälpa dessa att växa och påverka samhället dessa leverantörer verkar i 
på ett positivt sätt. Detta är något som företaget verkligen fokuserat på då det till och med 
står ”fairtrade” i företagets logotype. Detta medför att kunderna vet att de bidrar till något bra 
när de köper företagets produkt (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002). 
 
Tabell 2 Jämförelser mellan de tre olika kategorierna gällande inköp med socialt ansvarstagande. 

Strategi	   Motiv	   Konsekvens	  

Drivet	  av	  in-‐
tressenter	   Problemlösning	  

Företaget	  vidtar	  sociala	  eller	  miljömässiga	  åtgärder	  
när	  behov	  uppstår.	  

Förebyggande	   Riskreducering	  
Förebyggande	  strategier	  för	  att	  minimera	  riskerna	  för	  
att	  negativa	  dilemman	  skall	  uppstå	  

Resultat-‐
baserat	   Nytänkande	  

Företaget	  arbetar	  med	  socialt	  ansvarstagande	  för	  att	  
de	  ser	  möjligheter	  till	  förbättringar	  och	  att	  arbetet	  
kan	  betala	  av	  sig	  på	  länge	  sikt.	  T.ex.	  innovativa	  för-‐
ändringar.	  	  
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Maignana m.fl (2002) menar att det finns fyra olika sätt att reagera på kritik angående socialt 
ansvarstagande från sina intressenter, samtidigt dras paralleller till klädtillverkaren Nike, hur 
företaget agerat gällande socialt ansvar vid olika tillfällen. Om företaget agerar reaktivt inne-
bär detta att de nekar eller ignorerar påtryckningar från intressenter och avsiktligt förbiser att 
företaget har parter som de måste anpassa sig efter. Detta kan speglas till Nike som i början av 
1990-talet anklagades för att ha leverantörer vilka använde barnarbetskraft. Nike påstod att 
leverantören inte hade något med deras tillverkning av skor att göra och därav menade Nike 
att de inte hade några skyldigheter att bry sig om vad som hände hos deras leverantörer i östra 
Asien.  
 
Nästa sätt att agera är defensivt. Då tar företaget åt sig av kritiken de får från sina intressenter 
utan att utföra några egentliga åtgärder. Exempel på detta är hur Nike efter mediekritik publi-
cerade en rapport där de hävdade att deras anställda i Indonesien och Vietnam bodde under 
bra förhållanden. Rapporten visade sig vara väldigt motstridig jämfört med uppgifter som 
publicerades av lokala aktivister och rapportens sanningsgrad blev ifrågasatt (Maignana, 
Hillebranda, & McAlister, 2002). 
 
Den tredje typen kallas för expansivt agerande vilket innebär att företag tar åt sig problemati-
ken som ges av påverkandefaktorerna och därefter utför ändringar så länge som åtgärderna 
inte skadar någon av företagets etablerade processer som kommer påverka resultatet negativt. 
Vidare införde Nike efter påtryckningar ”arbetares rättigheter och miljömässig riktlinjer” av-
sedd deras leverantörer samtidigt som företagsrepresentanter påpekade att ytterligare förbätt-
ringar på det sociala planet skulle försämra konkurrenskraften och således äventyra företagets 
långsiktiga överlevnad (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002). 
 
Det sista sättet att behärska kritik från ett företags påverkandefaktorer är med hjälp av före-
byggande strategier vilket innebär att företaget arbetar med att systematiskt försöka förutse 
problematik som kan uppstå samt ständigt ta itu med krav från företagets påverkandefaktorer. 
I slutet av 1990-talet upprättade Nike en ”leverantörsgranskningsprocess” där studentrepre-
sentanter tillsammans med andra aktivister får chansen att besöka tillverkningsfabriker för att 
komma med rekommendationer och förbättringsförslag (Maignana, Hillebranda, & 
McAlister, 2002). 
 
Vid implementering av CSR i ett företags försörjningskedja anser företag överlag att just 
kontroll av deras leverantörer är det största bekymmret. Dock är det ett bekymmer som inte 
går att blunda för då det är en väsentlig del av implementationen, alltså hur företaget väljer att 
granska och följa upp sina leverantörer, för att säkerhetsställa att de håller de uppsatta 
bestämmelser gällande sociala aspekter (Boyd, Spekman, Kamauff, & Werhane, 2007). 
 
Enligt Boyd m.fl. (2007) finns det två orsaker till att kontrollera att dess leverantörer upprätt-
håller sitt sociala ansvar. Den första anledningen är att det köpande företaget på ett tydligt sätt 
skall framföra sitt engagemang inom CSR-frågor och inte bara berätta det i början av ett leve-
rantörssamarbete utan frekvent visa för sina leverantörer att det är något som skall prioriteras. 
För det andra är leverantörsövervakning ett sätt att försöka säkerhetsställa sig om att de regler 
och riktlinjer som satts upp följs. Kritik från forskare och yrkesutövare har riktats mot företag 
gällande hur leverantörsövervakningen utförs. Kritiken belyser främst övervakningens variat-
ion gällande hur frekvent och ingående kontrollerna varit. Detta gör det svårt för kunder, in-
vesterare och andra intressenter att jämföra olika företag och ta reda på hur hög trovärdighet 
olika företags hållbarhetsrapporter egentligen är. En standard för detta är något som utövare 
har efterfrågat, men än idag finns det ingen standard för detta (Boyd, Spekman, Kamauff, & 
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Werhane, 2007). En potentiell anledning till att det inte finns någon standard kan tänkas vara 
att CSR inte är obligatoriskt utan en frivillig funktion, och det är upp till företagen själva att 
bestämma hur de skall forma sitt CSR-arbete. (Andersson, 2012) 
 
Det finns flera argument för att ha högre grad av leverantörsövervakning. Bland annat bygger 
antagandena på att högre grad övervakning skulle öka sannolikheten att leverantörer uppfyller 
sina krav och helt enkelt få sådan stor press på sig att de inte kan motstå att följa de riktlinjer 
som satts upp. Men litteraturen påpekar att högre leverantörsövervakning inte är den bästa 
strategin för att öka samarbetet mellan företag och kund gällande social arbete (Boyd, 
Spekman, Kamauff, & Werhane, 2007). Exempelvis menar Murray & Heide (1998) att det 
finns ett negativt samband med att övervaka sina samarbetspartner som kan förstöra deras 
relation. De menar att hög nivå av övervakning signalerar misstro och konflikter kan uppstå. 
Vidare kan övervakningen hämma leverantören på ett sätt som sätter stopp för kreativitet och 
nytänkande. (Murray & Heide, 1998) 
 
Renée Andersson är etik- och miljöansvarig på Indiska som säljer kläder och inredning med 
inspiration från Indien. Renée Andersson intervjuas i ett reportage om CSR där hon anser att 
det är svårt att driva igenom förändringar på egen hand och att det underlättar om flera företag 
i samma bransch går ihop för att få större genomslagskraft på dess leverantörer. Samtidigt 
menar hon att dialogen mellan företag och dess leverantörer är väldigt viktig, och att parterna 
måste respektera varandra. Att driva igenom förbättringar genom att agera västerländsk polis 
genom att ställa för hårda krav och bestämma hur ens leverantör ska arbeta är inte rätt metod 
utan att utvecklingen måste tas steg för steg genom ömsesidiga beslut. (Andersson, 2012) 
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2.3.3 Inköp	  med	  ekonomiskt	  ansvar	  ur	  ett	  hållbarhetsperspektiv	  
Detta avsnitt kommer beröra inköpets bidrag till det tredje hållbarhetsperspektivet, det eko-
nomiska. Av två anledningar kommer inte detta avsnitt vara lika utförligt som de föregående 
avsnitten. För det första inkluderas ofta det ekonomiska perspektivet i de andra två perspekti-
ven. Rapporter om miljö- och socialperspektivet beskriver ofta hur dess metoder bidrar till 
ekonomisk utveckling och hållbarhet (Seuring & Müller, 2008). Det leder in på det andra vil-
ket är att det finns väldigt lite teoretiskt material att finna om enbart inköp mot ekonomisk 
hållbarhet, högst troligen beror detta på föregående anledning. Detta kan exemplifieras med 
att av de 19 källor som är inkluderade i litteraturtabellen i avsnitt 2.5 avhandlar bara fem 
stycken ekonomiska faktorer, i varierande omfattning, och endast två avhandlar inköp och 
ekonomiska faktorer. Dessa artiklar är vad som funnits efter grundliga sökningar i olika data-
baser, det pekar på att inköp med ekonomiskt ansvar är ett outforskat ämne i litteraturen. 
 
Tidigare diskuterades ekonomisk hållbarhet, vilket ibland brukar beskrivas som rättvisa mel-
lan generationer. Vad som skall vara hållbart är däremot inte alltid lika glasklart definierat 
(Anand & Sen, 2000). Fokus inom det ekonomiska perspektivet i TBL ligger på ekonomiskt 
värde, det vill säga vinsten, som skapas av organisationen. Från ett hållbarhetsperspektiv av-
ser vinsten även den vinst som kan erhållas av alla de områden där företaget är verksamt. Det 
vill säga företagets ”ekonomiska fotavtryck”. På detta vis skiljer sig vinst inom TBL lite 
gentemot vinst i den men traditionella meningen då den inte bara ser till företagets intressen 
(Brown, Dillard, & Marshall, 2006). Ekonomisk hållbarhet brukar även avse att utnyttja till-
gängliga resurser ansvarsfullt på ett sådant sätt att företaget kan fortsätta vara lönsamma även 
i framtiden, till exempel genom att inte vara beroende av uttömbara resurser. Det är inte håll-
bart av företag gentemot kommande generationer att plundra naturresurser, det är vad som 
avses med rättvisa mellan generationer (Anand & Sen, 2000). Det är alltså detta som inköps-
funktionen skall bidra till. 
 
I och med den stora bristen på teoretiskt material är det svårt att peka ut några enskilda möj-
ligheter för inköp med ekonomiskt ansvarstagande ur ett hållbarhetsperspektiv gentemot van-
ligt inköpsarbete utifrån teorin. Sett enbart till företagets ekonomiska hållbarhet finns det gi-
vetvis stora möjligheter i att arbeta med inköp, främst genom kostnadsbesparingar och andra 
aktiviteter som stärker företagets konkurrenskraft och därmed deras förmåga att fortleva 
(Bjornland, Persson, & Virum, 2003). Företagets ekonomiska välmående är kanske den vik-
tigaste grunden för att skapa ekonomisk hållbarhet ur rapportens synsätt, men som rapporten 
var inne på tidigare måste alla berörda parter av företagets verksamhet kunna ta del av möj-
ligheterna för att det ska kunna räknas som det (Brown, Dillard, & Marshall, 2006). Utifrån 
definitionen av ekonomisk hållbarhet går det dock att spekulera i vilka möjligheter det skulle 
gå att uppnå genom strategier för inköp med ekonomiskt ansvarstagande. En tänkbar möjlig-
het är till exempel att genom rättvis handel erbjuda sina leverantörer acceptabla priser, vilket i 
sin tur leder till att de kan betala sina anställda bättre löner. Ett sådant resonemang kan dock 
ses som något naivt då mer pengar till en leverantör inte nödvändigtvis genererar mer pengar 
till de anställda. Att betala acceptabla priser till sina leverantörer kan dock tänkas gynna leve-
rantörens tillväxt med alla de fördelar det för med sig. En annan tänkbar möjlighet är att bidra 
till tillväxten i de områden företaget köper in ifrån genom att köpa från fler mindre leverantö-
rer, vilket ger dem en chans att växa. 
 
Även om det genom litteraturen inte går att urskilja några unika möjligheter innebär däremot 
de föregående avsnittens möjligheter även vissa möjligheter ur det ekonomiska perspektivet. 
Detta visar ännu en gång på hur de olika perspektivens vägar korsas, vilket motiverar att ar-
beta med hållbart inköp som ett samlat begrepp vilken bland annat Green m.fl. (2010) disku-
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terar. En möjlighet som grönt inköpsarbete ger är till exempel att reducera slöserier genom 
återvinning och återanvändning i försörjningsstadiet, källhantering (Min & Galle, 1997). Utö-
ver de miljömässiga förbättringarna leder även källhantering till kostnadsreducering (Zsidisin 
& Hendrick, 1998) vilket styrker företagets ekonomiska hållbarhet. Samtidigt är källhantering 
relevant eftersom det går hand i hand med ansvarsfullt utnyttjande av resurser som är en del 
av ekonomisk hållbarhet. Även Carter m.fl.(2000) och till viss del Porter & van der Linde 
(1995) diskuterar hur grönt inköp kan leda till ekonomiska förbättringar. På samma sätt kan 
även möjligheterna för inköp med socialt ansvarstagande bidra till ekonomisk hållbarhet lik-
väl. Att stärka företagets sociala ansvarstagande kan leda till att stora kostnadsposter undviks 
och det kan även generera intäkter (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002). Även förete-
elser som rättvishandel (Fair trade) som praktiseras av många inköpsfunktioner blandar soci-
ala och ekonomiska faktorer (Brown, Dillard, & Marshall, 2006). 
 
När det kommer till inköpsmetoder är det även där, av samma anledning som tidigare, svårt 
att peka ut några specifika metoder för ekonomiskt hållbart inköp. Något som skulle kunna 
ses som en sådan metod är att till större grad använda sig utav fler mindre leverantörer. SMEs 
spelar en stor roll i många industrialiserade länder, i Storbritannien utgjorde de 99 procent av 
alla företag och 51 procent av omsättningen. Genom att samverka mer med mindre leverantö-
rer kan företaget bidra till deras tillväxt och med det tillväxten där de är verksamma. Detta 
skulle även kunna tänkas få positiva sociala effekter då det skulle skapa fler arbetstillfällen 
(Walker & Preuss, Fostering sustainability through sourcing from small businesses: public 
sector perspectives, 2008). Utöver det kan metoderna som diskuterats tidigare tänkas gälla för 
detta avsnitt med då de tillämpas för att uppfylla möjligheter som även leder till ökad ekono-
misk hållbarhet.  
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2.4 Sammanfattning	  -‐	  Hållbart	  inköp	  
Det här avsnittet kommer avsluta den teoretiska referensramen genom att avhandla rapportens 
huvudområde, hållbart inköp. Nedan kommer de föregående avsnitten vävas samman i det 
som blir hållbart inköp. Resultatet av sammanvävningen blir svaret på rapportens första hu-
vudproblemformulering, hur inköpsfunktionen kan bidra till att öka hållbarheten i företagets 
och dess omgivning på kort och lång sikt. Avsnittet tjänar alltså som en sammanfattning av 
den teoretiska referensramen. 
 
Hållbart inköp har under de senaste åren vuxit fram som ett effektivt sätt att öka hållbarheten i 
företaget och i värdekedjan med hjälp av inköpsfunktionen. Behovet av att se utanför organi-
sationens gränser är det som gör inköp till en viktig del i hållbarhetsutvecklingen. Inköpet är 
en av de delar i företaget som har mest kontakt med utomorganisatoriska delar i försörjnings-
kedjan. Ofta är det första steget mot en hållbarare organisation att påverka sina leverantörer 
(Meehan & Bryde, 2010). Dessa möjligheter diskuterades tidigare under avsnittet för SSCM. 
Hållbart inköp kan definieras som: Strävan efter hållbar utveckling via materielförsörjnings-
processen vilket inkorporerar sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Detta kan göras 
på många sätt, till exempel genom att köpa från mindre företag och bidra till den lokala eko-
nomin och motverka arbetslöshet eller genom att köpa från leverantörer som tar socialt och 
ekologiskt ansvar, för att nämna några sätt (Walker m.fl, 2009). Nämnda metoder har redan 
förekommit i rapporten, skillnaden är att de nu förekommer samtidigt under ett samlat 
angreppssätt.  
 
Möjligheter 
De möjligheter som hållbart inköp bidrar med kan ses som summan av de möjligheter som 
tidigare diskuterats i rapporten. En tydlig koppling mellan dessa delar ges av Maignana m.fl. 
(2002) där de ger exempel på hur ett företag valt att ta ett större ansvar genom att finna nya 
leverantörer vilka kunde leverera återvunnet material. Denna förändring ledde sedan till en ny 
produkt, en produkt som  marknadsfördes genom att lyfta fram dess miljövänliga egenskaper 
och som sedan såldes bra och gav bra avkastning för företaget. Detta exempel styrks av Porter 
& van der Linde (1995) som menar att ekologiska krav kan leda till förbättrade processer och 
ett ökat värde på produkten. Min & Galle (2001) menar att de stora företagen har större 
möjlighet att påverka dess leverantörers miljöarbete då de kan ställa högre krav och hjälpa 
dem utarbeta riktlinjer för miljöarbete exempelvis gällande att utforma ett gemensamt 
emballage eller att arbeta med mer miljövänligt material (Min & Galle, 2001; Green, Morton, 
& New, 2010). Detta fenomen kan jämföras med åsikter från Andersson (2012) som menar att 
företag får mer inflytande  att driva igenom sociala förbättringar hos sina leverantörer om de 
går ihop i allianser. Likaså finns det ett samband i att om ett företags leverantör missköter sitt 
miljöarbete kan detta även ses som socialt oansvarigt, exempelvis om ett företag inte bryr sig 
om sin omgivning utan släpper ut kemikalier i ett närliggande vattendrag ses detta som ytterst 
miljöförstörande men också socialt oansvarigt. Stora möjligheter finns att tillgå genom att 
driva igenom förbättringar hos företagets leverantörer, detta har diskuterats i både avsnitt 
2.3.1 och 2.3.2. Tidsperspektivet varierar även för de olika möjligheterna, och vissa förbätt-
ringar kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga resultat. Till exempel kan krav på leveran-
törer om bättre hantering av miljöfarligt avfall få direkta och långsiktig effekter både socialt 
och ekologiskt.  
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Hållbara inköpsstrategier 
Under arbetet med den teoretiska referensramen har författarna identifierat två återkommande 
delar rörande inköp mot de olika delarna av hållbarhet. Den första delen är skapandet av stra-
tegier för inköpsarbetet och den andra är utvärdering och uppföljning av leverantörer. Givet 
delarnas betydelse inom de föregående delarna är det dessa som författarna har valt att foku-
sera på. 
 
Skapandet och införandet av strategier är en viktig del i närmast alla verksamheter, hållbart 
inköp är inget undantag. För att överhuvudtaget kunna komma igång med hållbart inköp be-
hövs det en strategi för hur det ska gå till. Meehan och Bryde (2010) beskriver en process i 
sex steg för framtagandet och utförandet av en hållbar inköpsstrategi. Processen kan ses som 
relativt generell och författarna har därför valt den som en grund för sammanvävningen. Det 
första steget är att identifiera de viktigaste problemen och drivkrafterna som inköpsfunktionen 
ställs inför (Meehan & Bryde, 2010). Drivkrafterna bakom hållbart inköp är de samma som 
för de olika beståndsdelarna av hållbarhet. Krav på att arbeta med hållbarhet i inköpet går ofta 
att härleda från behov inom företaget, värdekedjan och dess omgivning. (Preuss, 2001). Som 
bland annat Seuring & Müller (2008); Borglund m.fl. (2009) diskuterade under avsnittet för 
drivkrafter finns det ett antal olika krafter och problem som påverkar hållbarhetsarbetet i in-
köpsfunktionen. Exempel på drivkrafter är rådande lagstiftning, kunder men även andra in-
tressenter som till exempel media. Krav från de olika intressenterna kan korta ner listan med 
möjliga leverantörer avsevärt (Preuss, 2001). Styrkan hos de olika drivkrafterna och storleken 
av de hållbarhetsproblem som inköpsfunktionen ställs inför styr alltså hur strategin kan ut-
formas (Meehan & Bryde, 2010). 
 
Det andra steget är det största och handlar om att ta fram en inköpsstrategi utifrån företagets 
drivkrafter samt de olika hållbarhetspolicys som existerar i företaget som helhet (Meehan & 
Bryde, 2010). Under metoden för socialt inköp beskrev Maignana m.fl. (2002) tre övergri-
pande huvudstrategier, författarna anser att även dessa med några justeringar går att applicera 
inom hållbart inköp. De tre huvudstrategierna var (modifierat): 
 

• Hållbart inköp driven av intressenter 
• Förebyggande hållbart inköp 
• Resultatbaserat hållbart inköp 

Hållbart inköp drivet av intressenter handlar om att anpassa verksamheten efter de olika på-
verkansfaktorerna som finns. Det innebär att arbetssättet blir reaktivt, inköpsverksamheten 
anpassas utifrån de krav som läggs på företaget av de olika intressenterna (Maignana, 
Hillebranda, & McAlister, 2002). Detta har i undersökningar visat sig vara det vanligaste ar-
betssättet (Preuss, 2001). Tidigare innefattade strategin främst inköp med socialt ansvarsta-
gande, i och med övergången till hållbarhet, som är ett vidare begrepp, ökar mängden olika 
intressenter och med det antalet krav som ställs på inköpsfunktionen. För att exemplifiera kan 
krav från miljöorganisationer leda till att inköpsfunktionen behöver börja arbeta med källhan-
tering, något som inte faller helt under socialt ansvarstagande (Maignana, Hillebranda, & 
McAlister, 2002). En lösning i en sådan situation skulle kunna vara att i den hållbara inköps-
strategin inkorporera delar av de gröna inköpsstrategierna som Min & Galle (1997) föreslår 
(se avsnitt 2.3.1).  
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Förebyggande hållbart inköp är lämpligt under mindre pressade omständigheter. Utan direkta 
krav på företaget om förbättringar finns det mer utrymme för att istället arbeta förebyggande, 
arbetet bygger då mer på ett genuint intresse för frågorna hos företaget (Maignana, 
Hillebranda, & McAlister, 2002). Inom huvudstrategin kan sedan, för företaget, lämpliga in-
köpsstrategier för socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt gröna inköpsinitiativ rymmas. 
Som tidigare diskuterats i rapporten är dessa arbetssätt och dess resultat interrelaterade, väl 
implementerade gröna inköpsstrategier leder till en ökad ekonomisk hållbarhet (Min & Galle, 
1997) och förbättringar inom ekonomisk hållbarhet kan föra med sig sociala förbättringar 
(Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002).   
 
