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Sammanfattning 
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Syfte och forskningsfråga 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter det finns för företag att utveckla 
sitt hållbara inköpsarbete gällande socialt ansvarstagande och miljöhänsyn genom ett 
samarbete mellan inköpsfunktionen och dess leverantörer. Med härledning från syftet 
formuleras forskningsfrågorna enligt följande: 
 

1. Påverkar gemensamt uppsatta mål mellan företag och leverantörer en förbättring 
av hållbarhetsarbetet? 
 

2. Påverkar ett förlängt ansvar från företag till sina leverantörer i värdekedjan en 
förbättring av hållbarhetsarbetet? 

 

Metod 
Uppsatsen är utformad utefter en kvalitativ forskning. Ansatsen bygger på ett växelspel 
mellan deduktion och induktion, en så kallad abduktiv ansats. Det empiriska materialet 
utgörs av fem semistrukturerade intervjuer med sakkunniga individer inom området. 
 

Slutsatser  
Uppsatsens resultat har identifierat ett antal egenskaper och aktiviteter som krävs för att 
ett samarbete mellan inköpsfunktionen och företagets leverantörer skall kunna 
förbättras. De delas in i tre övergripande huvudområden: ett långsiktigt värdeskapande, 
vikten av ett förtroendebyggande samarbete och influens – nyckeln till framgång. 
Resultatet visar även att förutsättningen för att uppnå en förbättring av 
hållbarhetsarbetet kräver en viss kongruens mellan företaget och leverantörerna. Vidare 
har resultatet visat att gemensamma mål behöver en omdefiniering och ett förlängt 
ansvar behöver en djupare innebörd för att anpassas till hållbarhetsarbetet. I sin nya 
definition och sin nya innebörd visar det sig att samarbetet med leverantörerna är i hög 
grad betydelsefullt för företag. 
 

Nyckelord 
Inköpsfunktionen, Hållbarhet, Socialt ansvarstagande, Miljöhänsyn, Partnerskap   
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och vår examinator Kaisa Lund som ledsagat och hjälpt oss åstadkomma detta 
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1 Inledning 
Följande avsnitt inleds med att presentera en bakgrund till det valda ämnesområdet, 

som tar vid med att belysa begreppens innebörd, dess intresse samt relevans och 

leder till rapportens huvudområde som är icke-ekonomiska kriterier för hållbart 

inköp. Avsnittet fortgår genom att problematisera kring ämnet och belyses från olika 

perspektiv, vilket leder till rapportens syfte och problemformuleringar. Avsnittet 

ämnas fastslå rapportens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag befinner vi oss i ett skede av en förändring för vår konsumtion och produktion. 

Samhället går från ett linjärt system till ett cirkulärt system där produkter 

återanvänds och material återvinns. Intresset för förändringen ligger även tydligt på 

regeringsnivå, där Regeringen publicerade en artikel 2017, i vilken de uttrycker 

behovet av att effektivisera resursanvändningen (Regeringen, 2017-03-23). Det är 

inte helt osannolikt att vår konsumtion i framtiden kommer se annorlunda ut där 

återanvändning får en mer betydande roll. Produkter förvandlas till tjänster och 

behov kan komma att mättas genom att hyra istället för att köpa. Regeringen 

planlägger en strategi för en hållbar konsumtion där de uppmanar företag att skapa en 

cirkulär ekonomi med hållbar avfallshantering. De uttrycker: ”Att återanvända 

istället för att köpa nytt bidrar till en mer hållbar livsstil och innebär stora vinster 

för miljön” (Regeringen, 2017-03-23). Hur behandlar inköpsfunktionen dessa 

förändringar och vad betyder nya sätt att tänka kring konsumtion för företagens 

framtid? 

 

Hållbarhet är inte ett fenomen som vi reflekterar över ibland, utan det är något som 

präglar många av våra vardagliga beslut. Hållbarhet och dess innebörd för 

miljöhänsyn syns i vår vardag och vi blir ständigt bli påminda om hur våra olika val 

sätter avtryck på omgivningen. Behovet av att stärka företagens hållbarhet och att 

skydda miljön uppmanades av flertalet forskare tidigt, där än idag forskare som 

Ambec, Cohen & Lavoie (2013) försöker finna ett sätt att bemästra denna komplexa 

företeelse. Vårt engagemang för ämnet önskar vi kunna ta med vidare ut i arbetslivet.  
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Hållbarhet och dess vida beryktade betydelse har intagit en stor roll i många företags 

medvetenhet, men där enligt Ashby, Leat & Hudson-Smith (2012) har vetenskapliga 

undersökningar än idag inte lyckats förverkliga en strategisk lösning som berikas av 

tydliga lösningar för de hämningar som företag möter under processen. Enligt Ashby 

et al. (2012) är forskare eniga om att inköpsfunktionen har intagit en av de ledande 

positionerna för att hantera företagens framställda mål mot ett mer hållbart och 

ansvarsfullt avtryck, vilket förmedlar vårt intresse av att studera ämnet utifrån 

inköpets perspektiv. 
 