Resultatbaserat hållbart inköp är snarlikt den förebyggande strategin, den stora skillnaden här 
är att hållbarhetsinitiativ tas med företagets konkurrenskraft i åtanke. Hållbart inköp kan 
stärka företagets position genom att negativ publicitet undviks, främja nytänkande och gynna 
marknadsföringsinsatser. Detta kan uppnås med samma medel som föregående huvudstrategi, 
det är målen som är annorlunda (Maignana, Hillebranda, & McAlister, 2002). Meehan & 
Bryde (2010) skriver vidare i sin artikel att i samband med framtagandet av strategierna så bör 
även för företaget lämpliga nyckeltal för uppföljning tas fram. Nyckeltalen ska integrera alla 
delar av TBL i arbetet och underlätta förståelsen för strategin bland den operativa personalen. 
Istället för att utveckla specifika nyckeltal för vardera del ska nyckeltalen visa hur inköpsbe-
slut påverkar alla tre delar av hållbarhet. (Meehan & Bryde, 2010). 
 
Det tredje steget, efter att en strategi tagits fram, blir att fastslå vem eller vilka som ska styra 
arbetet och i samma veva fördela ansvaret. Det är inte ovanligt att de som styr är ansvariga för 
arbetet, men det måste inte vara så heller (Meehan & Bryde, 2010). Efter att makt och ansvar 
fördelats blir det fjärde steget att ta fram mål och en handlingsplan för hur inköpsfunktionen 
kan arbeta med hållbarhet (Meehan & Bryde, 2010). Det är viktigt att målen är relevanta för 
vad som fastslagits i strategin, mål ska dessutom vara mätbara, uppnåeliga och ha en tidsram.   
Handlingsplanen ska i sin tur utgå från målen (Baines, Fill, & Page, 2008). 
 
De sista två stegen i processen blir sedan att följa upp arbetet genom mätning och därefter 
utvärdera och återrapportera. Rapporterna kan sedan utgöra en grund för förändringar i strä-
van efter ett än bättre hållbart inköpsarbete (Meehan & Bryde, 2010). En modell över proces-
sen illustreras i figur 11 på nästa sida.  
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Figur 11 Process för framtagande av en hållbar inköpsstrategi 

Det andra viktiga området som identifierats av författarna är utvärdering och uppföljning av 
leverantörer. Teoriavsnittet har tagit upp vikten av samarbete mellan företag och dess leveran-
törer, problematiken med att kontrollera att leverantörer upprätthåller de bestämda miljömäss-
iga och sociala kraven. För att kontrollera och följa upp behövs det oftast mätas, och då det är 
svårt att mäta och beräkna hållbarhet är detta något en av hållbarhetsarbetets största utma-

Krav på ökad 
hållbarhet 

Identifiera 
drivkrafter till 

hållbart 
inköpsarbete

Identifierade 
drivkrafter 

och problem

Strategi för 
hållbart 

inköpsarbete

Framtagande av 
en inköpsstrategi

Fördelning av makt 
och ansvar

Fastställd 
fördelning

(Initiering)

(Aktivitet)

(Resultat av 
aktivitet)

Mål och 
handlingsplan

Underlag för 
utvärdering

Framtagande av 
mål och 

handlingsplan

Uppföljning och 
mätning

Förbättrad 
strategi

Utvärdering och 
rapportering



 

 42 

ningar (Slaper & Hall, 2011). Det finns idag ingen enhetlig standard som alla företag använ-
der för att följa upp sina leverantörer, även om exempelvis certifieringar som ISO 14001 för-
söker upprätta standardkrav (Chung-Chiang, 2004). Företag upprättar istället sina egna utvär-
deringsprinciper och standards, exempel på det har tagits upp tidigare i den teoretiska refe-
rensramen (Boyd, Spekman, Kamauff, & Werhane, 2007). Ett till exempel går att hämta från 
Volvo Group. Volvo skriver i sin hållbarhetsrapport från  2010 att när nya leverantörer skall 
kontrakteras måste de ha blivit godkända av deras ”Global Sourcing Committee” som arbetar 
med leverantörsutvärdering, är de inte godkända kan de inte bli en leverantör till Volvo. Deras 
Sourcing Commitee utvärderar leverantörer utifrån företagets standard (AB Volvo, 2010). På 
samma vis beskrevs i avsnitt 2.3.1 hur ett brittiskt byggvaruföretag arbetar för att utvärdera 
sina leverantörer. Boyd m.fl. (2007) menar dock att det finns viktiga åtaganden att göra för att 
det sociala och miljömässiga arbetet mellan parterna skall fungera på bästa möjliga vis. Bland 
annat är det viktigt att företaget är konsekventa med de krav de ställer, vilket på bästa sätt kan 
upprättas av en ”Code of conduct”. Vidare bör alla typer av materialflöden kartläggas för få 
en överblick av företagets nätverk, det är då det är störst chans att upptäcka potentiella 
förbättringsmöjligheter. För det tredje måste leverantören stödja företagets strategi. Om det 
finns en ovisshet mellan företagens väderingar och mål kan det vara svårt att få ett fungerande 
samarbete (Boyd, Spekman, Kamauff, & Werhane, 2007). 
 
Problem 
Precis som att hållbart inköp delar de tidigare identifierade möjligheterna delar det även pro-
blemen. Då hållbart inköp är ett nyare begrepp än  till exempel grönt inköp går det att speku-
lera i om inte några av problemen med hållbart inköp är "ärvda".  De större problemen som 
identifierats för hållbart inköp av bland annat Meehan & Bryde (2010); Seuring & Müller 
(2008); Haake & Seuring (2009) har diskuterats tidigare i rapporten, därför kommer de inte 
redogöras för igen här. Det största problemet är dock fortfarande att det finns ett bristande 
engagemang för hållbarhet bland företag. Detta kommer sig av olika anledningar, till exempel 
att företagen ser det som för kostsamt, inte upplever någon press på sig att arbeta mot hållbar-
het eller att de inte ser det som lönsamt. Att en stor majoritet fortfarande enbart arbetar reak-
tivt med hållbarhetsfrågor är ett annat problem vilket leder till att färre nya initiativ kommer 
fram.  
 
Det sammanfattande avsnittet illustreras nedan i figur 12.  

 
Figur 12 Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen. 

Det första som sker är att det uppstår ett behov hos företaget att arbeta med hållbart inköp. 
Behovet kan komma sig av olika anledningar. Drivkrafter i form av intressenter, till exempel 
kunder, kan skapa ett påtvingat behov hos företaget. På samma sätt kan identifierade möjlig-
heter med hållbart inköp skapa ett upplevt behov hos företaget. Arbetet med hållbart inköp 
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kan alltså drivas av företaget eller, mer påtvingat, av intressenter beroende på vad det är som 
skapade behovet. I modellen illustreras det med en tryckande pil för "påtvingat" arbete re-
spektive en dragande pil för arbete drivet av företaget. De identifierade möjligheterna med 
hållbart inköp är det som uppfyller de upplevda behoven. Samtidigt finns det i dagsläget ofta 
problem inom området som förhindrar att behoven fylls, problem som är av varierande styrka 
från företag till företag. Det är strategierna för hållbart inköpsarbete som leder till både möj-
ligheterna och problemen. Strategierna för hållbart inköp diskuterades tidigare, de består av 
vissa nya delar men är till stor del en kombination av de olika strategierna för inköp mot de 
olika beståndsdelarna av hållbarhet. De olika delarna är även de interrelaterade, som diskute-
rats tidigare. Hur de olika beståndsdelarna hänger samman och bidrar till hållbart inköp illu-
streras i figur 13. 

 
 
 
Figur 13 är en kombination av delar från den teoretiska referensramen. De gröna inköps-
strategierna är hämtade från tabell  10 och de sociala från tabell 3. Rapporten var tidigare inne 
på hur de olika beståndsdelarna bidrar till varandra och rapporten illustrerar, förenklat, det. 
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2.5	  Litteraturtabell	  
Vetenskapliga artiklar utgör ett betydande bidrag till den teoretiska referensramen tillsam-
mans med viss kurslitteratur och andra källor som tidningsartiklar och inspelade föreläsningar 
(ej inkluderade i tabellen). Den litteratur som har haft störst betydelse i rapporten är inklude-
rad i tabell 3 nedan, det innebär att material som inte använts i större utsträckning utelämnats. 
Tabellen beskriver artiklarnas huvudsakliga fokus samt på vilken abstraktionsnivå de kan an-
ses hålla sig inom. Tabellen belyser även artiklarnas huvudsakliga fokus som kan vara soci-
ala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Tabellen belyser även om artiklarna fokuserar på 
inköp och den historiska utvecklingen av hållbarhet. Skillnad görs i tabellen på om artiklarna 
behandlar ämnen i större eller mindre omfattning. 
 
Tabell 3 Klassificering av behandlad litteratur 

Källa	   Abstrakt	  
nivå	  

Historsik	  utveckl-‐
ing	  

Sociala	  asp.	  

Ekonom
iska	  asp.	  

M
iljöm

ässiga	  
asp.	  

Inköp	  

Drivkrafter	  

Strategiutfor-‐
m
ning	  

Leverantörsupp-‐
följning	  

Problem
	  

Anand	  &	  Sen	  
(2002)	  

Strategisk	   ¢ ¢ ¢ 
 

¢ 
    

Bjornland,	  	  
Persson,	  Virum,	  

(2003)	  
Strategisk	   l 	  	   	  	   	  	   l 

 
	  	   ¢ 	  	  

Boyd,	  Spek-‐
man,	  Kamauff	  
&	  Werhane	  

(2007)	  

Strategisk	  
 

l 
 

¢ ¢ 
  

l 
 

Brown,	  Dillard,	  
Marshall	  (2011)	   N/A	   	  	   ¢ ¢ ¢ 	  	   	  	  

 
	  	  

 

Chung-‐Chiang	  
(2004)	  

Strategisk	  
   

l l 
  

¢ 
 

Coffman,	  
Umemoto	  
(2009)	  

Strategisk	   ¢ ¢ ¢ ¢ 	  	   	    
	  	  

 

Haake,	  	  Seuring	  
(2009)	  

Operativ	   	  	   ¢ 	  	   ¢ l 
 

¢ 
  

Ho,	  Dickinson,	  
Chan	  (2010)	   N/A	   ¢ 	  	  

 
¢ ¢ 

    

	  Green,	  Mor-‐
ton,	  &	  New	  
(2010)	  

Strategisk	  
 	    

l ¢ 
 

l ¢ ¢ 

Linton,	  Klassen,	  
Jayaraman,	  
(2007)	  

N/A	   l ¢ 
 

¢ 	  	   	  	  
 	    

Maignana,	  
Hillebranda	  &	  
McAlister	  
(2002)	  

Strategisk	   	  	   l 	  	   ¢ l l ¢ l ¢ 

Meehan,	  Bryde	  
(2010)	  

Strategisk	  
 

¢ 	  	   ¢ ¢ ¢ l 
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Min,	  Galle	  
(1997)	  

Strategisk	   	  	  
 

	  	   l l 
 

l 
 

l 

Min,	  Galle	  
(2001)	  

Operativ	   ¢ 
 

	  	   l l 
    

Pedersen	  &	  
Andersen	  
(2006)	  

Strategisk	  
 

l 
  

¢ 
  

l 
 

Porter,	  Van	  der	  
Linde	  (1995)	  

Strategisk	   ¢ 	  	   l l 	  	   	  	   ¢ 	  	  
 

Preuss	  (2001)	   Strategisk	   	  	   	  	   	  	   l l 
 

¢ 
  

Walker	  &	  
Preuss	  (2008)	   Strategisk	   	  	   	  	   ¢ 

 
¢ 

    

Seuring,	  Müller	  
(2008)	  

Strategisk	   	  	   l 	  	   ¢ ¢ l 
   

Zsidisin	  (200)	  
Strategisk	   ¢ 	  	  

 
¢ ¢ 

    

¢Behandlar	  området	  i	  mindre	  omfattning 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

	  	  
lBehandlar	  området	  i	  större	  omfattning 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
För att summera de olika kolumnerna finns det ett antal punkter att peka på. Abstraktionsni-
vån i litteraturen är övergripande strategisk, med inslag av operativt. För vissa har en abstrakt 
nivå varit svår att definiera då de rört sig mellan olika nivåer. De två kolumner som är mest 
representerade i tabellen är inköp och miljö, dessa förekommer oftast i den använda litteratu-
ren. Även de sociala faktorerna är frekvent behandlade. Som redan diskuterats är de ekono-
miska faktorerna underrepresenterade i den funna litteraturen. Ämnets historiska utveckling 
behandlas i ett flertal artiklar som alla ger en likartad bild av utvecklingen. Utöver de tre be-
ståndsdelarna behandlar litteraturen även andra delar av den teoretiska referensramen. Två 
artiklar berör drivkrafterna bakom hållbart inköp och tre behandlar områdets problematik mer 
ingående än den övriga litteraturen. Områdena strategiutformning och leverantörsuppföljning 
är väl täckta i sju respektive sex artiklar. 
 
Av tabellen framgår det, som rapporten var inne på i avsnitt 2.3.3, att det finns en brist på 
artiklar som fokuserar på de ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Endast 5 artiklar fokuserar 
på ekonomiska aspekter och endast 1 behandlar området i större omfattning. Bara två artiklar 
fokuserar på ekonomisk hållbarhet och inköp. Det går även, utifrån tabellen, att utläsa en viss 
utveckling inom ämnet. De äldre artiklarna, till exempel Min & Galle (1997), fokuserar enbart 
på inköp och delar av hållbar utvecklig, nyare artiklar fokuserar på flera, eller alla, bestånds-
delar av hållbar utveckling. Det kan anses visa på hur en utveckling har skett med tiden inom 
ämnesområdet med start i början av 1990-talet fram tills idag. 
 
Vissa bidrag har varit mer betydelsefulla än andra i referensramen. Min & Galles artiklar från 
1997 och 2001 utgör en grund för avsnittet om grönt inköp, i synnerhet skapandet av gröna 
inköpsstrategier. Dessa refereras ofta till i andra artiklar. På liknande sätt har Maignana m.fl. 
(2002) en stor betydelse i avsnittet om inköp med socialt ansvarstagande. Avsnitt 2.1.1 om 
inköp är till stor del baserat på Bjornland, Persson & Virums (2003) bok Logistik För Kon-
kurrenskraft. De grundläggande begreppen som faller inom ramen för hållbar utveckling (Av-
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snitt 2.1.2 till 2.1.4) har till stor del baserats på Coffman & Umemoto (2009), Brown m.fl. 
(2011) och Meehan & Bryde (2010). Avslutningsvis är Seuring & Müller (2008) en artikel 
som varit av betydelse inom flera delar av referensramen. Artikeln är även vida citerad i andra 
artiklar då den strävar efter ett ramverk för hållbara försörjningskedjor.  
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3.	  METOD	  
 
Det här avsnittet ämnar redogöra för hur författarna har gått tillväga i arbetet med rappor-
ten. Kapitlet inleds med att rapportens design diskuteras. Därefter följer en kronologisk ge-
nomgång av arbetsprocessen från start till slut. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om 
kvalitet där författarna lyfter fram vad som har gjorts för att få hög validitet och trovärdighet 
i rapporten.  

3.1 Design	  
För att svara på rapportens problemfrågor har arbetet i första hand präglats av en kvalitativ 
studie snarare än en kvantitativ då det kan anses som svårt att mäta och samla in data i form 
utav siffror när det kommer till ämnet hållbart inköp. Istället lämpar sig alltså kvalitativa stu-
dier bättre i detta arbete då intervjuer med företag gjorts för att ta del av information som skall 
ge underlag för att besvara problemformuleringen. Kvalitativa intervjuer karakteriseras dels 
av enkla och raka frågor där svaren ofta är omfattande och komplexa. I dessa svar finns 
mycket material att bryta ner och ta vara på för att dra intressanta slutsatser och jämförelser, 
dels företag emellan samt jämförelser till teorin (Trost, 2010). Övergripande skillnader mellan 
kvalitativ och kvantitativa studier redovisas i tabell 4 (Eriksson & Widersheim-Paul, 2008).  
 
Tabell 4 Skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa studier 

 
3.2 Process	  
Denna rapports arbetsprocess kan delas upp i sex olika faser; bakgrund, teori, empiri, analys, 
diskussion och slutsats. Hur tiden har fördelats under arbetet gång illustreras i figur 14. 
 
Fas\Vecka	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

Bakgrund	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Teori	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Empiri	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Analys	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Diskussion	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Slutsats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Figur 14 Rapportens arbetsprocess 

Arbetet med rapporten påbörjades redan innan kursen examensarbete i logistik hade startat. I 
slutet av november inledes arbetet med att finna ett område av intresse som var lämpligt att 
skriva om. Huvudinriktningen inköp var bestämt sedan långt tidigare, däremot tog det ett an-
tal turer innan författarna landade i ämnet hållbarhet och hållbart inköp. I december 2011 fort-
skred sedan arbetet med att fördjupa sig inom ämnet och skriva en början till rapportens bak-
grund. Inledningsvis användes breda begrepp såsom ”sustainability”, ”procurement”, ”CSR” 
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och ”green” i kombination med varandra för att sedan gräva ner sig mer i ämnet i takt med att 
nya begrepp upptäcktes. I januari 2012 startade sedan den egentliga kursen examensarbete 
inom logistik och den första fasen som är framtagandet av en rapportbakgrund. Då arbetet 
hade ”tjuvstartats” redan föregående termin gick arbetet till stor del ut på att sålla bland det 
tillgängliga materialet då allt inte var lämpligt för användande i bakgrunden. Utifrån bakgrun-
den formulerades sedan rapportens syfte som bröts ner i två större problemformuleringar. 
 
Nästa del i arbetet var att ta fram rapportens teoretiska referensram. Detta påbörjades innan 
bakgrunden hade redovisats då tiden tillät det. Det första som gjordes var att upprätta en 
struktur för referensramen som det fortsatta arbetet kunde grunda sig på. En struktur valdes 
där de grundläggande begreppen redogjordes för först innan rapporten gick in på problem-
formuleringarna, detta för att förenkla både för läsaren och för att författarna skulle lära sig 
mer om ämnet under arbetets gång. En del av grovjobbet med att hitta teoretiskt material var 
redan gjort då bakgrunden lämnade ett överskott av teori som kunde användas i referensra-
men. Många av de artiklar rapporten refererade till visade sig även vara av nytta i den teore-
tiska referensramen, antingen som källor eller genom att referera till annat material vilket var 
tacksamt då det inte finns ett överflöd av artiklar inom ämnet. För de nya delarna användes 
samma metodik som innan. Generella och breda begrepp användes för att hitta ett stort urval 
av artiklar, till exempel "Economic sustainability" eller "Socially responsible purchasing". 
När bra material väl hittades i dessa sökningar skedde fördjupningar genom att följa artiklar-
nas referenser. Utöver journalartiklar inkluderades även annat material. Högaktuellt material i 
form av tidningsartiklar, Tv-intervjuer med praktiker samt inspelade föreläsningar användes 
också för att lyfta fram hur ämnet är aktuellt i dagsläget.   
 
Nästa del i arbetsprocessen var den empiriska. Där användes den teoretiska referensramen 
som en grund för att utforma de intervjufrågor (se bilaga 2) som företagsintervjuerna grun-
dade sig på. Intervjufrågorna följde samma struktur som den teoretiska referensramen. Vid val 
av företag fanns vissa kriterier som företaget skulle besitta. Dels skulle företagen ha en utar-
betad inköpsfunktion, alltså ha personer som arbetar med inköp av material. Dessutom var det 
viktigt att företagen arbetade i någon omfattning med hållbarhet i deras organisation. Detta 
var viktigt eftersom problemformuleringen frågar efter hur företag arbetar med hållbarhet i 
sitt inköpsarbete, ett företag som inte arbetar med hållbarhet skulle inte tillföra rapporten nå-
got empiriskt material vid denna fråga. Tanken med rapporten var inte att rikta in sig på nå-
gon särskild bransch utan snarare ha en bredare vy för att se om det finns någon skillnad mel-
lan branscherna när det kommer till hållbart inköp. I den teoretiska referensramen togs prak-
tiska exempel upp från flera olika branscher, detta speglar empiriavsnittet där sex stycken 
företag från bland annat klädesbranschen, trä- och metallindustrin har intervjuats och jäm-
förts. Önskvärt för rapportens del var att intervjua personer i företag som var involverad i dels 
inköp men samtidigt hållbarhetsfrågor, gärna i en ledande position för att kunna besvara på 
både övergripande frågor samt frågor på mer operativ nivå.  
 
Fem av sex intervjuer gjordes på plats hos respondentens företag. Den intervju som inte gjor-
des på plats gjordes över telefon då respondenten föreslagit detta. Innan samtliga intervjutill-
fällen skickades mallen för frågorna ut till respondenterna för att dessa skulle vara förberedda 
och hunnit undersöka de frågor som de inte var bekanta med på förhand. Detta underlättade 
intervjuerna som fick ett bra flyt utan för många oklarheter.  Efter varje intervju sammanställ-
des den information som respondenten förmedlat utifrån en given struktur som följer den teo-
retiska referensramen och intervjufrågorna. För varje företag gjordes även en sammanfattande 
tabell för att förenkla en senare jämförelse i rapportens analysavsnitt. Efter intervjuerna utför-
des rapportens analys då resultatet från empirin jämfördes med det från teorin. I analysen jäm-



 

 49 

fördes även de olika företagens prestation på de olika frågorna. I samband med analysen för-
des även diskussioner kring resultatet för att försöka förklara resultatet och skillnaderna mel-
lan företagen.  
 

3.3 Kvalitet	  
Hög validitet i rapportsammanhang avser att flera källor använts för att öka trovärdigheten i 
rapporten (Yin, 2007). För att säkerhetsställa att arbetet har hög validitet har rapportens källor 
valts med omsorg. Rapportens teoretiska referensram bygger i stort på vetenskapliga artiklar 
skrivna av olika forskare och publicerade i olika journaler. De vetenskapliga artiklarna har 
blivit godkända av erkända kommittéer som har krav på vetenskaplig bas, därav kan dessa 
anses som trovärdiga. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna har videoinspelade 
föreläsningar från olika universitet använts. I dessa har professorer intervjuat personer som 
anses som experter inom ämnet. Vidare har bland annat nyhetssändningar och tidningsartiklar 
inom ämnet bistått med teori. Det har gjort att detta examensarbete fått teorin i de vetenskap-
liga artiklarna bekräftade, samtidigt som detta ger ett bättre djup. Dessa nyhetssändningar och 
föreläsningar har även försett examensarbetet med den senaste utvecklingen från näringslivet. 
Litteratur i form utav böcker från välkända författare har även använts för detta arbete. Totalt 
har 52 stycken olika typer av källor används i denna studie där publiceringåren skiljer sig en-
ligt figur 15.  
 

 
Figur 15 Publiceringsår för använda källor  
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4. EMPIRI	  
 
I detta kapitel kommer resultatet av de intervjuer som genomförts att presenteras. Resultatet 
är en stor del i besvarandet av rapportens andra problemformulering, hur svenska företag 
arbetar med hållbarhet i sitt inköpsarbete. Varje företag intervjuades vid ett tillfälle om cirka 
en timme, frågorna som användes återfinns i bilaga 2. De intervjuade företagen är verk-
samma i olika branscher och är av varierande storlek, det största företaget har en årlig om-
sättning på omkring 25 miljarder och det minsta på 200 miljoner. Variationerna i storlek och 
bransch är till för att visa på hur hållbart inköpsarbete kan skilja sig åt beroende på ett före-
tags resurser och verksamhet. Avsnittet inleds med att resultatet för varje företag presenteras, 
därefter sker en sammanfattning av företagens svar på de olika frågorna. Eftersom författar-
na själva inte haft möjlighet att granska företagens arbetssätt baseras resultatet av empirin 
på att uppgifterna från respondenterna är grundade i verkligheten    

4.1	  IKEA	  
Rapportens första företag är ett av Sveriges mest välkända ute i världen och behöver egentlig-
en ingen närmare presentation, IKEA. Företaget grundades som ett postorderföretag av Ingvar 
Kamprad i Älmhult 1943. Från starten har IKEA vuxit till ett företag i möbelbranschen som 
2011 omsatte 212 miljarder kronor. IKEA hade förra året 313 varuhus i 38 olika länder och 
regioner. Antalet anställda låg förra året på 131 000 personer världen över. IKEA använder 
sig av över 1300 leverantörer i över 50 olika länder. Detta tillsammans med ett uttalat stort 
engagemang i hållbarhetsfrågor gör IKEA till ett väldigt relevant företag för den här rappor-
ten. Författarna har varit i kontakt med Eva Stål som är hållbarhetskoordinator hos IKEA. 

4.1.1	  Hållbar	  utveckling	  hos	  IKEA	  
IKEA är det absolut största företaget i den här rapporten med resurser och spridning som vida 
överträffar de andra företagens. Det gör det föga förvånansvärt att IKEA idag är väl bekanta 
med begreppet hållbar utveckling. I företagets hållbarhetsrapport från 2011 går det att läsa om 
företagets hållbara åtaganden som omfattar stora delar av hållbarhetsbegreppet. När vi frågar 
respondenten svarar denna även att IKEA ser hållbar utveckling som summan av de olika 
delarna som utgör TBL. Därför har IKEA gått från att tala om miljö och socialt ansvar till att 
tala om hållbarhet. På frågan om respondenten uppfattar ett mode i begrepp som CSR och 
hållbarhet svarar denna att det är en evig diskussion vad arbetet ska kallas och att det före-
kommer trendbegrepp. Hon anser dock att IKEAs arbete inte bedrivs till följd av att det skulle 
vara på modet. IKEAs hållbarhetsarbete går att spåra långt bak i tiden, även om det inte kallat 
samma sak hela tiden. 
 
Respondenten menar också att IKEA har sett möjligheterna med att arbeta med hållbarhet i 
inköpet och att inköpsfunktionen idag involveras i arbetet. Det görs till exempel i valet av 
leverantörer och nya material. IKEA strävar bland annat efter att inom en snar framtid enbart 
använda sig utav förnyelsebart, återvunnet eller återvinningsbart material i sina produkter. 

4.1.2	  IKEAs	  drivkrafter	  och	  motiv	  
Respondenten säger att hushållande med resurser och ekonomiska faktorer var en inledande 
drivkraft för IKEA att börja arbeta med de frågor som idag går under hållbarhet. Att vara re-
surssnåla har alltid varit väldigt viktigt för IKEA. Hushållande med resurser är fortfarande en 
viktig del för IKEA men även nya drivkrafter har tillkommit på vägen, till exempel att upp-
fylla kundernas önskemål om hållbara produkter. IKEA försöker ständigt integrera hållbarhet 
i allt de gör. 
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En av IKEAs viktigaste intressenter är, som nämnts ovan, deras kunder. Kunder är idag mer 
pålästa och har tillgång till mer information, vilket ökar deras krav på hållbarare produkter. 
En annan stark intressent är media, som förser bland annat kunderna med information om 
företagens verksamhet. Respondenten menar att de idag lever på att vara transparenta och att 
de är angelägna om att hålla en god dialog med media. Det har även förekommit situationer 
då negativ publicitet har riktats mot IKEA från media, exempel på dessa togs upp i den teore-
tiska referensramen. Lagstiftning är även det en påverkande kraft för IKEA och respondenten 
menar att det är självklart för IKEA att alltid uppfylla lagstiftningen, eller se till att de gör det 
om något skulle påvisas. IKEA försöker även ligga före lagstiftningen genom att införa för-
ändringar innan en ny lag går i kraft. IKEAs ägarstruktur är komplicerad men det finns enligt 
respondenten inga externa aktieägare eller investerare som ställer krav på företaget rörande 
hållbarhet 

4.1.3	  Strategiutformning	  på	  IKEA	  
På frågan om det finns utarbetade strategier för hållbart inköp svarar respondenten att hållbar-
het är en utav fyra grundstenar som IKEAs verksamhet grundas på, vilket ska leda till långsik-
tig lönsamhet för företaget, detta går även att läsa i IKEAs hållbarhetsrapport. De övriga tre 
grundpelarna är kostnadsmedvetenhet, sortiment och människor. Hållbarhet ska integreras i 
alla delar av verksamheten. Det innebär att det strategiska arbetet även berör hållbart inköp i 
hög grad. 
 
Respondenten menar sedan att IKEAs arbete med hållbarhet, och hållbart inköp, är mycket 
proaktivt, att det inte finns något område där de inte jobbar med förbättringar idag. Mycket av 
arbetet sker bakom kulisserna och respondenten kände inte ens själv till alla dialoger som 
IKEA är involverade i. IKEA är en aktör som vill vara med och bidra och som har möjlighet-
en att göra det. Det proaktiva arbetet tillsammans med företagets andra drivkrafter och värde-
ringar fick respondenten att placera IKEAs strategiska tillvägagångssätt när det kommer till 
hållbart inköp som resultatbaserad snarare än förebyggande eller reaktiv.  
 
IKEA följer även upp sitt strategiska arbete, respondenten menar att det är A och O för att ses 
som trovärdiga. De har till exempel IKEA-WAY (IWAY), deras uppförandekod, som leve-
rantörer förväntas hålla sig till. En del i IWAY är just återrapportering. IWAY är även en vik-
tig del i nästa avsnitt som handlar om leverantörsuppföljning på IKEA. 

4.1.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  utveckling	  på	  IKEA	  
IKEAs uppförandekodex IWAY specificerar vad leverantörerna kan förvänta sig för krav från 
IKEA som kund. Deras uppförandekodex består utav drygt 80 regler som bland annat berör 
arbetarens hälsa och säkerhet, miljöpåverkan, avståndstagande från barnarbete med mera. I 
dagsläget är 60 procent av IKEAs leverantörer så kallade IWAY-godkända som innebär att 
leverantören uppfyller de lite drygt 80 reglerna. IKEA har som målsättning att till nästa års 
uppföljning kunna redovisa att 100 procent av företagets leverantörer är IWAY-godkända. 
Leverantörskontrollen görs i snitt vart annat år hos leverantören. Kontrollen görs dels av 
IKEA själva men även med hjälp utav en tredje part. Ofta handlar det om en tvådagarskontroll 
där bland annat medarbetarna intervjuas. Respondenten menar att syftet med kontrollerna är 
att IKEA ska känna sig trygga med att jobba vidare med leverantören, samtidigt ser IKEA 
möjligheterna med att hjälpa till att utveckla leverantörens hållbarhetsarbete, exempelvis ge-
nom energieffektivisering.  
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Som rapporten tidigare tagit upp anklagades IKEA i början av 90-talet för att ha leverantörer 
som använde sig utav barnarbete. Respondenten menar att IKEA då gjorde fel genom att de 
genast sa upp samarbetet. Detta ledde till att leverantören gick i konkurs vilket drabbade bar-
nen hårdast. Numera ser strategin helt annorlunda ut om liknande händelser skulle uppstå. 
IKEA tillsammans med organisationer som Rädda barnen träffar leverantören, barnet och 
dennes familj där en plan görs utifrån varje enskilt barns bästa. Det viktigaste är att leverantö-
ren blir ansvarig för att barnet eller ungdomen inte blir utsatt för att denne måste sluta arbeta. 

4.1.5	  Problem	  
Ett problem IKEA har när det kommer till just hållbart inköp är att de har många leverantörer 
och på så vis blir arbetet kring dessa väldigt omfattande. IKEA har som mest haft upp emot 
1800 leverantörer men arbetar för att minska denna siffra för att göra hela värdekedjan mer 
kontrollerbar. Det betyder att arbetet med hållbart inköp är väldigt resurskrävande för IKEA. 
IKEA lägger inget arbete i att undersöka fler steg bak i leverantörskedjan dock berättar re-
spondenten att tanken med IWAY är att hållbarhetstänket skall smitta av sig från IKEAs leve-
rantörer till dennes leverantörer.  

4.1.6	  Sammanfattande	  tabell	  -‐	  IKEA	  
På nästa sida följer en sammanfattande tabell av det empiriska materialet från IKEA. Tabellen 
försöker sammanfatta resultatet från de olika delarna och göra det överskådligt i syfte att för-
tydliga och förenkla jämförelser mellan respondenter. För att kunna göra detta kommer 
samma tabell användas för varje respondentföretag. Strukturen i tabellen är utformad för att 
följa samma struktur som det empiriska materialet och de frågor som använts. Frågor relate-
rade till problem inkluderas ej i tabellen till följd av problematiken med att klassificera dessa. 
För varje delfråga sker en klassificering utifrån författarnas bedömningar av det empiriska 
materialet. Skalan på klassificeringen är 0 till 3 där noll är det lägsta värdet och tre det högsta. 
I sammanfattningen av avsnittet kommer sedan de olika tabellerna att vävas samman i en 
sammanfattande tabell, med samma upplägg. Denna skall ligga till grund för den senare ana-
lysen. 
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Tabell 5 Sammanställning av empiriskt resultat från IKEA. 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   FÖRETAG:IKEA	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  

	  Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	  

Inte	  alls	  
 	  	  

 l  Fullständigt	  

	  Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

 
 l  Fullständigt	  

	  Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	  

Inte	  alls l 
	  	   	  	  

Enbart	  

	  Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	    

 l  Fullständigt	  

	  
Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

 l  Fullständigt	  

	  Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *Hushållande	  med	  resurser	   	  	   	  	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Kundönskemål	  

	   	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	  
	   	   	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktigt	  
	  Media	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktigt	  
	  Aktieägare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   0	   1	   2	   3	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

l Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   	  	   	  	   l Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	    

l Fullständig	  
	  Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	  

	  	   	  	  
l Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

 l Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  

	  	   	  	  
 l Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	   Ett	  steg l	   Två	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	  

	  	   	  	  
l Omfattande	  
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4.2	  Kinnarps	  
Kinnarps är ett familjeföretag som grundades 1942 i Kinnarp utanför Falköping. Kinnarp er-
bjuder helhetslösningar för kontor, skola och offentliga miljöer och omsatte år 2010/2011 4,2 
miljarder svenska kronor. Företaget är idag Europas näst största leverantör av inredningslös-
ningar för kontor och har försäljning i ca 40 länder. Huvudkontoret och den största av åtta 
fabriker finns i Kinnarp, koncernen har ca 2 500 anställda. I Kinnarp utgörs till stor del av 
bearbetning av trävaror som genom flera produktionssteg går från råvara till färdig produkt i 
form utav bland annat olika typer av bord och hurtsar. Gällande stolar är det mest fråga om 
montering av komponenter som äger rum i Kinnarp. Komponenter som i stor del kommer från 
företagets egna fabriker, däribland fabriken i Skillingaryd och fabriken i Jönköping. Resten av 
komponenterna kommer från företagets resterande ca 300 underleverantörer.   
 
Intervjun gjordes av författarna på företaget huvudkontor i Kinnarp den 13 april med inköps-
chefen Christine Salvén.  

4.2.1	  Hållbar	  utveckling	  hos	  Kinnarps	  
Kinnarps utvecklar sina egna produkter och arbetar för att deras produkter skall hålla under en 
längre tid och ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. I och med att Kinnarps största kund-
grupp är den offentliga sektorn lägger deras kunder stor vikt vid miljöfrågor, något som Kin-
narps i sin tur tar med sig i deras arbete. Gällande det sociala ansvarstagandet måste Kinnarps 
leverantörer skriva under företagets Code of Conduct. Respondenten berättar att företaget har 
tagit ett beslut att all träråvara skall vara FSC-certifierad. FSC står får Forest Stewardship 
Council som främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk i världens skogar och be-
handlar frågor som hur trädet fälls, vart det fälls, hur personalen har det gällande säkerhet, 
minimilöner och liknande. Gällande ekonomiska aspekten för inköp ser Kinnarp särskilt 
mycket på den totala kostnaden för att köpa in artikeln och få den genom fabriken. Samtidigt 
som produkten ska vara billig att köpa in påpekar respondenten att det är viktigt att leverantö-
ren mår bra ekonomiskt av samarbetet för att denna skall kunna utvecklas och göra nya inve-
steringar. Respondenten drar likheter mellan populariteten kring CSR och ISO 9000 och för-
utspår att CSR i framtiden kan bli samma krav och självklarhet som ISO 9000 är idag.   

4.2.2	  Kinnarps	  drivkrafter	  och	  motiv	  
På frågan vilka drivkrafterna var för Kinnarps att börja arbeta med hållbarhet svarar respon-
denten att det på Kinnarps aldrig funnits en tanke på att börja arbeta med hållbarhet utan det 
har utvecklats från det andra arbetet. Från början tänkte Kinnarps kanske inte miljö utan sna-
rare resurser,  hur de kunde hushålla med dem och använda dem på bästa sätt. Även om Kin-
narps främst fokuserat på ekonomin har deras arbete, till exempel genom att ta tillvara på allt 
material och utnyttja transporter effektivare, medfört miljömässiga förbättringar likväl. Detta 
innan något arbete benämndes som hållbarhet eller liknande. Respondenten lyfte även fram 
hur arbete i ett område påverkar exempelvis hållbarhetsarbetet med, men även tvärtom. Idag 
har nya drivkrafter tillkommit för Kinnarps. Respondenten menar att kunderna ligger bakom 
många av de krav de arbetar med idag. Företaget får även många frågor från sina kunder rö-
rande hållbarhet. Respondenten svarar även att de större kunderna är de som ställer högst krav 
på hållbara produkter, särskilt offentlig upphandling har höga krav. 
 
Kunderna är, som respondenten tog upp, en stark intressent för Kinnarps. De övriga intressen-
terna diskuterades också under intervjun. Media som ofta nämns som en stark sådan upplev-
des inte som särskilt inflytande på Kinnarps enligt respondenten. Denna menar att Kinnarps 
inte är lika utsatta för press från media då de inte har någon större verksamhet utanför Europa. 
Respondenten är dock medveten om de konsekvenser som negativ publicitet kan medföra. 
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Eftersom Kinnarps är helt familjeägt upplever de ingen press från aktieägare, några investe-
rare finns inte heller i företaget. Det finns lagstiftning som påverkar Kinnarps, både rörande 
produktionen men även produkterna. Lagstiftning har dock aldrig orsakat några akuta pro-
blem för Kinnarps och ses därför inte som en väldigt viktig intressent. Även om Kinnarps är 
måna om att inte bryta mot några lagar och bestämmelser.  

4.2.3	  Strategiutformning	  på	  Kinnarps	  
På frågan om det existerar en utarbetad strategi för hållbart inköp och hållbar utveckling sva-
rar respondenten att det finns en fastslagen strategi för hur inköpsfunktionen ska arbeta och i 
denna ingår även hållbarhetsfaktorer. Det finns alltså ingen specifik strategi enbart för hållbart 
inköp. På samma sätt utvärderas leverantörernas hållbarhet som en del i den totala leveran-
törsbedömningen, mer om det nedan. Respondenten menar även att Kinnarps arbetar proaktivt 
med hållbarhetsfrågorna. Framförallt ligger de långt fram i utvecklingen när det kommer till 
trä. Kinnarps ställer höga krav på miljö och arbetsförhållanden vid framställningen av det trä 
som ingår i Kinnarps produktion. Kinnarps kräver till exempel FSC-certifierat (Forrest ste-
wardship counsil, en granskande tredjepart) material idag. Respondenten säger även att Kin-
narps ser konkurrensfördelar i att arbeta med hållbarhet i inköpet och att det är drivande för 
dem eftersom de är ett vinstdrivande företag. Respondenten tror att det ger dem en fördel på 
deras marknad eftersom många av Kinnarps konkurrenter köper in möbler medan de tillverkar 
själva och att det då blir enklare att få med hållbarhetstänket i hela kedjan. Med den moti-
veringen placerades Kinnarps strategiska tillvägagångssätt som resultatbaserad snarare än 
förebyggande. Respondenten menade dock att Kinnarps skulle kunna bli bättre på att mark-
nadsföra sitt hållbarhetsarbete. 
 
Det sker även uppföljning av det strategiska arbetet månadsvis med hjälp av olika nyckeltal 
som även berör hållbarhetsfaktorer. Utöver det bedrivs samarbeten med bland annat Världsna-
turfonden där det sker årliga uppföljningar av miljöarbetet. 

4.2.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  utveckling	  på	  Kinnarps	  
Vid val av ny leverantör får denne till en början skriva på ett sekretessavtal. Därefter skall 
leverantören godkänna Kinnarps Code of Conduct. Nästa steg är vanligen ett besök hos leve-
rantören där en mall för leverantörsbedömning används. Det är inköpsavdelningen som ansva-
rar för leverantörsuppföljningen och i vissa fall är de ett team på tre till fyra personer som 
åker på dessa uppdrag bestående av ansvarig inköpare och SQA (Supplier Quality Auditor) 
och även produktionstekniker och/eller konstruktör. Denna mall tar bland annat upp paramet-
rar om hur rutiner kring dokumenthantering går till, hur produktionen ser ut, kontroll på in-
kommande material, hur processer kontrolleras och följs upp. Samtidigt studeras leverantö-
rens ekonomi genom att läsa årsredovisning. Därefter diskuterar Kinnarps huruvida denna 
leverantör kan kontrakteras eller inte och tar även upp eventuella risker som finns. 
 