Ambec et al. (2013) och Giunipero & Hooker (2012) förespråkar en önskan till en 

djupare förståelse för socialt ansvarstagande och miljöhänsyn, som idag benämns 

som icke-ekonomiska kriterier inom hållbarhet processen. Govindan, Kaliyan, 

Kannan & Haq (2014) förklarar att trots att företagens vilja för att skydda miljön och 

ta socialt ansvarstagande är stark så är deras främsta fokus driven av ekonomiska 

aspekter. Detta har väckt ett intresse hos oss till att analysera hur ett företag bemöter 

förändringar som inte kan garantera slutgiltiga utslag och tydliga tillvägagångssätt då 

det bottnar i icke-ekonomiska kriterier. Vi önskar att få djupare förståelse för hur 

företag bemästrar motgångar som uppstår kring ämnet.  

 

Leppelt, Foerstl, Reuter & Hartmann (2013) beskriver att miljöhänsyn och socialt 

ansvarstagande inte bemöts fullt ut då företag inte utökar sitt ansvar ordentligt i 

värdekedjan. Ramanathan & Gunasekaran (2012) och Leppelt et al. (2013)  förklarar 

att en förbättring kan komma då företag sätter upp gemensamma mål med sina 

leverantörer. Leppelt et al. (2013) beskriver att det hållbarhetsbegreppet även bör 

inkludera arbetet med hållbara relationer till värdekedjan.  

 

I en artikel från Dagens Industri 2016 framgår det att det finns ett stort utrymme till 

förbättringar för inköpsfunktionen. Den intervjuade Robert Liljeblad, ansvarig 

upphandlare för KPMG Sverige, berättar: “Våra resultat talar för att en bra 

utgångspunkt skulle vara att se till att inköpsavdelningen deltar fullt ut i att ta fram 

en upphandlingsstrategi som stödjer den övergripande affärsstrategin.” (DI, 2017-

03-17). Det är möjligt att den cirkulära resursanvändningen kommer bli alltmer 

avgörande för företagens framtid där hållbara strategier således kommer att omfattas 

av mer återanvändning. Vårt engagemang utformar intresset av att titta närmare på 
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företagens förmåga att hantera hållbarhet i en värld där förutsättningarna snabbt 

omdefinieras. 
 

Allmänhetens intresse för hållbara försörjningskedjor och socialt ansvarstagande 

uppmärksammas ständigt genom media och på sociala plattformar. Det vetenskapliga 

intresset av ämnet har vi valt att framföra genom nedanstående citat: 

“ Sustainable supply chain management has to take into account a wider range of 

issues and, therefore, look at a longer part of the supply chain.” (Seuring & Müller, 

2008) 

“Within the current context of growing social and institutional pressure on firms to 

play their part in sustainable development, from a strategic perspective, there is a 

need to understand the competitive effects of more proactive environmental 

management” (González-Benito, Lannelongue, Ferreira & Gonzalez-Zapatero, 2016) 

 

1.2 Problematisering 

Enligt Ahi & Searcy (2013) krävs det oftast att ett företag arbetar tillsammans med 

sina leverantörer och kunder för att riktig hållbarhet skall kunna utvecklas. Vidare 

diskuterar Ahi & Searcy (2013) och González-Benito et al. (2016) att 

samarbetsstrategier och partnerskap måste vara socialt optimalt för att ett företag ska 

kunna förbättra sitt hållbara inköp. Leppelt et al. (2013) förmedlar att om ett företag 

skall lyckas ta hänsyn till de offentliga konsekvenserna av sitt inköpsarbete behöver 

det ske i samarbete med leverantörer. På grund av betydelsen med ett samarbete 

förklarar Reuter, Foerstl, Hartmann & Blome (2010) att inköpschefer känner en 

större press på att lyckas välja leverantörer som arbetar hållbart. Därmed har det 

påvisats av González-Benito et al. (2016) och Miemczyk, Johnsen & Macquet (2012) 

att de interna drivkrafterna inom ett företag krävs för att ett hållbarhetsarbete skall 

initieras och implementeras. 
 

Ramanathan & Gunasekaran (2012) och Leppelt et al. (2013) beskriver att hållbara 

försörjningskedjor behöver formas av kriterier som gör att ett samarbete mellan 

företaget och leverantörerna skapas, för således kan företag nå en hållbar utveckling. 

Enligt Genovese, Lenny Koh, Bruno & Esposito (2013) och Slaper & Hall (2011) 
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består mycket av problematiken i det faktum att vissa delar av socialt kapital och 

miljömässigt kapital inte kan uttryckas finansiellt. Govindan et al. (2014) beskriver 

att vanligtvis prioriteras fler initiativ rörande ekonomiska mål i företaget. Inom 

hållbart inköp menar Ambec et al. (2013) att det inte har lagts tillräckligt med 

uppmärksamhet på framgångar som inte har ekonomisk intention. Haake & Seuring 

(2009) har tidigare belyst svårigheterna att hantera mänskliga rättigheter och 

miljöpåverkan om de ekonomiska fördelarna blir framträdande i beslutsprocessen. 
 

Inköpsfunktionen har bättre position än någonsin gällande att hantera och ändra 

företagets anskaffnings specifikationer gällande varor och tjänster till mer 

miljövänliga och hållbara alternativ. Inköpsfunktionens arbete gällande brister och 

åtgärder har direkt inverkan på företagets hållbarhetsarbete Ahi & Searcy (2013). 

Meehan & Bryde (2010) anser att inköpsfunktionen således besitter en av de största 

möjligheterna till att förbättra den hållbara utvecklingen. Gold, Seuring & Beske 

(2010) och Ramanathan & Gunasekaran (2012) beskriver att inköpsfunktionens 

ansvarsområde berörs genom en långsiktig process där inflytandet får sitt uttryck 

ända ner till slutet av värdekedjan. 
 

Enligt Ramanathan & Gunasekaran (2012) verkar gröna inköpsstrategier vara 

“reaktiva” i den bemärkelsen att de försöker undvika överträdelser av miljömässiga 

förhållanden snarare än att bädda in miljömål inom den långsiktiga företagspolicyn. 

Meehan & Bryde (2010) menar att inköpsfunktionens möjligheter sällan utnyttjas till 

fullo där svårigheten ligger i hur arbetet bedrivs. Enligt Ambec et al. (2013) har detta 

lett till att resultaten inte blir vad de hade kunnat vara. Meehan & Bryde (2010) 

beskriver att ramverket inom företag som styr hur inköpet bidrar till ökad hållbarhet 

baseras i många fall på en felaktig bild av vad hållbarhet innebär. Informationen som 

samlas in om leverantörerna har använts för att tillrättavisa brister istället för att 

användas till utveckling (Meehan & Bryde, 2010). 
 

Meixell & Luoma (2015) och Ambec et al. (2013) menar att ett företags arbete med 

hållbarhet kan ge konkurrenskraft genom att attraktiviteten ökar för att ingå ett 

samarbete med leverantörer, partner, arbetsgivare eller konsumenter. Meixell & 

Luoma (2015) beskriver att samhällsansvar är den nya källan till konkurrensfördelar 

och att hållbarhetsarbetet inte enbart skall ses som välgörenhetsarbete utan som en 

stark källa till framtida inkomster för företaget. 
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Leppelt et al. (2013) och Ramanathan & Gunasekaran (2012) menar att det måste 

skapas hållbara leverantörskedjor där strategier, gemensamma mål och transparenta 

revisioner är avgörande för att det ska fungera. Leppelt et al. (2013) beskriver att ett 

förbättrat hållbarhetsarbete kräver att det skapas en arbetsyta där anställda, 

leverantörer och kunder har förståelse för och är villiga att samarbeta för att nå dessa 

mål. Problematiken kan möjligen bottna i att företag behöver ta ansvar längre bak i 

värdekedjan för att adressera fler kriterier (Leppelt et al., 2013). Vidare menar Ahi & 

Searcy (2013) att integrationen av hållbarhetsarbetet till värdekedjan är nödvändig.  
 

Genom samverkan tror forskare att engagemanget för hållbarhet sprider sig genom 

hela produktlivscykeln men där bristande engagemang från företaget och dess 

medarbetare är en omtalad svårighet (Ramanthan & Gunasekaran, 2012; Meehan & 

Bryde, 2010). Forskningen behöver förstå hur företag förmedlar sina kunskaper 

genom företaget gällande hållbart inköp för att det skall kunna förbättras och 

utvecklas (González-Benito et al., 2016; Leppelt et al., 2013).  
 