Leverantörsutvärdering utförs av Kinnarps varje år på företagets A-leverantörer samt vart 
annat år på dess B-, och C-leverantörer. Uppföljningen görs med hjälp av en mall på plats hos 
leverantören, vilket är en lightversion av den mall som användes vid första kontrollen hos 
leverantören när denne var ny. Kinnarps har inte behövt säga upp en pågående leverantör på 
grund av hållbarhetsproblem. Däremot har de varit tvungna att säga nej till en leverantör i 
Litauen efter att varit på dennes fabrik och ansett att arbetsmiljön var för dålig.  
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På frågan om Kinnarp tar ansvar flera led bakåt i kedjan menar respondenten att i och med att 
Kinnarps leverantörer skrivit på deras Code of Conduct garanterar leverantören i sin tur att 
dennes leverantörer uppfyller Code of Conduct. Samtidigt vill Kinnarps i sin tur se någon typ 
av uppförandekodex från leverantören och på så vis menar respondenten att ansvaret följer 
med i kedjan bakåt och tycker att det vore önskvärt att kunna ha resurser att göra stickprover 
flera led bakåt i leverantörskedjan. Om Kinnarps skulle upptäcka något negativt arbete hos en 
leverantör i form utav exempelvis dåliga arbetsförhållanden ger Kinnarps leverantör en ”act-
ionplan” för att ordna dessa problem, därefter skall problemen vara lösta annars avvecklas 
leverantören. Kinnarps arbetar för att få mer tid att arbeta närmare med sina leverantörer och 
kunna utvecklas ihop. Bland annat diskuteras leveranser, miljö, kvalitet, förbättringsarbete 
mellan dessa parter. Det finns ett ständigt fokus på kostnadsförbättringar. 

4.2.5	  Problem	  
Avslutningsvis diskuterades vilka problem som respondenten och Kinnarps upplever i sam-
band med hållbarhetsarbetet. Respondenten menar att det största problemet dels är att hålla 
sig informerad om utvecklingen och dels att hinna med att utbilda sig själva i det. Detta ef-
tersom hållbar utveckling är ett ämne som fortfarande är under stark tillväxt och att hållbarhet 
ofta är något som behöver "säljas in" hos leverantören. Att det skulle vara kostsamt att arbeta 
med hållbarhet har inte Kinnarps upplevt eftersom hållbarhet är enfaktor redan i utvecklingen 
av produkten, de ser snarare ekonomiska möjligheter med arbetet. 

4.2.6	  Sammanfattande	  tabell	  -‐	  Kinnarps	  
På nästa sida återfinns tabell 6 som utgör sammanfattningen av det empiriska materialet från 
Kinnarps. Tabellen följer samma struktur som tidigare.  
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Tabell 6 Sammanställning av empiriskt resultat från Kinnarps. 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   FÖRETAG:Kinnarps	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  

	  Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

l 	  Fullständigt	  

	  Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	  

Inte	  alls l 
	  	   	  	  

Enbart	  

	  Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  
Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	  

Inte	  alls	  
	  	  

l	   	  	  Fullständigt	  

	  Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *	  Resurssnålhet	   	  	   	  	   	  	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Kundkrav	  

	   	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	   *Konkurrensfördelar	  
	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Media	   Oviktiga	   l 	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Aktieägare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   0	   1	   2	   3	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

l  Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   	  	   	  	   l Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   l Fullständig	  
	  Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	  

	  	   	  	  
l Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

l	  	  Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  	   l	  

	  	  
Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	   Ett	  steg	   lTvå	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	  

	  	  
l Omfattande	  
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4.3	  Daloc	  
Daloc är ett familjeföretag som har rötter från 1940-talet då entreprenören  John W Johansson 
började tillverka kassaskåp och branddörrar i Lidköping. 1956 flyttade företaget till Töreboda 
som än idag är centrum för dörrtillverkaren. År 2010 omsatte Daloc 624 miljoner svenska 
kronor och hade 314 anställda. Daloc tillverkar dörrar i både trä och stål. Produktionen av 
dessa sker i Töreboda. Viss tillverkning sker även i Mellerud och Västerås. 
 
Intervjun ägde rum i Töreboda den 2 april där inköpschefen Henrik Rosing agerade respon-
dent. Henrik arbetar som inköpschef på Daloc Futura AB. 

4.3.1	  Hållbar	  utveckling	  hos	  Daloc	   	  
Enligt respondenten är hållbar utveckling ingenting som företaget börjat arbeta med under den 
senaste tiden då begreppet blivit populärt, utan  det har sedan länge varit en viktig parameter 
för Daloc som i dess miljöpolicy definierar hållbar utveckling på följande sätt: 
 

”Utformning av metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt 
uthålligt samhälle” – Daloc, 2012 

 
I och med att Dalocs leverantörer främst finns i Sverige läggs inte lika stor kraft på sociala 
aspekter i företagets inköpsfunktion. Daloc ser mindre risk med nationella leverantörer jäm-
fört med leverantörer som finns runt om i världen där tydligare skillnader finns mellan företa-
get och dess leverantörer gällande kultur, lagar och normer. I och med att Dalocs leverantörer 
i stort är svenska berörs de inte utav denna problematik.  

4.3.2	  Dalocs	  drivkrafter	  och	  motiv	  
Det finns ett samband mellan miljöhänsyn och ekonomisk hållbarhet när det kommer till Da-
locs drivkrafter till att börja arbeta med hållbarhet. I företagets början var det strävsamt eko-
nomiskt och Daloc var därför tvungna att inte förbruka mera material än vad som var nödvän-
digt.  Företaget köpte plåtar med storlekar anpassade efter produktionen för att minsta möjliga 
material skulle gå till spillo. Familjeföretagskulturen är stark inom företaget, Daloc påverkas 
inte heller av några krav från aktieägare, eftersom det inte finns några förutom ägare inom 
familjen. Det existerar inte heller några investerare med inflytande i hur organisationen styrs. 
Daloc har hela tiden strävat efter att utvecklas i den takt som företaget själva klarar av, detta 
har möjliggjorts av att bland annat slippa press från andra aktieägare och intressenter. Lag-
stiftning är en annan påverkande faktor som Daloc givetvis alltid ser till att följa. 

4.3.3	  Strategiutformning	  på	  Daloc	  
Respondenten berättade att det kan förekomma  utarbetade strategier för hållbar utveckling på 
höga nivåer inom företaget men att hållbar utveckling ligger ganska långt ifrån Daloc ef-
tersom de inte upplever att de påverkas lika mycket av de frågorna jämfört med mer internat-
ionella företag. Företagets förutsättningar med stora leverantörer från främst Sverige bidrar 
också till ett upplevt minskat behov av sådana strategier från Dalocs sida. Respondenten pekar 
återigen på att allt strategiskt arbete i Daloc görs med ett långsiktigt tänk och att detta även 
innefattar hållbarhet. Daloc har överseende med att en produkt inledningsvis skulle gå dåligt 
om de tror den kan bli bra på sikt. Det långsiktiga tänket leder också till att Daloc arbetar mer 
proaktivt än reaktivt. Hållbarhetsfrågor inkluderas exempelvis som en del i designstadiet på 
nya produkter. På det sättet inkluderas även hållbart inköp till viss del, exempelvis vad gäller 
materialval. Sett till marknaden hör Daloc till den grupp av företag som driver utvecklingen, 
det kräver proaktivt arbete. 
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Daloc har som nämndes ovan inte några direkt utarbetade strategier för varken hållbart inköp 
eller hållbar utveckling, således blir det svårt att besvara vilket strategisk tillvägagångssätt av 
de tre identifierade (Reaktivt, förebyggande, resultatbaserat) som Daloc kan sälla sig till. 
Detta är inte heller något som Daloc funderat över. Sett till Dalocs långsiktiga, proaktiva ar-
bete och deras fokus på ekonomin och resultat kom författarna och respondenten dock fram 
till att en placering inom den resultatbaserade inriktningen verkade mest trolig för de strate-
gier som berör hållbart inköp hos Daloc.    
 
När det kommer till uppföljningen av strategiarbetet genomförs det bland annat av olika in-
ternrevisioner inom de olika delarna av företaget. Då är det mycket fokus på exempelvis mil-
jöfaktorer och de avvikelser av negativ art som upptäcks följs upp. Respondenten själv, i 
egenskap av kvalitets- och miljöchef, genomför detta två gånger årligen. Utöver det sker även 
externa revisioner, till exempel om Daloc uppfyller ISO 14000. Granskningar genomförs även 
av exempelvis säkerheten hos arbetsmiljön. Både interna och externa revisioner ligger till 
grund för förbättringar. 

4.3.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  utveckling	  på	  Daloc	  
Respondenten var osäker på det totala antalet leverantörer som Daloc kontrakterar. Däremot 
görs en ABC-klassificering av dem där A-leverantörerna är de mest betydande, det kan till 
exempel röra sig om leverantörer av material och svårersättliga varor. Daloc har cirka 10 av 
dessa leverantörer, således verkar klassificeringen följa paretoprincipen. De använder sig även 
av en huvudleverantör per produkt som de har bra koll på rörande till exempel kvalitet istället 
för att använda sig utav flera och pressa priserna. 
 
Respondenten upplever det som vanligare att mindre företag ställer krav om exempelvis 
ISO14000 certifiering nuförtiden än att stora företag gör det. Vid val av leverantörer ställer 
Daloc inga direkta krav på hållbarhet hos leverantören. Främst ställs krav på ekonomiska fak-
torer som leveranstider och betalningsvillkor samt praktiska krav som exempelvis utformning 
av emballage och möjligtvis certifieringar. Daloc har ingen specifik code of conduct men det 
finns material rörande uppförande och liknande. Daloc tillämpar provleveranser för att följa 
upp och utvärdera leverantörer. Leverantören kan då på prov leverera under ett antal månader 
eller även år. Vid utvärderingen sker ingen separat bedömning utav hållbarhetsfaktorer utan 
istället inkluderas de i den totala leverantörsuppföljningen. Givetvis upphör provleveranserna 
med tiden, Daloc ser ingen poäng i att utvärdera exempelvis SSAB som har varit leverantör i 
över 40 år.  Daloc tar själva inget ansvar bakåt i värdekedjan, för sina leverantörer och deras 
leverantörer. Respondenten motiverar det med att Daloc  är, i jämförelse med sina viktiga 
leverantörer, små. Respondenten upplever det som att det skulle bli närmast löjligt om Daloc 
skulle gå till exempelvis SSAB eller ASSA och fråga om deras leverantörer. Daloc kontrakte-
rar främst svenska leverantörer och utgår då från att de inte behöver kontrollera dem lika hårt. 
På samma grund genomförs inget omfattande arbete för att förbättra leverantörens hållbarhet. 
Daloc ha inte heller behövt avbryta några leverantörssamarbeten talföljd av hållbarhetsrelate-
rade problem. 

4.3.5	  Problem	  
En stor utmaning för Daloc är ut mot dess kunder som använder sig utav olika miljödatabaser 
när de väljer dörrleverantör. Dessa databaser finns till för att rangordna och bedöma olika 
dörrar. I detta fall krävs mycket detaljkunskap för att veta vad bedömningarna bygger på. Att 
använda sig utav en plastkantlist på en dörr kan sänka betyget jämfört med en liknande dörr 
utan denna detalj.  
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4.3.6	  Sammanfattande	  tabell	  -‐	  Daloc	  
På nästa sida har det empiriska materialet från Daloc sammanställts i tabell 7. Samma struktur 
som innan har använts.   
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Tabell 7 Sammanställning av empiriskt resultat från Daloc. 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   FÖRETAG:	  Daloc	  	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  

	  Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

Fullständigt	  

	  Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	  

Inte	  alls l 
	  	   	  	  

Enbart	  

	  Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  
Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	   Inte	  alls	  

	  	  
l Fullständigt	  

	  Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *	  ekonomiskt	   	  	   	  	   	  	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *Miljöhänsyn	  

	   	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	  
	   	   	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Media	   Oviktiga	   l 	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Aktieägare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   0	   1	   2	   3	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

 Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   	  	   	  	   l Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   l Fullständig	  
	  Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	  

	  	  
l Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

	    l Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  l	  

	  	   	  	  
Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	  l	   Ett	  steg	   Två	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	   l 

	  	  
Omfattande	  

	  



 

 62 

4.4	  Arkivator	  	  
Arkivator AB grundades 1940 av Tage Andersson. Företaget består av tre affärsområden; 
Telekom som utvecklar mikrovågsantenner, mikrovågsfilter och mikrovågskopplare, vidare 
finns Maskinsystem som utvecklar förpackningsmaskiner, och slutligen affärsområde Industri 
som är experter på skärande bearbetning. Arkivator AB har totalt ca 400 anställda. Kunderna 
till Arkivator är allt ifrån mindre företag till marknadsledande företag inom bland annat for-
donsindustrin.  
 
På Arkivator i Falköping intervjuades Peter Lundin som är Director Strategic Sourcing, Pro-
perties and Environmental den 13 april i Falköping.  

4.4.1	  Hållbar	  utveckling	  på	  Arkivator	  
Respondenten menar att Arkivator är bekanta med begreppet hållbar utveckling. Arkivator har 
dock ingen definition för hållbarhet men  strävar efter att vara resurssnåla samtidigt som de 
tar hänsyn till människor och miljö, vilket var det närmaste en definition som företaget har. 
Arkivator har i och med det identifierat de tre olika aspekterna av hållbar utveckling, männi-
skor, miljö och ekonomi. Däremot läggs inte samma vikt på varje aspekt vid leverantörsut-
värderingar. I stället använder sig Arkivator av viktade värden på de olika aspekterna som är 
mer anpassade efter Arkivators verksamhet när de utvärderar leverantörer. De lägger fokus på 
fem delar där miljöfaktorer  utgör 17.5 procent och sociala faktorer 15.5 procent av den totala 
bedömningen.. Det är dock omöjligt att bli leverantör till Arkivator med dåligt utförande på 
någon del. 
 
Arkivator har även identifierat möjligheterna med att använda inköpsfunktionen för att öka 
sin hållbarhet. Detta är även något som Arkivator arbetar med, mestadels  genom att utvärdera 
sina leverantörer utifrån en rad olika hållbarhetskriterier innan de kontrakteras som en ny le-
verantör. Respondenten säger att det kanske kan ligga en trend i begreppet hållbar utveckling 
och att mer läggs inom begreppets ramar idag än tidigare. Respondenten tror dock att arbetet 
bedrivs för att det snarare behövs än för att vara trendriktiga, sådant är åtminstone fallet på 
Arkivator. De ser det som en konkurrensfördel. 

4.4.2	  Arkivators	  drivkrafter	  och	  motiv	  
På frågan vilka Arkivators största drivkrafter att börja arbeta med hållbart inköp var svarade 
respondenten att det inledningsvis var deras fokus på resurssnålhet som fick dem att börja 
arbetet med hållbarhet. Det är också en drivkraft idag samtidigt som andra tillkommit. Kun-
dernas önskemål om hållbarare produkter är en stark drivkraft som tillkommit för Arkivator. 
Med stora kunder som Ericsson, Volvo och Bosch är det viktigt att uppfylla de krav dessa har.  
 
Diskussionen om kunderna ledde in på vikten av de olika intressenterna. Bland de som listats 
i rapporten lyfter respondenten fram kunderna som de absolut viktigaste intressenterna för 
Arkivator. Kunderna ställer krav på Arkivator i hållbarhetsfrågor men även inom andra områ-
den. Arkivators internationella expansion hänger även den samman med att deras kunder ex-
panderar, kunderna har varit måna om att Arkivator flyttar efter dem till exempelvis Asien. 
Utöver kunderna anpassar sig även Arkivator till rådande lagstiftningar där de är verksamma, 
de upplever dock inte den juridiska pressen som stor då de har goda marginaler. På samma 
sätt upplever Arkivator ingen större press från media. Respondenten tror inte att Arkivator är 
den typen av företag som är av intresse att granska. Det skulle kanske vara om problem upp-
står hos en kund och det spåras till Arkivator som problem kan uppstå. Arkivator har även 
kommunikationsriktlinjer om en sådan situation skulle uppstå. Arkivator har inga investerare 
och endast två aktieägare, därför bedöms inte vikten av de intressenterna. Respondenten säger 
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att det är ett medvetet drag från Arkivator att undvika börsen och därför kunna arbeta friare 
och mer långsiktigt. 

4.4.3	  Strategiutformning	  på	  Arkivator	  
På frågan om det finns  en utarbetad strategi på Arkivator som berör hållbart inköp svarar 
respondenten att 75 procent av materialet som köps in är specificerat från kund, vad Arkivator 
sedan kan göra är att välja leverantör. Det finns dock ingen särskild strategi för hållbart inköp 
utan hållbarhet ingår istället som en del av den totala inköpsstrategin som fokuserar på total-
kostnad. Där ingår bland annat strategin att köpa från det land där varan skall förbrukas för att 
på så vis bland annat spara in på miljöskadliga och kostsamma transporter. Arkivator strävar 
även efter att ha sina leverantörer på närmast möjliga avstånd av samma anledning, att spara 
in på transporter (med alla fördelar det medför). För inköpet av kemikalier finns även strate-
gier som berör hållbarhet. Arkivator försöker succesivt byta ut skadliga kemikalier mot håll-
barare alternativ. Vid inköp av nya maskiner och liknande tar även Arkivator hänsyn till om 
det finns energisparande program och liknande. 
 
På frågan om Arkivator arbetar reaktivt eller proaktivt med hållbarhetsfrågorna svarar respon-
denten att företaget försöker vara proaktiva. Sett till företagets arbete är ett proaktivt tillväga-
gångssätt mest tänkbart. Samtidigt kan det förekomma reaktiva inslag för ett företag som Ar-
kivator. Med stora kunder som ligger längre fram i hållbarhetsarbetet kan nya krav att anpassa 
sig till att dyka upp. När respondenten sedan ombads att försöka placera Arkivator inom en av 
de tre strategiska tillvägagångssätten för hållbart inköp blev det i gränslandet mellan förebyg-
gande med riskreducering och resultatbaserat med nytänkande. Respondenten menar att de 
inte är riktigt där (nytänkande) i dagsläget men att de jobbar för att komma dit och att de är en 
bit på vägen komna. Uppföljning sker även av arbetet, omfattningen och frekvensen beror på 
vilken leverantör och vilken företagsdel. Stor del av uppföljningen berör även leverantörerna, 
vilket är nästa del. 

4.4.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  utveckling	  på	  Arkivator	  
Vid val av ny leverantör för Arkivator är det en mängd olika parametrar i fyra olika kategorier 
hos leverantören som granskas. Materialhantering är en kategori som bland annat handlar om 
leverantören använder sig utav kvalitetsgodkända leverantörer, hur bra deras produktionsut-
rustning är och så vidare. Vidare bedöms miljö som en kategori vilket bland annat tar upp 
olika miljöcertifieringar, hur de arbetar med kemikalier. Respondenten menar även att det inte 
räcker att de använder sig utav olika miljöcertifikat utan även hur leverantörens produkter 
påverkar Arkivators miljöstandard och miljömål. Nästa kategori är socialt ansvarstagande 
som grundar på SA 8000 (Social Accountability 8000) vilket är en internationell standard för 
etiska riktlinjer. Arkivator har ingen egen Code of Conduct, utan utgår från SA 8000.  Socialt 
ansvarstagande menar respondenten är särskilt viktigt i Asien och Östra Europa där inga kol-
lektivavtal förekommer jämfört med exempelvis Sverige där respondenten menar att det inte 
alls krävs lika ingående granskningar på det sociala ansvarstagandet. Slutligen görs en finan-
siell bedömning där nyckeltal granskas för att se att det är ett stabilt företag som skall kontrak-
teras som kan betala sina leverantörer. Leverantören får en siffra på hur bra de är på varje 
parameter som slutligen summeras ihop till leverantörens totalbetyg som därefter klassificeras 
som A-, B- eller C-leverantör. Där C-leverantörer skall vara under avveckling eller utveckl-
ing.  
 
Vad gäller uppföljning av befintliga leverantörer har Arkivator en anställd för enbart denna 
typ av uppdrag som åker runt till företagets leverantörer och granskar dessa, i vissa fall i säll-
skap med någon från Arkivators inköpsavdelning. Hur ofta dessa revisioner görs beror på. De 
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som levererar produkter som sedan skall levereras till fordonsindustrin görs varje år, övriga 
granskas inom tre år. Vid leverantörsuppföljning säger respondenten att de börjar på led-
ningsnivåns arbete och går sedan nedåt och tittar bland annat på hur skrothantering görs och 
avfallsstatistik samlas in. Arkivator har alltså en omfattande utvärdering av sina leverantörer 
men granskar inte längre bak i kedjan. Dock menar respondenten att de tittar på hur leverantö-
ren köper sitt material som sedan kommer att påverka Arkivator, för att det ingående materi-
alet skall hålla den kvalitet som Arkivator arbetar med. Respondenten berättar att Arkivator 
har ca 180 leverantörer och att det varje år händer att leverantörssamarbete måste sägas upp 
bland annat på grund av miljömässiga-, social eller ekonomiska problem. Önskvärt är att be-
hålla samma leverantörer en längre tid men om en leverantör exempelvis har ekonomiska be-
kymmer ser sig Arkivator efter alternativa leverantörer om ingen lösning på problemen existe-
rar.  
 