Det finns fortfarande ingen klar strategi för hur hållbarhet lämpligen kan utvecklas 

inom verksamheter enligt Ashby et al. (2012), som har studerat den vetenskapliga 

forskningen kring ämnet. González-Benito et al. (2016) och Ambec et al. (2013) 

menar att det krävs fortsatta studier för att nå en ökad förståelse inom ämnet, där 

arbetet behöver förbättras då det saknas adressering av viktiga faktorer i samarbetet. 

Enligt Leppelt et al. (2013) kan svaret på problematiken möjligen vara att företag 

sätter upp gemensamma mål och tar ett ökat ansvar för värdekedjan. 
   

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet identifieras med utgångspunkt från bakgrunden och avser att undersöka vilka 

möjligheter det finns för företag att utveckla sitt hållbara inköpsarbete gällande 

socialt ansvarstagande och miljöhänsyn genom ett samarbete mellan 

inköpsfunktionen och dess leverantörer. 
 

Med härledning från syftet formuleras forskningsfrågorna enligt följande:   

1. Påverkar gemensamt uppsatta mål mellan företag och leverantörer en 

förbättring av hållbarhetsarbetet? 

2. Påverkar ett förlängt ansvar från företag till sina leverantörer i värdekedjan en 

förbättring av hållbarhetsarbetet? 
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Forskningsfrågorna kommer styra uppsatsens utformning för att uppnå ett 

tillkännagivande för syftet. Presenterade forskningsfrågor är av teoretisk karaktär och 

är motiverad utifrån att svar som påträffas utgör en lämplig teoretisk referensram då 

en jämförelse mellan teori och praktik skall fullföljas.  

 

1.4 Avgränsning och definition av termer 

Rapporten avser inte att undersöka inköpsfunktionens samtliga ansvarsområden, då 

vi har valt att inte undersöka inköpets operativa samt taktiska arbetsbeskrivning. 

Vidare kommer vi inte att undersöka eller intervjua företagens leverantörsnätverk, 

tillverkning, distribution eller dess kunder, se Figur 1. Hållbarhetsbegreppet 

begränsas gällande dess djupgående förståelse då rapporten inte avser att undersöka 

det strategiska införandet av begreppet.  

 
Figur 1: Överblick på avgränsning, egen. 

 

Med termen inköpsfunktionen beskrivs den funktion inom en verksamhet vars 

yttersta ansvar berör samtliga delar av anskaffningsprocessen för alla funktioner i 

verksamheten (Bjornland, Persson & Virum, 2003; Govindan et al., 2014). 
 

Målet med hållbarhet är att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga 

ekosystems förmåga till produktion och minska den negativa påverkan på naturen 

och människors hälsa (Meehan & Bryde, 2010). 
 

Icke-ekonomiska kriterier berör områden där den ekonomiska aspekten kan vara 

svår att urskilja. Inom hållbarhet omfattas dessa kriterier av en del aspekter inom 

både miljöhänsyn och socialt ansvarstagande (Reuter et al., 2010).  
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2 Metod 

Följande avsnitt behandlar de metodologiska tillvägagångssätt som används för att 

besvara de framtagna frågeställningarna och för att uppfylla syftet med rapporten. 

En övergripande bild av forskningsstrategin och processerna gällande studiens 

insamling av empirisk data presenteras. Vidare kommer en redogörelse för huruvida 

forskningsmetoden som tillämpats genererar högst tillförlitlighet till det studerade 

ämnet. Detta belyses i ett avsnitt om kvalitet där vi lyfter fram vad som har gjorts for 

att få hög validitet och trovärdighet i rapporten.  
 

2.1 Undersökningsdesign 

Valet av forskningsmetod baseras på syftet och de frågeställningarna som 

undersökningen önskar att besvara. Vissa frågor går endast att besvaras via en 

kvalitativ studie. Dessa frågor rör framförallt människors olika upplevelser av 

begrepp samt deras syn på verkligheten. Intresset ligger således i att beskriva, 

förklara och tolka där resultatet benämns som att forskarna formar deskriptiva eller 

beskrivande aspekter (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Undersökningsdesignen utgör en ram för insamling samt analys av data. En 

kvalitativ datainsamling bygger en forskningsmetod som har fokus på ord snarare än 

siffror vid insamling och analys av data. Metodens mål är att generera nya koncept 

och utveckling av teoretiska modeller istället för en bekräftelse av befintlig teori. 

Den kvalitativa metoden tolkar och försöker förstå den sociala verksamheten som 

deltagarna i en viss miljö har tolkat utifrån sin verklighet. Det skapas således en 

konstruktionistisk medvetenhet som innebär att egenskaperna är ett resultat av 

samspel mellan individer (Bryman & Bell, 2013). Intervjuer är en lämplig metod då 

det medför verktyg för att bättre lära känna respondenterna (DiCicco-Bloom & 

Crabtree, 2006). Genom att lära känna intervjurespondenterna tilldelas vi en djupare 

förståelse för deras värderingar och åsikter.  Införskaffningen av kunskap som är 

både teoretisk och begriplig utgör syftet för att använda intervjuer som 

undersökningsdesign. Vi ämnar således att undersöka de specifika fallen och inte den 

generella tolkningen av hållbarhetsbegreppet inom företagsvärlden. 
 

Malterud (2009) beskriver att en kvalitativ studie utgår ifrån verkligheten, vilket kan 

uppfattas på många olika sätt där det följaktligen inte finns en absolut och objektiv 
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sanning. Svårigheten ligger därmed i att formulera relevanta intervjufrågor kring 

forskningsområdet som sedan skall besvaras och ge kvantitativ information 

(Malterud, 2009). Enligt Yin (2013) är intervjuer antagligen de mest välkända 

strategierna som används vid en kvalitativ forskning. Det är svårt att komma fram till 

en ensam definition av kvalitativ forskning, men där ett utmärkande dag är att 

forskningen täcker in sammanhang och omständigheter som kan återge 

intervjurespondenteras åsikter och synsätt. Enligt Ahrne & Svensson (2011) kan 

undersökningsmetoden frånkomma svårigheter och generera en lösning där metoden 

anses vara ett hjälpmedel till problemlösning. Yin (2013) fortsätter att beskriva att en 

kvalitativ forskning syftar till att studera individer under verkliga förhållanden där 

det intressanta ligger i intervjurespondenternas egen tolkning och uppfattning och 

inte själva fenomenet. Metoden täcker de sociala och institutionella förutsättningar 

som individerna lever och arbetar i. På så vis kommer intervjurespondenternas 

subjektiva synsätt och åsikter skildras genom hänsyn till de rådande förhållandena. 

Därmed omfångs en förståelse för vilka faktorer som påverkar det mänskliga 

beteendet i sociala sammanhang.  
 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Urval 

Uppsatsens intervjuer omfattas av ledare och beslutsfattare inom ett företag 

inköpsfunktion. Enligt Statistiska centralbyrån (2017-04-17) omfattar det anställda 

vars ansvar är att formulera mål och strategier inom inköpsfunktionen. Individerna 

utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot de uppsatta målen 

samt deltar i förhandlingar med leverantörer (SCB, 2017-04-17).  

 

Urvalet definieras som en del av populationen som berörs av fenomenet som 

undersökningen avser att studera (Bryman & Bell, 2013). Urvalet består således av 

de intervjuade i uppsatsen. Enligt Denscombe (2014) innebär ett icke-slumpmässigt 

urval att sannolikheten för att samtliga individer i populationen att delta i 

undersökningen inte är lika stor (Denscombe, 2014). Uppsatsen avser att fånga 

fenomenet genom intervjupersoner som besitter den kunskap som krävs för att kunna 

besvara de framtagna forskningsfrågorna. Mer specifikt förutsätter urvalet att de 

deltagande i intervjuerna kan delge erfarenhet för hållbarhetsarbetet. 
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Denscombe (2014) beskriver att utefter ett icke-slumpmässigt urval kan ett 

ändamålsenligt urval formas. Innebörden av ett ändamålsenligt urval medför att det 

inte finns ett intresse för att finna samband mellan olika variabler genom att 

undersöka en större grupp individer, utan det kartläggs en specifik grupp individer 

som kan generera ändamålsenlig information. Principen bygger på att objekt väljs ut 

baserat på deras attribut där handplockningen av urvalet görs utefter dess relevans för 

forskningsprojektet där deras kunskap eller erfarenhet inom området är avgörande 

(Denscombe, 2014). Vi fångar därmed individer som ger undersökningen den 

efterfrågade kunskapen. Enligt Denscombe (2014) resulterar detta i att urvalet blir 

litet i förhållande till populationen och det är således omöjligt att generalisera 

resultatet. Slutsatsen kan däremot framföra antydan om vad populationen anser 

angående ett visst fenomen (Denscombe, 2014). Slutsatserna i uppsatsen kommer 

återge reflektioner gällande hur socialt ansvarstagande och miljöhänsyn kan 

förbättras tillsammans med leverantörer.  Uppsatsen syfte och forskningsfrågor kan 

således nås utefter kunskapen som genereras kring det specifika problemet. Det 

insamlade empiriska materialet omfattas av fem svenska företag inom olika 

branscher. Nedan följer de respondenter som genererat det empiriska materialet: 