På frågan om Arkivator samverkar med sina leverantörer för att utveckla dem, främst genom 
miljö-, social- och ekonomiska aspekter, menar respondenten att Arkivator inte tittar på leve-
rantörens infrastruktur som exempelvis ventilation och liknande. Däremot ger Arkivator för-
slag på arbetsmetoder för att på så vis förbättra arbetsmiljön samt produktionslogistiska för-
bättringsförslag, från leverantörens inköp till deras utleveranser. Respondenten berättar att 
Arkivator inte ser deras arbete med hållbart inköp som kostnader utan något som företag 
måste göra för att undvika kostnader som är betydligt större. Om de inte skulle följa upp sina 
leverantörer skulle det finnas större risk att exempelvis myndigheter stänger ner leverantören 
på grund av att denne inte arbetat på rätt sätt med miljöfrågor och utsläpp. Detta skulle kunna 
leda till produktionsstopp för Arkivators kunder vilket i vissa fall genererar höga straffavgifter 
till Arkivator och på så vis är de utgifter som krävs för hållbart inköp väl använda pengar me-
nar respondenten.  

4.4.5	  Problem	  
Hållbarhetsfrågor är inget stort problem hos Arkivator. Inom deras affärsområde är kostnads-
jakten väldigt tuff där storkunderna sätter press på Arkivator gällande både lägre priser och 
kortare ledtider. Detta är istället den främsta utmaningen för Arkivator menar respondenten 
som berättar att de måste flytta med sina stora globala kunder till Asien för att kunna uppfylla 
kraven från dessa kunder. Detta har lett till att Arkivator numera finns på plats i Kina under-
söker möjligheterna att etablera sig i Indien. Respondenten ser inga direkta problem med att 
uppföljningarna kan bli för resurskrävande och svårbedömda. I Kina har Arkivator folk på 
plats som gör dessa uppföljningar och dessa är utbildade av Arkivator och på så vis har de 
ungefär samma bedömningsnivå som de personer som gör samma arbete i Europa. Samtidigt 
påpekar respondenten att Arkivator måste värdera olika länders lagar, kultur och liknande. Att 
åka till Asien och sätta svensk nivå på deras hållbarhetsarbete fungerar inte.  

4.4.6	  Sammanfattande	  tabell	  -‐	  Arkivator	  
På nästa sida har resultatet av empirin från Arkivator sammanfattats i rapportens empiritabell. 
Förutsättningarna är de samma som för föregående avsnitt.  
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Tabell 8 Sammanställning av empiriskt resultat från Arkivator 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   FÖRETAG:Arkivator	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  

	  Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	  

Inte	  alls l 
	  	   	  	  

Enbart	  

	  Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  
Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *	  Resurssnålhet	   	  	   	  	   	  	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Kundkrav	  

	   	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	  
	   	   	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Media	   Oviktiga	   l 	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Aktieägare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	  (Finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   0	   1	   2	   3	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

l  Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   	  	   l Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   l Fullständig	  
	  Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	  

	  	   	  	  
l Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

	   l 	  Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	   l 

	  	  
Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	   Ett	  steg	  
 l	   Två	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	  

	  	  
l Omfattande	  
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4.5	  Nudie	  Jeans	  
Nudie Jeans är ett svenskt klädesföretag med sin bas i Göteborg, där det även grundades 2001 
av Maria Erixon, tidigare chefsdesigner hos ett annat stort företag i samma bransch. År 2010 
hade företaget 31 anställda i Sverige och omsatte 348 324 000 kronor. Företaget producerar, 
som namnet avslöjar, mestadels jeans men även skjortor, tröjor mm. Precis som många andra 
textilföretag har Nudie ingen egen produktion utan köper in tjänsten, dels från företagets två 
huvudleverantörer från Italien som gör jeansen, vidare har företaget leverantörer i Portugal, 
Tunisien, Turkiet och Indien. Nudie Jeans engagemang i hållbarhetsfrågor tillsammans med 
Nudie Jeans förhållandevis mindre storlek gjorde dem intressanta för studien, för att visa på 
hur företag med mindre resurser kan arbeta med hållbart inköp. Författarna har varit i kontakt 
med Sandya Lang som är CSR-manager hos Nudie Jeans i Göteborg.  

4.5.1	  Hållbar	  utveckling	  hos	  Nudie	  Jeans	  
Ända sedan Maria Erixon grundade Nudie 2001 har hållbarhetsaspekten haft en del i företa-
get, dock har denna funktion blivit allt mer strukturerad de senaste åren. Respondenten berät-
tar att företagets hållbarhetsarbete hela tiden har handlat om att känna sig trygg med sin verk-
samhet och kunna ha gott samvete för det företaget gör samt kunna vara en öppen organisat-
ion. Angående de tre aspekterna (miljö, socialt och ekonomiskt) anser respondenten att Nudie 
tar hänsyn till alla dessa aspekter. Gällande miljö är företaget bland de första i branschen med 
att ha en jeanskollektion med 100 procent ekologisk bomull. Angående sociala aspekten tar de 
ansvar bland annat genom att vara medlemmar i Fair Wear Foundation där Nudie tillsammans 
med organisationen utvärderar deras leverantörers sociala arbete. Slutligen om den ekono-
miska delen vill de kunna erbjuda rimliga priser till de leverantörer de arbetar med. Många 
andra klädesföretag ser sig om efter låglöneländer som exempelvis Bangladesh och Kina me-
dan Nudie har valt att behålla sina största leverantörer i Italien. Detta leder vanligen till högre 
priser men detta är ett sätt att lättare kunna tillse att företagets sociala krav uppfylls därav me-
nar respondenten att det är en trygghet att ha sina huvudleverantörer i Italien snarare än ex-
empelvis Bangladesh.  
 
Nudie har inte råkat ut för att någon leverantör avslöjats arbeta på oetiskt vis, men om detta 
skulle ske skulle Nudie inte säga upp leverantörssamarbetet utan menar att det är just då före-
taget har ett ansvar för att åtgärda dessa problem och inte bara vända ryggen till. På frågan om 
Nudie uppfattar en trend i begreppet CSR menar de att det möjligtvis finns en trend i just 
CSR-begreppet men att arbetet kring hållbarhetsfrågor i företag alltid kommer vara väsentligt 
och att det inte är en trend att arbeta med dessa frågor. Nudie arbetar inte med CSR på grund 
av begreppets popularitet utan av andra drivkrafter.  

4.5.2	  Nudie	  jeans	  drivkrafter	  och	  motiv	  
En stor drivkraft att börja arbeta med hållbarhet hos Nudie var, som respondenten redan tidi-
gare tog upp, en känsla av att vilja kunna stå för det företaget gör. De upplever inte valet att 
arbeta med hållbarhetsfrågor som svårt när konsekvenserna är kända. Till exempel hur mycket 
valet att arbeta, eller inte arbeta, med ekologisk bomull påverkar exempelvis bönderna. Nudie 
vill göra en så bra produkt som möjligt under de bästa förutsättningarna. Det är även samma 
drivkrafter som genomsyrar arbetet på Nudie idag som när det startades. Visionen som fanns 
vid starten är dock mer realistisk idag då möjligheten att genomföra det Nudie vill göra är 
större idag. 
 
Nudie är ett aktiebolag men har inga aktieägare utanför företaget, de har inte heller några  
investerare i dagsläget, detta för att kunna känna sig friare i sitt arbete och kunna arbeta på ett 
mer långsiktigt sätt. De har dock andra intressenter som de tar hänsyn till. Kundernas krav 
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och efterfrågan på hållbara produkter är absolut en stark påverkandefaktor för Nudie, det är 
bland annat därför som Nudie har en person som ansvarar för CSR och hållbarhetsfrågor. 
Detta trots att Nudie är betydligt mindre än de företag som brukar ha en sådan ansvarsperson. 
Nudie får även mycket frågor från kunder rörande hållbarhetsfrågor vilket visar på ett stort 
intresse från kunder för Nudies verksamhet. Lagstiftning är en annan viktig del som Nudie tar 
hänsyn till, de tillser att följa de lagar och regler som gäller för deras verksamhet. Eftersom de 
arbetar mycket i Europa är det till stor del samma lagstiftning som gäller i Sverige vilket un-
derlättar arbetet. Nudie har dock upplevt pressen från en annan intressent, media, när oförut-
sedda situationer uppstått. Till exempel har Nudie uppmärksammats i samband med debatter 
om sandblästring av jeans och förekomsten av Dimetylformamid, ett mögelmedel, i jeans. I 
båda fallen har Nudie visat sig vara utan skuld men de har ändå fått känna på den pressen som 
media kan skapa. Därför ses media också som en viktig intressent för företaget. 

4.5.3	  Strategiutformning	  
Respondenten säger att Nudie nyligen satt sig ner och försökt komma fram till hur de kan 
arbeta för att göra CSR och andra hållbarhetsfaktorer till en integrerad del av strategiarbetet 
och produktutvecklingen redan från början. Innan detta har Nudie dock arbetat mycket till-
sammans med sina leverantörer och genomfört många besök samt kontroller av leverantörer  
på veckobasis med hjälp agenter i Italien. Aktiviteter som ingår i en strategi för hållbart in-
köp. Det de vill förbättra genom att integrera hållbarhetsfaktorer i ett tidigt skede är då till 
exempel att bli tydligare mot nya leverantörer att de lägger stor vikt vid dessa faktorer redan 
från början. Resultatet ska alltså bli en mer omfattande strategi rörande hållbar utveckling och 
hållbart inköp, även om de inte benämns som just det. 
 
På frågan om Nudie arbetar reaktivt eller proaktivt svarar respondenten att de arbetar proak-
tivt men att det alltid kan uppstå oförutsedda situationer ändå. Att dessa situationer kan uppstå 
är extra påtagligt för internationella företag menar respondenten, i synnerhet gällande hållbar-
het som är ett väldigt brett ämne. Nudie försöker dock ta åt sig av sådana situationer och för-
bättra sin omvärldsbevakning för att bli ännu bättre i det proaktiva arbetet. Det proaktiva ar-
betet utesluter att hållbart inköp på Nudie skulle drivas av ett reaktiv strategisk tillvägagångs-
sätt. Det lämnar alternativen förebyggande och resultatbaserat hållbart inköp. Respondenten 
menar då att de förökar vara mer resultatbaserade. Nudie ser hållbarheten i sina produkter som 
ett starkt köpargument samtidigt som det är något de tycker är roligt. Arbetet bedrivs inte fö-
rebyggande bara för att negativa situationer inte ska uppstå.  
 
Nudie följer upp verksamheten kring hållbarhetsfrågor till viss del och blir även utvärderade  
av Fair Wear Foundation  där de är medlemmar. Samtidigt följer de inte upp interna resultat i 
någon större detalj, de har istället valt att fokusera på helheten. Men respondenten tror att 
hållbarhetsdelarna har en stor roll för det totala resultatet. 

4.5.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  utveckling	  på	  Nudie	  Jeans	   	  
Nudie har ett arbetslag på fem personer i Italien som kollar produktionen varje vecka, därav 
har Nudie mycket närvaro hos sina leverantörer. Vid val av en ny leverantör ställs inte jätte-
hårda hållbarhetskrav vid första skedet utan Nudie ser mer till att leverantörens ska ha en am-
bition till att vilja utveckla sig. Samtidigt värderas transparens hos leverantören högt då Nudie 
måste kunna redovisa till de organisationer de är medlemmar i.  
 
Nudie är medlemmar i Fair Wear Foundation och tillsammans med denna organisation grans-
kas leverantörer som befinner sig i de länder där riskerna är högre, exempelvis Turkiet. Bland 
annat undersöks leverantörens arbetsvillkor, regler gällande övertid och liknande. Vidare in-
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tervjuas både personal och ledningen angående deras syn på arbetsförhållanden och hållbar-
het, fabriken granskas genom att tillse att det finns nödutgångar, att arbetarna har skyddsut-
rustning med mera. Alltså en undersökning av både hälsosäkerhet och sociala parametrar. 
Respondenten menar att det är önskvärt att inte behöva göra dessa utvärderingar varje år, ef-
tersom att leverantören skall få fokusera på sitt arbete och inte bli störda för mycket i deras 
arbete, särskilt med tanke på att det är flera kunder som använder sig av en och samma leve-
rantör, därmed görs dessa utvärderingar av flera olika kunder. Nudie hade i detta fall nöjt sig 
med ett annat företags utvärderingsrapport, men respondenten menar att företagen i textil-
branschen inte gärna delar med sig av dessa rapporter.  
 
Det finns i vissa värdekedjor en problematik med att ha kontroll flera led bak i kedjan, något 
som Nudie vill göra. Exempelvis är det svårt att spåra vem som har odlat bomullen Nudie 
använder eftersom det kan vara mindre bönder som levererar bomull till en terminal där all 
bomull blandas ihop. Därav kan Nudie veta om att all bomull kommer från exempelvis Tur-
kiet men inte vilka bönder som levererat till Nudies bomullsleverantör. Eftersom att det inte 
finns någon möjlighet till att alltid vara närvarande i hela försörjningskedjan, kan företaget 
inte veta vad som händer varje dag i fabrikerna. Därav finns det ingen fullständig koll på att 
arbetet alltid sker enligt de uppsatta bestämmelserna.  

4.5.5	  Problem	  
Utöver problematiken med spårbarhet tar respondenten upp övergripande problem med CSR 
och menar att det finns väldigt mycket lagar i exempelvis Indien, men problemet är att dessa 
lagar inte efterföljs på samma sätt som de görs i Europa, därav finns det fördelar med att an-
vända sig utav leverantörer i exempelvis Europa.  

4.5.6	  Sammanfattande	  tabell	  -‐	  Nudie	  Jeans	  
På nästa sida sammanställs det empiriska materialet från  Nudie Jeans.  Tabellen följer samma 
struktur som tidigare i empiriavsnittet. 
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Tabell 9 Sammanställning av empiriskt resultat från Nudie Jeans 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   FÖRETAG:	  Nudie	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  

	  Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

l 	  Fullständigt	  

	  Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

 
l 	  Fullständigt	  

	  Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	  

Inte	  alls l 
	  	   	  	  

Enbart	  

	  Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  
Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *	  Ansvarskänsla	   	  	   	  	   	  	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Resultat	  

	   	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	  
	   	   	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Media	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Aktieägare	  (finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	  (finns	  ej)	   Oviktiga	   	  	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   0	   1	   2	   3	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	  
	  	  

 
  l	  	  Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   	  	   	  	   	   l	  	  Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   l Fullständig	  
	  Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	  

	  	  
l  Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	  
	  	   	  	  

  l	  	  Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  

	  	  
l Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	   Ett	  steg	   lTvå	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	  

	  	   	  	  
	   l	  	  Omfattande	  
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4.6	  Vici	  industri	   	  
Det sista företaget i empiridelen är Vici industri, grundat 1993 och fortfarande verksamt i 
Skövde. Vici är en underleverantör av vipparmar till den tunga fordonsindustrin, till exempel 
för lastbilar. Vipparmar är en delkomponent i ventilmekanismer som används i bland annat 
lastbilsmotorer. Vici tillverkar bland annat en tredjedel av alla vipparmar till Volvo och 75 
procent av alla till Scania. Företagets utveckling tog fart efter ett ägarbyte 2004 vilket nära 
fördubblade omsättningen som år 2010 låg på ca 200 miljoner.  2011 omsatte Vici 300 miljo-
ner kronor. Det högt automatiserade företaget sysselsätter 80 personer 2012. Sett till endast 
omsättning är Vici Industri det minsta i rapporten. 
 
Intervjun med Vici industri ägde rum den 16 april och respondent var Johan Forsberg som är 
logistik- och inköpschef. 

4.6.1	  Hållbar	  utveckling	  hos	  Vici	  industri	  
På frågan om Vici industri är bekanta med begreppet hållbar utveckling svarar respondenten 
att de såklart är det, men att det är svårt att säga huruvida de jobbar utifrån det eller ej. Hållbar 
utveckling finns inte heller som någon slags policy inom företaget. Respondenten menar att 
Vici, av de tre huvudfaktorerna, lägger större fokus på de ekonomiska faktorerna än de mil-
jömässig, och än mer de sociala. Lönsamheten är det absolut viktigaste. Detta görs eftersom 
Vici inte upplever sin bransch lika känslig som exempelvis textilindustrin när det kommer till 
hållbarhetsfrågor. Vicis leverantörer kommer främst från Europa och situationen där ser ut 
som den i Sverige eftersom det är väldigt högt ställda krav inom branschen. Vici har dock 
krav på sig att de ska vara (eller på god väg att vara) miljöcertifierade enligt ISO14000 vilket 
ändå innebär att de arbetar med den typen av frågor likväl.  
 
På Vici har de sett en möjlighet med att använda inköpsfunktionen för att öka hållbarheten. 
Respondenten menar att innan, för 15 år sedan, pratades det mycket om kvalité och idag är 
nästan alla på marknaden ISO9000-certifierade. Sedan, för ett antal år sedan,  dök miljö upp 
som ett nytt krav för Vici och idag är det ingen av deras leverantörer som inte är, eller är på 
väg att bli, miljöcertifierade. Respondenten säger dock att krav rörande de sociala hållbarhets-
faktorerna inte är lika påtagliga i deras leverantörsstruktur. Därför har inte arbetet kommit lika 
långt inom det området även om det är på gång. Respondenten menar att införandet tar tid 
men att det blir allt viktigare, särskilt då branschen är på väg in mot marknader där risken är 
större, till exempel Asien.  Respondenten säger att de upplever certifieringar som ett bra sätt 
att arbeta på och att det är mycket det som inköpets involvering i hållbarhetsfrågorna bygger 
på hos Vici. 
 
Respondenten säger sig inte vara bekant med CSR när frågan ställs huruvida det går trend i 
begreppet. Denne uppfattar inte heller någon trend i hållbarhetsbegreppet inom sin bransch. 
Respondenten tror att pressen att arbeta med den typen av frågor är större inom andra 
branscher men avslutar med att det i framtiden kan bli viktigare och viktigare även för Vici. 

4.6.2	  Vici	  Industris	  drivkrafter	  och	  motiv	  
Rent krasst handlar det om pengar, svarar respondenten på frågan vilka drivkrafter som fick 
Vici att börja arbeta med hållbarhet. Resurssnålhet är billigt för företaget samtidigt som det 
för med sig positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Att Vici blev miljöcertifierade kom 
sig dels av egen vilja men även främst på grund av att det efterfrågades av företagets kunder. 
Kundkrav är alltså också en stark drivkraft bakom Vicis hållbara åtaganden. På deras marknad 
är det idag ofta ett grundkrav för att ens få vara med i diskussionen om att börja leverera till 
de stora motortillverkarna. 
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Kunderna är alltså den starkaste drivkraften bakom Vicis hållbarhetsarbete. Utöver dem är 
lagstiftning en annan intressent som påverkar. Vici har till exempel regionala och kommunala 
lagkrav på sig rörande miljön. Lagstiftningen är snäppet hårdare för Vici i Sverige än för de-
ras leverantörer men sett på det stora hela är det samma lagstiftning som gäller ute i Europa. 
Vici ägs till 48 procent av Industrifonden och den resterande delen ägs av en privat företags-
grupp. Dessa ägare ställer dock inga krav på Vici rörande hållbarhet enligt respondenten. Inte 
heller media upplevs som en särskilt stark intressent för Vicis del då de inte riktigt befinner 
sig i skottlinjen för deras granskning.  

4.6.3	  Strategiutformning	  på	  Vici	  industri	  
Vici har ingen direkt utarbetad strategi för hållbart inköp utan tar snarare in omgivningens 
krav och arbetar löpnade med dessa. Respondenten menar att Vici idag inte står längst fram i 
dessa frågor utan förändras i takt med att krav kommer in från deras stora kunder. Således 
menar respondenten att de arbetar mer reaktivt med dessa frågor då Vici styrs av främst lag-
krav och kunder. Företaget skriver miljörapporter som lämnas till bland annat kommun. Vici 
har olika miljömål som de hela tiden arbetar med att förbättra. Respondenten drar paralleller 
mellan dessa miljömål och ekonomi och menar att de förbättrade miljötalen leder till bespa-
ringar. Bland annat tas energiförbrukning och olika typer av spill upp som exempel på fak-
torer som företaget arbetar med att minska.  

4.6.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  utveckling	  på	  Vici	  industri	   	  
När Vici väljer en ny leverantör lägger de vikt på om de är certifierade gällande kvalitet och 
miljö. Är de inte kvalitetscertifierade kommer inget samarbete påbörjas, gällande miljö är de 
idag inte lika hårda. Även om leverantören inte är miljöcertifierade kan ett samarbete påbör-
jas, om leverantören arbetar för att under en framtid bli certifierade. Om leverantören inte 
visar något intresse för att jobba med miljöcertifiering är leverantören inte lika intressant. Re-
spondenten menar också att det värsta som kan hända är att leverantörskedjor bryts, det är 
därför viktigt att arbeta med leverantörer som är stabila ekonomiskt, vanligen i samma storlek 
som Vici eller större.  
 
Vici strävar efter att besöka alla sina leverantörer en gång per år dels för att upprätthålla en 
god relation och även att lösa eventuella problem. I samband med besöken gås då leverantö-
rens olika certifieringar igenom, verksamheten studeras och för produktkvalitetens skull görs 
även stickprovet på produkter. Alla dessa delar vägs sedan samman till en helhetsbedömning. 
För vissa detaljer, exempelvis stål, finns det krav från Vicis kunder att säkerhetsställa flera led 
bak i leverantörskedjan. Därav menar respondenten att Vici behöver känna till denna kedja 
ända ner till stålverket eftersom detta är ett krav från fordonsindustrins kunder.  
 
Hos Vici sker samverkan med leverantörerna som syftar till att minska slöserier i bearbet-
ningen av material hos leverantören. Syftet är alltså att leverantörernas materialförbrukning 
ska minskas i största möjliga mån. Reduceringar får bland annat effekter på den energi som 
går åt, transportkostnader, skärverktyg, skärvätskor och likande.   

4.6.5	  Problem	  
Respondenten menar att Vici i nuläget befinner sig i ett stadie där de inte är särskilt utsatta av 
hållbarhetsproblematiken som de skulle varit om de hade haft leverantörer i exempelvis In-
dien och Kina, och spår att de i framtiden kommer att behöva uppsöka dessa marknader på 
grund utav att söka kostnadsfördelar. Med det kommer gissningsvis en större problematik 
rörande hållbarhet.  
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4.6.6	  Sammanfattande	  tabell	  -‐	  Vici	  industri	  
På nästa sida återfinns tabell 10 som sammanfattar det empiriska materialet från Vici industri.   
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Tabell 10 Sammanställning av empiriskt resultat från Vici 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   FÖRETAG:	  Vici	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  

	  Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

Fullständigt	  

	  Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	  

Inte	  alls l 
	  	   	  	  

Enbart	  

	  Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	   l	  
 

Fullständigt	  

	  
Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	  

Inte	  alls	   l 

	  	  
Fullständigt	  

	  Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *	  Kundkrav	   	  	   	  	   	  	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Resurssnålhet	  

	   	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	  
	   	   	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   l Mycket	  viktiga	  
	  Media	   Oviktiga	   l 	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Aktieägare	   Oviktiga	   l 	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	   Oviktiga	   l 	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   0	   1	   2	   3	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

 Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	   l 
	  	  

Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   l 	  	   Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   l Fullständig	  
	  Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	  

	  	  
l  Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	  
	  	  

l Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  	  l	  	  	  

	  	   	  	  
Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	   Ett	  steg	   lTvå	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	   l 

	  	  
Omfattande	  
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4.7	  Sammanfattning	  
Nedan kommer en sammanfattning genomföras av de generella dragen som går att urskilja ur 
empirin. I slutet av sammanfattningen kommer en sammanställande tabell upprättas som se-
dan ska ligga till grund för rapportens analys. 

4.7.1	  Hållbar	  utveckling	  hos	  respondentföretagen	  
Av de tillfrågade företagen känner samtliga till begreppet hållbar utveckling. Hur stor känne-
domen är varierar dock. Vissa av respondenterna har egna definitioner av hållbar utveckling 
inom företaget medan vissa bara är bekanta med det. Hur arbetet bedrivs varierar också, de 
flesta har dock identifierat möjligheterna med att använda inköpsfunktionen för att öka håll-
barheten. Det är vid frågan hur inköpsfunktionen involveras i hållbarhetsarbetet som skillna-
der börjar synas bland företagen. Angående de tre hållbarhetsaspekterna skiljer det sig mellan 
företag och företag vart störst fokus ligger. En del av respondenterna lägger samma vikt vid 
alla aspekter medan vissa fokuserar främst på ekonomiska faktorer. 
 
Samtliga respondentföretag säger sig uppleva, eller åtminstone ana, ett visst mode i begreppen 
hållbarhet, då särskilt CSR. Inget av de responderande företagen ville dock kännas vid att 
deras arbete med hållbarhet skulle komma av ett behov att arbeta trendriktigt. Istället hänvi-
sade de till andra drivkrafter bakom hållbarhetsarbetet. 

4.7.2	  Drivkrafter	  	  
Angående vilka krafter som driver hållbarhetsarbetet går det i empirin att se två dominerande 
drivkrafter, resurssnålhet och kundkrav. Resurssnålhet nämns flera gånger som den drivkraft 
som fick företagen att börja arbeta med hållbarhet, detta innan någon egentlig definition av 
hållbarhet existerade. I takt med utvecklingen har även fler drivkrafter tillkommit. Kunderna, 
både privatpersoner och företagskunder, är idag mer medvetna i hållbarhetsfrågor och högre 
krav ställs på de produkter som säljs. Utöver de två lyftes även samvetsfrågor och konkur-
rensmöjligheter fram som drivkrafter till hållbarhetsarbetet.  
 
Kunderna är alltså den starkaste intressenten bland de svarande företagen. De övriga intres-
senternas styrka varierar. Lagstiftning är något som samtliga företag respektera och anpassar 
sig till, samtidigt som ingen upplever några direkta problem med detta. Fallet är värre med 
media där vissa av företagen har varit med om problem och känner av en press samtidigt som 
andra företag inte känner någon medial påverkan alls. Inget av företagen har aktieägare eller 
investerare med synpunkter på hållbarhet, således utgör inte dessa en stark intressentgrupp i 
empirin. 

4.7.3	  Hållbara	  inköpsstrategier	  	  
Angående mer ensamstående strategier för hållbar utveckling existerar enbart hos två av de 
responderande företagen. Hållbarhetsfaktorer föreföll dock vara inkluderade i övergripande 
strategier hos majoriteten av företagen. På samma sätt var det svårt att finna företag som arbe-
tar med renodlade strategier för hållbart inköp. Istället specificeras ofta hur inköpsfunktionen 
ska arbeta mot hållbarhetsfrågor i en övergripande strategi för hela inköpsområdet. 
 
Alla företag, förutom ett, ser sig själva som proaktiva gentemot de intressenter som driver 
hållbarhetsarbetet. Detta i kombination med ett stort fokus på ekonomi och vinst bland de 
responderande företagen ledde till att de flesta företagen kategoriserar de strategier som berör 
hållbart inköp som resultatbaserade, eller på väg att bli det. Samtliga företag följer även upp 
det strategiska arbetet, om än i varierande omfattning. 
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4.7.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  leverantörsutveckling	  
Det finns markanta skillnader företagen emellan gällande processen att välja en ny leverantör. 
Hälften av företagen arbetar inte särskilt med hållbarhetskrav utan fokuserade mer på exem-
pelvis kvalitet. Resterande hälft koncentrerade sig betydligt mer på hållbarhetsaspekter vid val 
utav en ny leverantör där alla tre hållbarhetsaspekter spelade en betydande roll. Majoriteten av 
företagen utför regelbundna revisoner på dess leverantörer. Hur ofta kan bland annat bero på 
om det rör sig om A-, B- eller C-leverantör men även på vilken bransch leverantörens produk-
ter sedan skulle till. Vilka som utför revisonerna varierar mellan företagen. Ofta utförs revis-
ionerna av företagets inköpsavdelning, men vissa fall även utav en tredje part. Huruvida före-
tagen utvärderade hållbarheten hos leverantörerna separat eller som en del utav en total upp-
följning varierar. Vissa företag har utvärderingar som ser mer till endast hållbarhetsfaktorer 
medan vissa enbart gör en totalbedömning av leverantörerna. 
  
Hur långt bak i leverantörskedjan  som företagen i rapporten tar sitt ansvar varierar även det. 
Det mest frekventa svaret i empirin är ett steg bakåt i kedjan, alltså till företagets leverantör. 
Hälften av företagen menar dock att de i vissa kedjor även tar ansvar ytterligare steg bakåt i 
leverantörskedjan. När det uppstått fall då företagen tvingats avbryta ett leverantörssamarbete 
har den vanligaste orsaken varit tidsomfattningen och de problem som uppstått kring leveran-
ser och liknande. En del menar att det förekommit tillfällen då samarbeten behövts avslutas på 
grund av dålig ekonomi hos leverantören. Respondenterna påpekar att långa leverantörssam-
arbeten är eftersträvansvärt, därför ges ofta leverantören chansen att förbättra sig om något 
inte fungerar som det skall. Hur mycket företagen arbetar med att utveckla sina leverantörer 
har skiljt sig åt. Flera samverkar med leverantörerna genom att ge produktionstekniska för-
bättringsförslag medan något företag menar att de ser möjligheter med  att förbättra leverantö-
rens hållbarhetsmått som exempelvis miljöhantering och energiförbrukning. 

4.7.5	  Problem	  
De responderande företagen blev tillfrågade vilka problem de upplever som störst när det 
kommer till hållbart inköpsarbete. Det resulterade i väldigt spridda skurar jämfört med tidi-
gare, alla företagen verkar stå inför sina egna utmaningar. Två ord, omfattning och komplexi-
tet, kan dock sammanfatta flera av de upplevda problemen. Flera företag upplever arbetet som 
omfattande eftersom det är många leverantörer att följa upp och många steg i värdekedjorna. 
Samtidigt har företagen svårt att veta hur långt bak i värdekedjan de ska ta ansvar. Omfatt-
ningen syftar även till hållbarhetsområdet som är under tillväxt, det kan göra det svårt att 
hänga med genom att till exempel utbilda personal. Det i sin tur bidrar till komplexiteten. 

4.7.6	  Sammanfattande	  tabell	  för	  empiriavsnittet.	  
På nästa sida presenteras den tabell som tagits fram för att dels sammanfatta empiriavsnittet 
samt göra det mer överskådligt och dels för att ytterligare förenkla arbetet med analysen. Ana-
lysen följer precis samma struktur som tidigare under empiriavsnittet. Skillnaden ligger i att 
samtliga företag är inkluderade. Företagen står listade till höger i tabellen, varje företag repre-
senteras av en bokstav i tabellen som lämpligen nog är den första i företagsnamnet. Kinnarps 
representeras alltså av ett K i tabellen. Dessa bildar sedan olika kluster i tabellen. 
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Tabell 11 Sammanfattande tabell för empiriavsnittet 

FAKTORER:	   	  	   	  	   	  	   	  	   Företag:	  
Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	   IKEA:	  I	  
Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	   Inte	  alls	  

 
D	  A	  V	   	  	  I	  K	  N	  	  Fullständigt	   Kinnarps:	  K	  

Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	   D	  V	   K	  A	  	   IN	  	  Fullständigt	   Daloc:	  D	  

Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	   Inte	  alls	  IKDANV  

	  	   	  	  
Enbart	   Arkivator:A	  

Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	   Inte	  alls	   V	   K	  D	  A	  N	  	   I	  	  Fullständigt	   Nudie:	  N	  

Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	   Inte	  alls	   V	   K	  D	  A	  N	   I	  	  Fullständigt	   Vici:	  V	  

Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  Största	  drivkrafterna	  att	   *	  Kundkrav	   	  	   *Ansvarskänsla	  
	  arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Konkurrensfördelar	  

	  
	  	  

	  (ingen	  rangordning)	   *Hushållande	  med	  resurser	  
	  

	  	  
	  Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   IKDAN	  	  Mycket	  viktiga	  
	  Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   IKDANV	   Mycket	  viktiga	  
	  Media	   Oviktiga	   K	  D	  A	  V	   N	   I	  	  Mycket	  viktiga	  
	  Aktieägare	   Oviktiga	   V	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Investerare	   Oviktiga	   V	   	  	   Mycket	  viktiga	  
	  Strategi	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	   D	  V	   K	  A	  N	   I	  	  Omfattande	  

	  Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	   D	  V	   I	  K	  A	  N	   Omfattande	  

	  Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   V	   A	   IKDN	  	  Omfattande	  
	  Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   KDANV	   I	  	  Fullständig	  
	  Leverantörer	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Utvärderas	  leverantörer	  för	  

att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  
Inte	  alls	   	  	   D	  	  V	   I	  K	  A	  N	  	  Omfattande	  

	  Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	   	  	   V	   IKDAN	  	  Fullständigt	  

	  Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  DV	   K	  A	   N	   I	  	  Fullständigt	  

	  Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	  D	   Ett	  steg	  IA	   KNV	  Två	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

	  Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	   D	  V	   K	  A	   I	  N	  	  Omfattande	  
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5. ANALYS	  &	  DISKUSSION	  
 
I följande avsnitt genomförs en analys i syftet att jämföra den insamlade empirin från svenska 
företag med den teoretiska referensramen som mestadels består av studier gjorda på ut-
ländska företag. Detta genomförs för att se hur respondentföretagens sätt att arbeta med 
hållbart inköp stämmer överens med vad som förespråkas i den funna teorin och hur arbetet 
skiljer sig mellan företagen, detta för att kunna styrka eller visa på brister i teorin utifrån 
studiens resultat. I samband med jämförelsen mellan empiri och teori kommer även skillnader 
mellan respondentföretag att analyseras, för varje del förs även en diskussion. Detta görs för 
samtliga delar som var inkluderade i empirin, det vill säga hållbar utveckling, drivkrafter, 
inköpsstrategier, leverantörer och problem. I slutet av avsnittet sker en sammanfattande dis-
kussion. I och med att respondentföretagen skiljer sig mycket åt, bland annat vad avser stor-
lek och bransch, syftar inte avsnittet på att urskilja ett företag som bättre än något annat.  
Syftet med jämförelsen mellan företagen är istället att visa hur företagens förutsättningar 
spelar stor roll när det kommer till deras möjligheter att arbeta med hållbart inköp. Avsnittet 
kommer även innefatta diskussioner kring rapportens teoretiska och praktiska bidrag.  
 
Nedan följer resultatet av jämförelsen mellan teori och empiri i form av analys och diskuss-
ion. Detta genomförs för samma delar som i empirin, det vill säga hållbar utveckling, driv-
krafter, hållbara inköpsstrategier, leverantörsarbete och problem.  

5.1	  Hållbar	  utveckling	  bland	  svenska	  företag	  	  
 
Tabell 12 Jämförelse hållbar utveckling 

Hållbar	  utveckling	   0	   1	   2	   3	  
Bekanta	  med	  hållbarhetsbe-‐
greppet:	   Inte	  alls	  

 
D	  A	  V	   	  	  I	  K	  N	  	  Fullständigt	  

Ligger	  lika	  stort	  fokus	  på	  
samtliga	  delar	  av	  hållbar	  
utveckling	  

Inte	  alls	   D	  V	   K	  A	  	   I	  N	  	  Fullständigt	  

Bedrivs	  arbetet	  till	  följd	  av	  
en	  trenduppfattning	   Inte	  alls	  IKDANV  

	  	   	  	  
Enbart	  

Sett	  möjligheter	  med	  håll-‐
bart	  inköp	   Inte	  alls	   V	   K	  D	  A	  N	  	   I	  	  Fullständigt	  

Involveras	  inköpsfunktionen	  
i	  hållbarhetsarbetet	   Inte	  alls	   V	   K	  D	  A	  N	   I	  	  	  Fullständigt	  

 
 
Rapportens definition av hållbar utveckling är den från Brundtlandrapporten, alltså utveckling 
som möter nutidens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta 
deras (WCED, 1987). I den teoretiska referensramen lyfts även TBL fram av bland annat 
Meehan  & Bryde (2010) som det rådande paradigmet för att arbeta med hållbar utveckling. 
Coffman & Umemoto (2009) skriver vidare att det är av stor vikt att lika stort fokus läggs på 
samtliga delar för att det ska röra sig om hållbar utveckling. Samtliga företag i studien var 
enligt respondenterna bekanta med begreppet hållbar utveckling. IKEA och Nudie är de två 
företag  i rapporten som har en definition av hållbar utveckling som stämmer överens med 
rapportens och samtidig lägger lika stort fokus på de tre delarna. Kinnarps är även de väl 
bekanta med hållbarhetsbegreppet men det framgår inte om de lägger samma vikt på varje del. 
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Arkivator använde sig av viktade värden på delarna men lägger fokus på samtliga, de är även 
insatta i begreppet hållbar utveckling. Även Vici och Daloc är insatta, de upplever dock inte 
samma behov av hållbarhet i sina branscher och lägger inte samma vikt vid varje del utan 
väljer att fokusera mer på ekonomi och miljö. 
 
I den studerade litteraturen lyfts genomgående möjligheterna med hållbart inköp fram av flera 
författare, till exempel möjligheterna att öka hållbarheten hos företaget och bakåt i värdeked-
jan, kostnadsbesparingar och skapa konkurrensfördelar för företaget gentemot sina konkurren-
ter. Samtliga responderande företag säger sig ha sett dessa möjligheter. IKEA är det företag 
som särskiljer sig i intervjuerna. De har i hög grad identifierat möjligheterna med hållbart 
inköp och är också det företag som involverar inköpsfunktionen mest i hållbarhetsarbetet. 
Resterande företag har också identifierat möjligheterna med hållbart inköp men inte i samma 
omfattning som IKEA. Bortsett från Vici, som inte involverar inköpet i hållbarhetsarbetet i 
någon stor utsträckning, har resterande företag kommit långt och involverar inköpet även om 
de själva säger att det fortfarande finns plats för förbättringar. 
 
På senare år går det vid sökningar i databaser att se en ökning i mängden litteratur som 
behandlar områden som hållbarhet och CSR. Det upplevdes som relevant att undersöka om 
respondenterna uppfattar någon trend i begreppen sett till den stora ökningen, även om ingen 
undersökning hittats som försöker påvisa den typen av trendbegrepp. Frågan grundas istället i 
hur det är vanligt med begrepp som är populära i några år för att sedan försvinna. Samtliga 
respondenter anser även att det kanske finns en trend i att använda sig utav begrepp som CSR 
och hållbarhet. De tror dock inte att arbetet med frågorna är en trend, snarare att arbetet kan 
komma att kallas något annat i framtiden. Inget av företagen anser sig arbeta med frågorna till 
följd av en  trenduppfattning utan deras hållbarhetsarbetet kommer av andra drivkrafter. 
 
Diskussion - Hållbar utveckling 
I teorin lyfts betydelsen av att lägga samma vikt vid alla tre aspekter av hållbarhet fram. Efter 
analysen går det att spekulera i om detta är något generellt för alla företag eller om det går att 
uppnå en hållbar utveckling utan att fokusera lika mycket på alla delar. IKEA och Nudie är de 
två företag som anser sig lägga lika stor vikt på alla tre delar. Dessa har även de mest 
internationella leverantörsnätverken och levererar till slutkunder. Det innebär att de löper 
större risk att stöta på hållbarhetsproblem och granskningar. Båda företagen uppger sig även 
ha råkat ut för negativ publicitet vilket vidare kan ha ökat deras engagemang i 
hållbarhetsfrågorna. Det kan förklara företagens engagemang i de frågorna. Detta kan 
jämföras med exempelvis Arkivator som också har internationella leverantörer men som inte 
lägger samma vikt vid aspekterna. De levererar inte till slutkonsument och upplever sig inte 
som lika intressanta för medial granskning vilket kan förklara deras ojämna fokus. Arkivator 
arbetar med hållbarhet utifrån det behov de upplever. Känslan av att inte vara intressanta för 
granskning går igen även hos Daloc och Vici som fokuserar på ekonomiska faktorer med 
mindre fokus på miljö och sociala faktorer. Utöver det kommer deras leverantörer främst från 
Sverige och Europa vilket upplevs av företagen som mindre riskfyllt gällande 
hållbarhetsfrågor. De anser att de inte behöver fokusera lika mycket på alla tre aspekterna för 
att hållbarhet ska uppnås. Inledningsvis verkar företagens fokus på de olika delarna styras av 
globaliseringsgrad, upplevd risk och kundtyp. Samma resonemang kan tänkas ligga bakom 
om företagen sett möjigheterna med att använda inköpet för att öka hållbarheten och om de 
gör det. En tillkommande faktor kan tänkas vara företagets resurser. IKEA är de som kommit 
längst med arbetet, men de är också betydligt större än de övriga företagen och har större 
resurser att bedriva arbetet.   
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5.2	  Drivkrafter	  
Tabell 13 Jämförelse drivkrafter 

Drivkrafter	  och	  påver-‐
kandefaktorer	   0	   1	   2	   3	  
Största	  drivkrafterna	  att	   *	  Kundkrav	   	  	   *Ansvarskänsla	  
arbeta	  med	  hållbarhet	   *	  Konkurrensfördelar	  

	  
	  	  

(ingen	  rangordning)	   *Hushållande	  med	  resurser	  
	  

	  	  

Vikt	  av	  intressenter:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Kunder	   Oviktiga	   	  	   	  	   IKDANV	  Mycket	  viktiga	  

Lagstiftning	   Oviktiga	   	  	   IKDANV	   Mycket	  viktiga	  

Media	   Oviktiga	   K	  D	  A	  V	   N	   I	  	  Mycket	  viktiga	  

Aktieägare	   Oviktiga	   V	   	  	   Mycket	  viktiga	  

Investerare	   Oviktiga	   V	   	  	   Mycket	  viktiga	  

 
I litteraturtabellen på sidan 44 bidrar tre artiklar till teorin kring drivkrafterna, de är Maignana 
m.fl. (2002), Meehan & Bryde (2010) och Suering & Müller (2008). Av dem är Seuring & 
Müller mest framträdande, de hävdar i den teoretiska referensramen att startpunkten för att 
börja arbetet mot hållbarhet initieras till följd av press från företagens externa intressenter. I 
den empiriska undersökningen går det inte att urskilja några startpunkter för företagens arbete 
med hållbarhetsfrågor till följd av externa intressenter.  Resurssnålhet var istället den drivkraft 
som lyftes fram som startpunkt för företagens hållbara åtaganden. Arbetet med att reducera 
slöserier och hushålla med resurser, långt innan företag började arbeta med hållbar utveckling,  
har sedan utvecklats till det som är företagens hållbara inköp idag. Fyra exempel på detta är 
Daloc, IKEA, Arkivator och Kinnarps. De startades under 1940-talet då det var tufft ekono-
miskt och ett fokus på resurssnålhet var närmast oundvikligt. Nudie Jeans, rapportens yngsta 
företag, var det enda företag som inte uppgav resurssnålhet, respondenten angav istället an-
svarskänsla som den inledande drivkraften. Således stämmer inte Seuring & Müllers teori 
överens med empirin i detta fall. Närmast teorins bild är Vici där kunder alltid varit en stark 
intressent. Vad som driver företagens hållbarhetsarbete idag stämmer bättre överens med den 
bilden teorin ger. Samtliga företag lyfter i dagsläget fram kunder, oavsett om de är stora före-
tagskunder eller enskilda konsumenter, som en väldigt stark drivkraft i dagsläget.  
 
Enligt Seuring & Müller (2008) är kunder en stark påverkandefaktor för företag idag när det 
kommer till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta är något som bekräftas redan ovan. Litte-
raturen lyfter även fram lagstiftning som en påverkandefaktor som företag måste beakta. 
Samtliga företag i empirin erkänner lagstiftning som en viktig faktor att respektera och an-
passa sig till. Men inget företag i empirin ser lagstiftning som ett stort problem utan samtliga 
följer de stadgar som gäller där de är verksamma. Borglund m.fl. (2009) samt Kopling m.fl. 
(2006) (ej inkluderade i litteraturtabellen) lyfter fram media som en tredje intressent som på 
kort tid kan sänka ett företag. Medias betydelse uppfattas olika bland respondentföretagen. De 
två företag som upplever mest press från media är IKEA och Nudie, de arbetar internationellt 
och levererar till slutkonsumenter vilket de tror leder till en annan form av granskning jämfört 
med företag i andra branscher. Båda företagen har även råkat ut för granskningar i media. De 
övriga företagen upplever inte samma press från media då de inte ser sina branscher som lika 
utsatta, eller intressanta, för granskning. Angående externa aktieägare och investerare var det 
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endast Vici som hade sådana i större omfattning. De andra företagen har färre interna i företa-
get. Dessa utgjorde dock inte något problem för Vici i hållbarhetsfrågorna. Därför går inte 
betydelsen av dem att påvisa utifrån empirin. 
 
Diskussion - Drivkrafter 
Intressant här är hur referensramens bild av vad som fick företagen att börja arbeta med håll-
barhet stämmer dåligt överens med flera av företagens svar. Här går det att se samband med 
företagens ålder. IKEA, Kinnarps, Daloc och Arkivator är alla företag startade på 1940-talet 
och respondenterna anger resurssnålhet som utgångspunkten för deras hållbarhetsarbete, däri-
från har arbetet utvecklats till vad det är idag. För dem har drivkraften för hållbarhet uppstått 
internt. Här går det även att spekulera i vilken historisk grund de företag som tidigare studier 
inkluderat har. Om de inte kommer från en lång bakgrund med lika stort krav på resurssnålhet 
kan det till viss del tänkas förklara resultatet också. Vici som grundades på 1990-talet angav 
istället kundkrav som inledande drivkraft. Det stämmer bra överens med teorins bild. Detta 
kan komma sig av att de då började leverera till redan etablerade företag som kommit längre i 
de frågor som idag går under hållbarhetsbegreppet och därmed fick krav på sig att hålla en 
viss nivå. Intressanta är även Nudie som startades på 2000-talet. Respondenten angav an-
svarskänsla som inledande drivkraft. För Nudie har hållbarhet varit med från starten vilket 
säkert har en del i deras engagemang.  
 
Den teoretiska referensramen tar upp en multiplikatoreffekt från företag till deras underleve-
rantörer. Det är i denna studie företagen som levererar till slutkund som upplever störst press 
från media. Det går dock att spekulera i om inte den pressen indirekt leder till att underleve-
rantörer, som inte säger sig vara berörda av media, ändå måste börja arbeta med hållbarhet, 
fast till följd av krav från deras kunder som är sluttillverkarna. Detta stöds av att alla företag 
uppger kunder som viktiga. Det går då att spekulera i om inte media i vissa fall kan utgöra 
startpunkten för multiplikatoreffekter likväl genom att sätta press på en sluttillverkare, till 
exempel Volvo. Det i sin tur kan tvinga sluttillverkaren att sätta press på sina leverantörer, till 
exempel Vici och Arkivator. 

5.3	  Hållbart	  inköpsstrategiarbete	  	  	  
 
Tabell 14 Jämförelse inköpsstrategier 

Strategi	   0	   1	   2	   3	  

Finns	  det	  en	  utarbetad	  stra-‐
tegi	  för	  hållbar	  utveckling	  

Inte	  alls	   D	  V	   K	  A	  N	   I	  	  Omfattande	  

Finns	  det	  strategier	  för	  håll-‐
bart	  inköp	  

Inte	  alls	   D	  V	   I	  K	  A	  N	   Omfattande	  

Bedrivs	  proaktivt	  arbete	   Inte	  alls	   V	   A	   IKDN	  	  Omfattande	  

Uppföljning	  	   Ingen	   	  	   KDANV	   I	  	  Fullständig	  

 
Skapandet och utförandet av strategier för hållbart inköp identifieras i den teoretiska referens-
ramen som en av de viktigaste delarna för att något hållbart inköpsarbete ska kunna etableras. 
För att överhuvudtaget kunna komma igång med hållbart inköp behövs det en strategi för hur 
det ska gå till (Meehan & Bryde, 2010). Sett till strategins betydelse var det av intresse att 
inledningsvis undersöka om de responderande företagen har utarbetade strategier för dels 
hållbar utveckling men särskilt för hållbart inköp. Av respondenterna var det endast IKEA 
som sade sig ha renodlade strategier för hållbar utveckling, detta då det ingår som en av före-
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tagets fyra hörnstenar. Kinnarps, Arkivator och Nudie arbetar med många strategier rörande 
hållbar utveckling men det finns inga renodlade strategier för detta hos dem, istället inklude-
ras hållbar utveckling i andra strategier. Daloc och Vici har inga direkta strategier för hållbar 
utveckling men inslag av hållbarhetsfaktorer förekommer i deras inköpssstrategier, till exem-
pel genom att jobba med certifieringar. I fallet med strategier för hållbart inköp går liknande 
mönster igen. Inga företag har renodlade strategier för hållbart inköp men flertalet har över-
gripande inköpsstrategier där hållbarhet ingår till stor del. Daloc och Vici arbetar inte strate-
giskt med hållbart inköp i stor omfattning utan nöjer sig exempelvis med certifieringar. Jäm-
förelsen mellan teori och empiri här tyder på att majoriteten av företagen har identifierat de 
möjligheter som  lyfts fram i teorin. 
 
I undersökningar av bland annat Preuss (2001) framgår det att ett vanligt problem när det 
kommer till hållbart inköp är att många företag är reaktiva i sitt arbetssätt. Det leder till färre 
innovationer i området eftersom arbetet begränsas till att lösa uppkomna problem. I kontrast 
till den över tio år gamla undersökningen sade sig majoriteten av företagen i empirin istället 
arbeta proaktivt med hållbarhet. Ett företag, Arkivator, anser sig inte vara riktigt där än men 
arbetar för att bli än mer proaktiva. Vici var det enda företaget som anser att de arbetar reak-
tivt utifrån kundernas krav. Problematiken med överlag reaktivt arbete som tas upp i den teo-
retiska referensramen av bland annat Preuss (2001) återspeglas därmed inte i empirin. 
 
I den teoretiska referensramen identifierades tre övergripande strategiska tillvägagångssätt för 
hållbart inköp utifrån Maignana m.fl. (2002). De tre var hållbart inköp drivet av intressenter, 
förebyggande och resultatbaserat där de senare två är proaktiva tillvägagångssätt och den 
första är reaktiv. Eftersom Vici är det enda företaget som säger sig arbeta reaktivt placerade 
respondenten deras tillvägagångssätt som driven av intressenter. De övriga respondentföreta-
gen säger sig arbeta resultatbaserat eller på gränsen mellan förebyggande och resultatbaserat. 
Detta motiverades övergripande med att de är vinstdrivande företag. Återigen stämmer detta 
dåligt överens med teorins bild med reaktivt arbetande företag. Meehan & Bryde (2010) lyfter 
även fram vikten av att följa upp det strategiska arbetet. Detta är också något som alla företag 
i empirin säger sig göra. De som går längst är IKEA, utifrån intervjuerna verkar de ha betyd-
ligt fler utvärderingspunkter och nyckeltal än de övriga företagen i empirin. 
 
Diskussion - strategiarbete 
Det upplevda behovet av att arbeta med hållbarhet går igen även i det strategiska arbetet. Tyd-
ligaste exemplet på det är Vici och Daloc som inte upplever något stort behov av att arbeta 
med hållbarhetsfrågor i inköpet. Deras arbete är mer begränsat till att arbeta med certifieringar 
vilket de uppfattar som tillräckligt. Bortsett från Vici går det i tabell 14 att utläsa att samtliga 
företag ser sitt strategiska arbete som fullständigt proaktivt eller till stor del proaktivt. Detta är 
intressant då det skiljer sig mycket från vad äldre rapporter i den teoretiska referensramen 
hävdar. Frågan är då om denna studies resultat kommer sig av att utvecklingen har gått framåt 
eller om det beror på urvalet av responderande företag i rapporten. Företagens självbild kan 
även det tänkas spela in här. Att respondenterna säger att företagen arbetar proaktivt kan 
komma sig av att reaktivt arbete är väldigt negativt laddat, det lyfts som sagt fram som ett 
problem ofta, något som företag förstås inte vill bli förknippade med. På samma sätt identifie-
rar kanske respondenterna sina tillvägagångssätt som resultatbaserade eftersom det låter bättre 
för ett vinstdrivande företag än att arbetet skulle vara drivet av intressenter.   
 
 
  



 

 82 

5.4	  Leverantörsuppföljning	  och	  leverantörsutveckling	  
 
Tabell 15 Jämförelse leverantörsuppföljning och utveckling 

Leverantörer	   0	   1	   2	   3	  
Utvärderas	  leverantörer	  för	  
att	  tillse	  att	  avtal	  följs	  

Inte	  alls	   	  	   D	  	  V	   I	  K	  A	  N	  	  Omfattande	  

Inkluderas	  hållbarhetsfak-‐
torer	  i	  den	  totala	  utvärde-‐
ringen	  

Inte	  alls	   	  	   V	   IKDAN	  	  Fullständigt	  

Hållbarhetsfaktorer	  	  som	  en	  
egen	  utvärderingskategori	   Inte	  alls	  D	  V	   K	  A	   N	   I	  	  Fullständigt	  

Hur	  långt	  ansvar	  bakåt	  i	  
kedjan	  	  

Inget	  D	   Ett	  steg	  IA	   KNV	  Två	  steg	   Tre	  eller	  fler	  

Samverkan	  för	  ökad	  hållbar-‐
het	  	   Ingen	   D	  V	   K	  A	   I	  N	  	  Omfattande	  

 
I teorin lyfter flera författare fram betydelsen av att utvärdera leverantörerna för att lyckas 
med hållbart inköp. Samtliga företag arbetar även med att följa upp och utvärdera sina leve-
rantörer. Hållbarhetsfaktorer är även en del av företagens leverantörsutvärderingar att döma 
av de svar respondenterna gav i empirin. Således arbetar företagen med uppföljning som teo-
rin förespråkar. Skillnader framgår dock i vilka samband som utvärderingarna sker. Daloc och 
Vici gör inga separata utvärderingar av leverantörernas hållbarhet utan de faktorerna inklude-
ras i den totala uppföljningen. Kinnarps och Arkivator inkluderar hållbarhetsfrågorna till stor 
del i den totala uppföljningen men gör även vissa separata kontroller. Nudie arbetar mer ingå-
ende med separata kontroller, de har till exempel ett arbetslag på plats i Italien som utför den 
typen av utvärderingar. Nudie arbetar också med intresseorganisationer som Fair Wear Foun-
dation. IKEA arbetar också med separata utvärderingar av leverantörernas hållbarhet i än 
större omfattning än de övriga. De har sin IWAY och arbetar tillsammans med flertalet olika 
intresseorganisationer.  
 
En problematik som lyfts fram i teorin är hur långt bak i värdekedjan som ett företag ska ta 
ansvar för sina leverantörer. Företagen i empirin väljer att tackla problematiken på olika sätt. 
Daloc som är betydligt mindre än sina leverantörer anser att de inte behöver ta något ansvar, 
de utgår från att leverantörerna har koll. IKEA och Arkivator tar ansvar ett steg bakåt i ked-
jan. IKEA förklarar det med ett resonemang som stämmer överens med den föreslagna multi-
plikatoreffekten i teorin. Tanken med deras IWAY är att det ska smitta av sig bakåt i kedjan. 
På samma sätt resonerar Kinnarps men de vill även se exempelvis uppförandekodex från leve-
rantörerna, de tar alltså ansvar ett steg längre bak i kedjan. Även Nudie och Vici tar ansvar två 
steg bakåt i kedjan. Teorin ger inget exakt svar på hur långt bak i kedjan ett företag bör ta 
ansvar. Utifrån empirin blir svaret inte tydligare då exempelvis IKEA säger sig uppleva goda 
resultat utan att ta ansvar i flera steg.   
 
Teorin nämner även möjligheterna med att arbeta tillsammans med leverantörerna för att 
främja den hållbara utvecklingen, till exempel genom utformningen av produkter och embal-
lage. Daloc och Vici samverkar inte med sina leverantörer rörande hållbarhetsfrågor i någon 
större omfattning. Dalocs respondent sa åter igen att eftersom de är mycket mindre än sina 
leverantörer upplever de inte att de kan påverka något hos dem vad avser hållbarhet. Vicis 
samarbete var främst begränsat till samverkan för att reducera slöserier. Kinnarps och Arkiva-
tor samverkar med sina leverantörer i större omfattning rörande miljö och produktionstek-
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niska frågor. Nudie och IKEA går steget längre då de samverkar med leverantörerna för att 
även förbättra exempelvis leverantörens arbetsmiljö och energiförbrukning. Nudie säger till 
exempel att det viktigaste inte är att leverantören är perfekt från början utan att de är villiga att 
utvecklas. Empirin tyder då på att de responderande företagen sett möjligheterna med att 
samverka med leverantörerna och gör det utifrån sitt upplevda behov. 
 
Diskussion - Leverantörsarbete 
I teorin lyftes Preuss förslag på en multiplikatoreffekt fram. Den typen av effekt kunde dock 
inte påvisas i någon större utsträckning i den studie som utfördes 2001. Därför är det intres-
sant att IKEA och även Kinnarps säger sig arbeta med det tänket. Detta kan tyda på att en 
utveckling har skett från en teoretisk idé till något som faktiskt tillämpas av en del företag i 
praktiken. Gemensamt för IKEA och Kinnarps är att de båda är stora och starka i relation till 
många av sina leverantörer. Det går att spekulera i om detta är en grundläggande förutsättning 
för att kunna arbeta på det sättet. Styrkeförhållanden kan även tänkas förklara Dalocs (och 
andra företag i liknande situation) till synes låga engagemang när det kommer till ansvar i 
värdekedjan, samverkan med leverantörerna och andra hållbarhetsfrågor. Respondenten på 
Daloc säger själv att det skulle bli närmast löjligt om de gick till sina största leverantörer som 
SSAB, ASSA och stora kemikalietillverkare, som är betydligt större än dem själva, och bör-
jade fråga dem om deras leverantörer och försökte förbättra deras processer. Daloc verkar 
istället utgå från att det är bra ställt med dessa leverantörer eftersom de är stora svenska före-
tag samtidigt som deras möjligheter att påverka dem är små. 
 
Av intresse i resultatet är även flera av företagens vilja att låta leverantörer utvecklas istället 
för att avsluta samarbetet om allt inte står rätt till vid inledningen av samarbetet eller om nå-
got skulle uppstå under tiden. Det upplevs som ett bra exempel på bland annat socialt ansvars-
tagande. Att förlora en stor kund kan för leverantören innebära konkurs om det vill sig illa, 
vilket i sin tur innebär att arbetstillfällen försvinner. Det är ett exempel på hur ett sådant be-
slut kan få negativa effekter rörande både sociala och ekonomiska faktorer när alternativet 
istället var att arbeta ihop med leverantören för att lösa problemet. Både IKEA och Nudie 
nämnde exempel på detta och långsiktigt verkar det som det bästa sättet att arbete sett till hel-
heten. 

5.5	  Problem	  
I den teoretiska referensramen lyfts bristande engagemang i hållbarhetsfrågor fram som det 
största problemet med hållbart inköp. Flera författare poängterade detta, bland annat Meehan 
& Bryde (2010). Utifrån empirin tyder resultatet snarare på att det finns ett engagemang i frå-
gorna, därför bör teorins problematik med bristande engagemanget analyseras djupare. Enligt 
teorin kommer det bristande engagemanget utav flera olika anledningar, bland annat att före-
tagen ser det som för kostsamt och olönsamt, inte upplever någon press att arbeta med det 
eller upplever det som för komplext. Inget företag har nämnt kostnader och olönsamhet som 
hinder, Nudie, Kinnarps, IKEA och Arkivator ser snarare ekonomiska möjligheter i arbetet, 
dels förebyggande och dels som säljargument. Att företag inte upplever någon press att arbeta 
med hållbarhet går dock att identifiera bland de företag i rapporten som arbetar minst med 
hållbart inköp, Daloc och Vici. Även komplexiteten nämns som ett problem bland de respon-
derande företagen, till exempel Kinnarps och IKEA. Detta är dock inget som har stoppat deras 
arbete. Att företag arbetar reaktivt med hållbarhetsfrågor är ett annat problem som lyfts fram i 
teorin. Detta har föregående i rapporten visat sig stämma dåligt överens med den bild empirin 
ger.  
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Teorins problem stämmer delvis överens med den bilden som de responderande företagen ger. 
Problem med komplexitet och upplevda behov förekommer i båda. På det stora hela är det 
bara det upplevda behovet av hållbart inköp som verkar hindra företag i empirin dock.  
 
Diskussion - Problem 
Att inga företag tar upp kostnadsaspekten som ett problem är intressant. Istället verkar företa-
gen ha identifierat de möjligheter som bland annat Porter diskuterade redan 1995. Istället för 
en kostnadspost kan arbetet med hållbarhet och hållbart inköp bli en konkurrensfördel för 
företaget. I fall då det inte ger någon konkurrensfördel kan arbetet med hållbarhet åtminstone 
tänkas fungera kostnadsbesparande genom att företag undviker att negativa situationer upp-
står. Att företag som Daloc och Vici inte upplever lika stort behov av att arbeta med hållbar-
het stämmer. Anledningen till det har dock diskuterats i föregående delar. Att det var svårt att 
påvisa ett bristande engagemang bland de responderande företagen kan även delvis hänga 
samman men urvalet av företag. Samtidigt vill författarna även bibehålla ett kritiskt förhåll-
ningssätt i frågan. Studiens påstående att det finns ett engagemang i hållbarhetsfrågorna är till 
större delen baserat på företagens svar. Författarna har inte själva haft möjlighet att närmare 
undersöka företagens konkreta arbete med hållbart inköp. Istället förlitar sig studien på att de 
uppgifter om företagens engagemang som respondenterna tagit upp stämmer överens med 
verkligheten. Det går då inte att bortse från risken att en vilja från respondenterna att lyfta 
fram deras engagemang kan ha påverkat den egentliga bilden. Det behöver givetvis inte vara 
fallet men utan en utförlig oberoende granskning av företagens arbete går det inte att säga att 
studiens resultat fullständigt återspeglar verkligheten. Detta är en genomgående  

5.6	  Sammanfattning	  och	  resultat	  
Syftet med analysen och diskussionen var att jämföra det i teorin förespråkade sättet att arbeta 
med hur de responderande svenska företagen arbetar med hållbart inköp. Sett på det stora hela 
stämmer också de responderande företagens sätt att arbeta relativt bra överens med teorins 
även om vissa skillnader har påvisats. Som rapporten redan varit inne på går det inte heller att 
ta studiens resultat som den absoluta sanningen då den till större delen förlitar sig på att de 
uppgifter som respondentföretagen lämnat är korrekta.  
 
Samtliga företag i rapporten är bekanta med begreppet hållbar utveckling och har sett möjlig-
heterna med hållbart inköp. Skillnaderna gentemot teorin ligger i hur de olika företagen foku-
serar på de olika delarna av hållbarhet och hur de arbetar med hållbart inköp. Avsnittet om 
drivkrafter var det där de största skillnaderna mellan teori och empiri gick att se. Till skillnad 
från bilden i den teoretiska referensramen hävdar de flesta respondenterna att arbetet startade 
på grund av interna drivkrafter snarare än externa. I dagsläget är kunder företagens starkaste 
drivkraft, detta stöds av teorin. Angående de andra intressenterna visade de sig ha mindre be-
tydelse, om än inte oviktiga, än vad som sägs. För arbetet med strategier för hållbart inköp 
och arbetet med leverantörer stämmer genomgående teorin överens med empirin, bortsett från 
vissa undantag, till exempel att betydligt färre företag än väntat arbetar reaktivt. De upplevda 
problemen med hållbart inköp stämde bara överens med teorin till viss del. Problem som 
komplexitet förekommer, men det är inget som påverkar företagens engagemang. Det upp-
levda behovet av hållbart inköp hos några respondenter är det problem som ligger närmast 
teorins problematik 
 
En till del i syftet var att visa på skillnaderna mellan de responderande företagen. Syftet med 
det var inte att peka ut något företag som bättre än de andra, snarare att visa på hur företagens 
förutsättningar påverkar deras hållbara inköpsarbete. I empirin är det två företag, IKEA och 
Nudie, som framstår ha kommit särskilt långt med det hållbara inköpsarbetet på det sättet som 
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teorin förespråkar. Kinnarps och Arkivator har även de kommit en bra bit på vägen och verkar 
i vissa fall ligga på samma nivå som de två föregående. Slutligen är det två företag som inte 
kommit lika långt i arbetet, de är Vici och Daloc. Anledningen till att Nudie och IKEA är de 
som är mest engagerade och har kommit längst i arbetet kan tänkas förklaras av deras förut-
sättningar. De levererar båda till slutkunder och är mer intressanta för media att granska, de 
använder sig av internationella leverantörer och befinner sig i branscher där problem med 
hållbarhetsfrågor är mer vanligt förekommande. Skillnaderna mot Kinnarps och Arkivator är 
främst att de senare inte är utsatta för samma granskning och inte har många leverantörer i 
områden med större risk, till exempel Asien. Daloc och Vici är de som är minst engagerade i 
arbetet med hållbart inköp. Detta kan i sin tur bero på att de inte upplever samma behov som 
förgående företag eftersom de inte ser sig som intressanta för granskning eller sin bransch 
som särskilt riskfylld. De litar även mycket på sina leverantörer och ser ingen risk hos dem.  
 
Det går då att urskilja tre olika, något diffusa, grupper ur det empiriska materialet, de definie-
ras av företagens olika förutsättningar som leder till deras engagemang och utförande. Det 
finns inget direkt samband mellan företagens omsättning eller storlek och hur omfattande de-
ras arbete med hållbart inköp är. IKEA och Kinnarps är stora företag som kommit långt med 
arbetet, samtidigt har ett litet företag som Nudie kommit långt i arbetet också. Det går då att 
spekulera i om inte möjligheterna att lyckas med hållbart inköp är mer beroende av andra fak-
torer än Företagstorlek, exempelvis deras styrka gentemot sina leverantörer och kunder och 
deras upplevda behov av att arbeta med hållbart inköp, vilket empirin har visat ha lågt sam-
band med företagsstorlek. 

5.7	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
Det denna studie kan tänkas bidra med till teorin är att visa på hur ett urval av sex svenska 
företag i olika branscher förhåller sig till hållbar utveckling och arbetar med hållbart inköp. 
Studiens resultat visar på att företagsstorlek kan ha mindre betydelse för hur framgångsrikt 
arbetet med hållbart inköp blir. Andra faktorer lyfts fram som mer betydande. Studien visar 
också på ett antal skillnader mot vad som skrivits tidigare i teorin. Bland annat visar den att de 
inblandade företagens drivkrafter att börja arbeta med hållbarhet i inköpet kommer inifrån för 
de företag som varit verksamma längre istället för externt. Studien visar också på att det finns 
företag i studien vars hållbara inköpsarbete kommit långt utan att lägga lika stort fokus på de 
olika aspekterna av hållbarhet. Eftersom studien täcker upp flera olika branscher och olika 
storlekar av företag på ett litet urval är det ur teoretisk synpunkt svårt att lyfta fram en stor 
generaliserbarhet i studien eftersom få alternativa sätt att arbeta lyfts fram per bransch. Den 
teoretiska referensramen kan dock ses som generell.  
 
Studien medför vissa praktiska implikationer. Den teoretiska referensramen kan ses som ge-
nerell och lyfter fram möjligheter och övergripande sätt att arbeta med hållbart inköp. Detta 
kan främst tänkas vara användbart för företag som inte kommit långt med det hållbara inköps-
arbetet. Rapportens litteraturtabell kan även användas som en utgångspunkt för företag som 
vill fortsätta fördjupa sig inom ämnet. Eftersom urvalet av företag i studien innefattar flera 
olika branscher och storlekar på företag kan studien även vara lämplig för företag som vill 
jämföra sitt arbete med hållbart inköp mot andra företag med liknande förutsättningar för att 
se hur de står sig. För företag har rapporten alltså en generaliserbarhet. 
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6. SLUTSATS	  OCH	  VIDARE	  FORSKNING	  
 
I följande avsnitt kommer de slutsatser som går att dra utifrån rapportens resultat att presen-
teras kortfattat. Slutsatsen kommer att baseras på studiens problemformuleringar. Som av-
slutning kommer även förslag på vidare forskning att presenteras. 

6.1	  Slutsatser	  
Studien har två huvudproblemformuleringar som besvarats. Detta gjordes i enlighet med stu-
diens syfte. Den första problemformuleringen berör den teoretiska referensramen och lyder: 

• Hur kan inköpsfunktionen bidra till att öka hållbarheten i företaget och dess omgiv-
ning på kort och lång sikt? 

Den övergripande slutsatsen som går att dra utifrån arbetet med den teoretiska referensramen 
är att inköpet med sin gränsöverskridande funktion besitter stora möjligheter att öka hållbar-
heten både hos företaget och hos deras leverantörer både på kort och lång sikt. På kort sikt 
kan det exempelvis innebära att arbetsförhållanden hos leverantörer förbättras och att embal-
lage utformas effektivare. På lång sikt kan det innebära att förbrukningen av uttömbara resur-
ser reduceras till ett minimum genom bland annat återvinning och ersättning av material. På 
lång sikt kan det även leda till att de ekonomier där ens leverantörer verkar stärks vilket gyn-
nar den ekonomiska hållbarheten.    

Begreppet hållbar utveckling visade sig redan i bakgrunden till studien bestå av tre olika de-
lar, ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Därför delades den första problemformu-
leringen upp på dessa tre för att se hur inköpsfunktionen kan bidra till vardera del. Det visade 
sig att det finns strategier för hur inköpsfunktionen kan arbeta mot både miljöaspekter och 
socialt ansvarstagande. Däremot är det svårt att finna strategier för inköp mot ekonomisk 
hållbarhet som skiljer sig från vanligt inköpsarbete. Vad som däremot framgick tydligast un-
der arbetet med de olika delarna är att de inte står för sig själva. Istället verkar de vara högst 
interrelaterade. Arbete med gröna inköpsstrategier och socialt ansvarstagande leder till eko-
nomiska förbättringar likväl och förhållandet gäller även åt det andra hållet, arbete mot eko-
nomisk hållbarhet kan bidra till förbättringar för miljön och sociala faktorer. En slutsats är 
därför att en uppdelning inte tjänar något annat syfte än just att förtydliga hur det går att ar-
beta mot de olika delarna. Det är bättre att arbeta mot de olika delarna under ett samlat be-
grepp, hållbart inköp.  

Den andra problemfrågan i studien relaterade mer till den empiriska delen. Den löd: 

• Hur arbetar svenska företag med hållbarhet i sitt inköpsarbete? 

Den frågeställningen var av intresse då den teoretiska referensramen som främst baseras på 
studier av utländska företag ofta påvisar att företag är dåliga på att utnyttja de befintliga möj-
ligheterna med hållbart inköp. Därför ville författarna undersöka hur svenska företag preste-
rade jämfört med teorin. Utifrån analysen som baseras på ett litet urval av företag med olika 
förutsättningar går det att dra slutsatsen att de responderande företagen är förhållandevis bra 
på att ta tillvara på dessa möjligheter. Flera av de problem med lågt engagemang som lyfts 
fram  i teorin är svårare att finna i empirin. Flertalet företag har istället kommit långt i arbetet 
med hållbart inköp rörande både arbetet med strategier och med leverantörer. Denna slutsats 



 

 87 

bygger inte enbart på företagens egna uttalade engagemang utan även på att de visat på kän-
nedom inom ämnet och exemplifierat hur de arbetar mot hållbart inköp. 

En annan slutsats som går att dra utifrån de responderande svenska företagen i rapporten är att 
arbetet med hållbart inköp hänger samman med företagens olika förutsättningar. De företag 
som har kommit längst med arbetet är också de med förutsättningar som ökar behovet av 
hållbart inköp. De som inte kommit lika långt är de med förutsättningar som inte kräver lika 
ingående arbete, det är då de problem som teorin nämner framkommer tydligare. En förutsätt-
ning som inte verkar vara lika betydelsefull som författarna förväntade sig är företagens stor-
lek. Både små och stora företag i studien visade sig arbeta bra med hållbart inköp. 

6.2	  Vidare	  forskning	  
Det finns delar i rapporten som författarna hade velat utveckla mer ingående än vad som har 
varit möjligt i denna studie. Som redan diskuterats upplever författarna en brist i studien med 
hur omfattande empirin hade möjlighet att bli. För det första vore det av intresse att kunna  
inkludera fler företag per bransch och storlek för att även kunna göra jämförelser av det håll-
bara inköpsarbetet dem emellan. Av intresse vore också att enbart fokusera på en bransch och 
göra en djupdykning där, exempelvis inom klädindustrin. För att utveckla studien vore det 
även lämpligt att intervjua flera olika personer med olika roller på företagen för att se hur 
uppgifterna stämmer överens. Det är tänkbart att det finns skillnader mellan exempelvis en 
inköpschefs syn på hållbart inköp och någons som arbetar främst med hållbarhet i företaget. 
Av intresse vore även om det gick att inkludera leverantörerna i empirin, för att få med båda 
sidorna av myntet. En brist i det empiriska materialet visade sig vara att inga företag hade ett 
större antal externa aktieägare eller investerare, det var därför inte möjligt att avgöra styrkan 
hos dessa intressenter. I en vidare studie borde företag med en sådan ägarstruktur inkluderas. 
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ANVÄNDA	  DEFINITIONER	   
 
Inköp Per definition så avser inköp alla de aktiviteter som ingår i processen 

men att få fram material till företaget. Inköpen kan avse både direkt- 
och indirektmaterial samt även tjänster. Traditionellt så innefattar in-
köpsfunktionen alla aktiviteter i inköpsprocessen, från behovsidentifie-
ring till leverantörsval och orderläggning med mera. Det går även att 
skilja mellan det taktiska inköpet som avser alla förberedelser innan 
inköpet och orderfunktionen som hanterar avrop och fysisk varumot-
tagning (Bjornland, Persson, & Virum, 2003). 
 

Värdekedja 
 
 
 
 
Hållbar utveckling 
 
 
 
Sustainable supply chain manage-
ment (SSCM) 
 
 
 
Grönt inköp (Green procurement) 
 
 
 
Hållbart inköp (Sustainable  pro-
curement) 

Med en värdekedja avses en kedja av till varandra levererande företag 
som sträcker sig från leverantör av råmaterial via led av tillverkare och 
distributörer till slutkonsument betraktad från ett värdeförädlingsper-
spektiv (Mattson, 2003). 
 
Hållbar utveckling definieras som utveckling som möter nutidens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta deras 
(WCED, 1987) 
 
Strategisk integration och samordning av hållbarhetsbegreppets be-
ståndsdelar i företagsprocesserna utan att begränsa, och på lång sikt 
stärka, företaget och försörjningskedjans ekonomiska prestationsför-
måga (Carter & Rogers, 2008) 
 
Grönt inköp involverar köpet av någon produkt eller tjänst på så vis att 
det resulterar i mindre miljömässigpåverkan, samtidigt som den fyller 
samma funktion som en motsvarande produkt eller tjänst (IGPN) 
 
Strävan efter hållbar utveckling via materielförsörjningsprocessen vil-
ket inkorporerar sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. 
(Walker m.fl, 2009) 
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ANVÄNDA	  FÖRKORTNINGAR 
 
SSCM Sustainable supply chain management 

TBL Triple bottom line 

CSR Corporate social responsibility 

JIT Just-in-time 

SRB Socially responsible buying 
MTS 
NGO 

Make-to-stock 
Non-governmental organization 

SCM Supply chain management 

TPL 
 
Third-party logistics 
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BILAGOR 

Bilaga	  1	  

Inköpsfunktionens	  roller	  
Inköpsfunktionen kan delas upp i tre olika nivåer; operativ, taktisk samt strategisk nivå, se 
figur 16. Det operativa inköpet avser vanligtvis transaktionsorienterade aktiviteter, såsom att 
behandla kundorder, bevaka leveranser, utvärdera leverantörsprestationer och så vidare. Arbe-
tet kring nästa nivå som är taktiskt inköp sker på allt längre tidshorisont, där aktiviteterna 
bland annat avser kontraktshantering, leverantörsutveckling, omförhandling, upphandlings-
processer och så vidare. Vidare avser det strategiska inköpet funktioner som styr-, utveckling- 
och kategoristyrningsprocesser. Det strategiska inköpet sker på en övergripande nivå på en 
längre tidshorisont. (Mattsson, 2012) 

  
Figur 16. Inköpets tre nivåer. (Effso Tools, 2012) 
 
Ett företags inköp har samröre med flera andra delar av organisationen. Försäljningsavdel-
ningen arbetar med inköpsavdelningen gällande att utvärdera försäljningsutveckling och pro-
gnoser. Utvecklingsavdelningen i ett producerande företag måste redogöra för sina krav och 
på tekniska specifikationer där inköpsavdelningen har i uppgift att finna leverantörer vilka 
kan uppfylla dessa kvalifikationer. (Bjornland, Persson, & Virum, 2003) 
 
Enligt Bjornland m.fl. (2003) kan inköp delas in i tre roller: 
 
Rationaliseringsrollen avser de löpande inköpsaktiviteterna som görs för att hålla kostnaderna 
nere, detta görs genom att arbeta med de traditionella områdena för inköp. Det kan till exem-
pel handla om att förbättra materialflödet. Rollen innebär även en rationalisering av kapital, 
för inköpet hamnar fokus på lagerreducering. Att söka och knyta till sig nya och bättre leve-
rantörer kan även det räknas till rationaliseringsrollen om det innebär ett lägre pris mot mark-
naden. 
 
Utvecklingsrollen. Leverantören är ofta en outnyttjad utvecklingsresurs för företaget. Istället 
för att vänta på att leverantören själv tar fram nya produkter kan företaget vara med och driva 
på den utvecklingen, genom inköpsfunktionen. Detta innebär, och kräver, en ökad integrering 
av leverantören in i företagets verksamhet. Ett nära samarbete med leverantörer för med sig 

	  
Strategiskt	  	  

Långt	  TdsperspekTv	  

Tak.skt	  
Medellångt	  TdsperspekTv	  

Opera.vt	  
Kort	  TdsperspekTv	  
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andra fördelar också, till exempel större möjligheter att arbeta med metoder som JIT. 
(Bjornland, Persson, & Virum, 2003) 
 
Strukturrollen avser hur företaget utnyttjar leverantörsmarknaden. Det kan till exempel handla 
om frågor som hur många leverantörer företaget ska arbeta med och vilka sourcingmetoder 
som ska användas. De olika valen har sina egna för- och nackdelar vilket gör detta till en 
högst strategisk fråga. Svaret på frågorna beror till stor del på vilken typ av verksamhet före-
taget driver. I vissa verksamheter lämpar det sig med flera leverantörer medan andra 
branscher kräver ett närmare samarbete med ett mindre antal. Detta beror till stor del på de 
inköpta artiklarnas strategiska betydelse för företaget. För de viktigaste artiklarna är det lämp-
ligare att bedriva ett närmare samarbete med leverantörerna. För artiklar av lägre betydelse är 
det ibland gångbart att spela ut leverantörer mot varandra för att uppnå kostnadsfördelar. Att 
bedriva nära samarbete med många leverantörer är allt för kostsamt. Den generella tumregeln 
är att ha så få leverantörer som möjligt för ens specifika verksamhet. (Bjornland, Persson, & 
Virum, 2003) 
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Bilaga	  2	  

Intervjufrågor	  till	  företag	  
 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite inledande om företaget och din egen roll?  
 
Är ni bekanta med begreppet hållbar utvecklig, om ja, vad innebär det för er? (Er definition) 
 
Har ni sett möjligheten i att använda materialförsörjningen för att öka hållbarheten i företaget 
och hos era leverantörer? Hur? 
 
Hur involveras er inköpsfunktion idag i hållbarhetsfrågorna?  
 
Lägger ni samma vikt vid alla tre aspekter (miljö, socialt, ekonomiskt) eller fokuserar ni sär-
skilt på någon av dem? Om inte, vilken vikt ligger på varje?  Kan ni exemplifiera hur ni arbe-
tar mot de olika aspekterna? 
 
Upplever ni ett mode i begreppen som CSR och hållbarhet? Känner ni någon press på er att 
arbeta med det därför, precis som att JIT och Lean Production har varit väldigt populära på 
senare år.  
 
Drivkrafter 
Vilka var era drivkrafter för att börja arbeta med hållbarhetsfrågor? 
 
Vilka drivkrafter är det idag som för ert hållbarhetsarbete framåt? 
 
Vilka är era största intressenter? hur skulle ni värdera kunder, media, aktieägare, lagsttiftning, 
investerare. (1-4) 
 
Vad gjorde att organisationen ville/behövde gå mot mer hållbarhetstänkande? Vad upplevdes 
som huvudorsak och fanns det även andra orsaker? Intressant om du kan berätta lite om hur 
diskussionerna gick. Hur länge sedan är det sedan detta gjordes, eller är det en pågående pro-
cess? 
 
Strategiskt 
Finns det en utarbetad strategi på företaget som berör hållbar utveckling (eller delar av den), 
eller rentutav hållbart inköp? 
 
Skulle ni säga att ni arbetar proaktivt eller reaktivt med de drivkrafter som berör företaget? 
Förklara hur 
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Vilken strategisk approach för hållbart inköp skulle ni säga beskriver er egen bäst? 
 
Strategi	   Motiv	   Konsekvens	  

Reaktivt	   Problemlösning	  
Företaget	   vidtar	   sociala	   eller	   miljömässiga	   åtgärder	  
när	  behov	  uppstår.	  

Förebyggande	   Riskreducering	  

Förebyggande	  strategier	  för	  att	  minimera	  riskerna	  för	  
att	  negativa	  situationer	  med	  påföljande	  negativ	  publi-‐
citet	  skall	  uppstå	  

Resultat-‐
baserat	   Nytänkande	  

Företaget	  arbetar	  med	  socialt	  ansvarstagande	   för	  att	  
de	   ser	   möjligheter	   till	   förbättringar	   och	   att	   arbetet	  
kan	   betala	   av	   sig	   på	   länge	   sikt.	   T.ex.	   innovativa	   för-‐
ändringar.	  	  

 
Följer ni upp ert eget arbete? Hur då? Sker återrapportering? Ligger återrapporteringen till 
grund för förbättringar? 
 
Leverantörssamverkan – uppföljning  
Hur ser processen ut för att välja en ny leverantör? Vad finns det för krav denne skall upp-
fylla?  
 
Hur följer ni upp era leverantörer för att tillse att de håller de krav och bestämmelser som satts 
upp i avtal och eventuellt en code of conduct? 
 
Vid utvärdering av en leverantör, görs utvärdering på leverantören som helhet, alltså produkt-
kvalitet, ekonomi, miljö osv på samma gång. Eller utvärderas hållbarhet för sig? 
 
Vilka typer av parametrar/tal/värden följer ni upp/granskar era leverantörer med? 
 
Hur långt bak i värdekedjan anser ni att ni har ett ansvar för era leverantörer. T.ex. har ni 
några krav över leverantörens leverantör, hur denna jobbar med hållbarhet osv?  
 
Har ni varit tvungna att avbryta ett leverantörssamarbete på grund av hållbarhetsproblem? 
Fick de en chans att förbättra sig innan avtalet avslutades? 
 
Har ert företag någon utarbetat plan/ramar för hur ni skulle agera om sociala problem hos le-
verantörer eller samarbetspartner skulle uppstå? Hur ser de ut? 
 
I samverkan med leverantörer, jobbar ni på något sätt där ni hjälper leverantören att utveckla 
sig?  
 
Problem 
Vilka problem anser ni är de mest utmanande när det kommer till hållbart inköp?  
 
Upplever ni något av dessa problem som så stora att de förhindrar arbetet med hållbart inköp? 
Rent av avskräckande, t.ex. tunga investeringar? 
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Bilaga	  3	  

Responderande	  företag	  
Företag	   Respondent	   Titel	   Intervjudatum	   Intervjuplats	  
IKEA	   Eva	  Stål	   Kordinator	  Hållbarhet	   05-‐apr	   Telefonintervju	  

Kinnarps	  
Christine	  
Salvén	   Inköpschef	   13-‐apr	   Kinnarps,	  Kinnarp	  

Daloc	   Henrik	  Rosing	  
Quality	  and	  Enviromental	  

Director	  	   02-‐apr	   Daloc,	  Töreboda	  

Arkivator	   Peter	  Lundin	  

Director	  Strategic	  Sourc-‐
ing,	  Properties	  and	  Envi-‐

ronmental	  	   13-‐apr	   Arkivator,	  Falköping	  
Nudie	  Jeans	   Sandya	  Lang	   CSR-‐Manager	   03-‐apr	   Nudie	  Jeans,	  Göteborg	  

Vici	  Industri	  
Johan	  Fors-‐

berg	   Inköp-‐	  och	  logistikchef	   16-‐apr	   Vici	  Industri,	  Skövde	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stay hungry stay foolish 