 

• Sebastian Balck, VD och grundare, Balck Coffee (Personlig intervju 2017-

04-10) Tid: ca 70 min 

• Göran Rudén, Inköpschef med ansvarsinriktning mot leverantörsnätverket, 

Husqvarna AB (Telefonintervju 2017-04-13) Tid: ca 60 min 

• Åsa-Pia Folkesdotter, Sustainability specialist på inköpsfunktionen, IKEA 

(Telefonintervju 2017-04-20) Tid: ca 50 min 

• Stina Qubti, VD och grundare, Busfrö (Telefonintervju 2017-04-27) Tid: ca 

50 min 

• Joakim Andersson, Driftchef, Kalmar Energi (Personlig intervju 2017-05-03) 

Tid: ca 50 min. 

 

Vid samtliga intervjuer har vi båda närvarat tillsammans med intervjurespondenten. 

Mötena har varit enskilda och vid personliga möten har dessa skett avskilt på 

intervjurespondenternas arbetsplatser. Informationen som vi gav 

intervjurespondenterna gällande avsatt tid för intervjuerna har visat sig 
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överensstämma med vad vi förutspådde, vilket vi har upplevt positivt. Intervjuerna 

har således kunnat genomföras utan tidspress. Under telefonintervjuerna upplevde vi 

inga störande faktorer eller avbrott som har påverkat processen. Under de personliga 

mötena har en del störande faktorer inträffat under intervjuerna, såsom telefonsamtal 

och korta avbrott, men dessa har inte påverkat processen märkbart.  

 

2.2.2 Etiska överväganden     

Intervjurespondenterna som fick tillfrågan att delta i undersökningen baserades 

utifrån en frivillig basis. Enligt Denscombe (2014) och Yin (2007) ska forskningens 

utformning inkludera åtgärder som skyddar de deltagande individernas intresse som 

forskningen täcker. Detta innefattar att information inte får avslöjas, anonymitet ska 

garanteras, bli bemötta med öppenhet och ärlighet som Yin (2007) tar upp. Vid varje 

intervju har intervjurespondenterna fått möjlighet att avbryta intervjun, blivit 

tillfrågad om inspelning av materialet godkänns, blivit tillfrågade om de önskat att 

vara anonyma, fått möjlighet att se resultatet av arbetet samt möjlighet att få ta del av 

intervjufrågorna i förväg ifall de därefter anser att de inte vill delta. Yin (2007) 

beskriver även att syftet med undersökningen ska tydligt framgå för att undvika 

villfarelse och att syftet inte är att skada varken företaget eller intervjupersonerna 

som deltar i undersökningen. Bryman & Bell (2013) beskriver att de etiska reglerna 

berörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, falska förespeglingar och nyttjandekravet. Reglerna omfattar att 

forskarna skall hålla de berörda individerna informerade om syftet med 

undersökningen och dess innehållande moment, frivilligt deltagande, uppgifter som 

tillhandahålls skall behandlas med största konfidentialitet, inte ge vilseledande eller 

falsk information om undersökningen och slutligen skall de insamlade uppgifterna 

endast användas för forskningens ändamål. 

 

2.2.3 Intervjumetodik 

Semistrukturerade intervjuer är ofta den enda källan för en kvalitativ forskning. Det 

är ett väl organiserat arbetssätt där frågor ingår i en ram av förutbestämda och öppna 

frågor. Andra frågor framkommer även genom den dialog som sker mellan den som 

intervjuar och den som intervjuas (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Vårt 

användande av semistrukturerade intervjuer medför att en intervjuguide används 

utifrån frågor som rör specifika teman, vilket innebär att intervjupersonerna har stor 
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möjlighet att svara på frågorna på ett personligt sätt. Enligt Bryman & Bell (2013) är 

det i en semistrukturerad intervju tillåtet att ställa frågor som frångår intervjuguiden 

om de anknyter till temat. 

 

Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget (Halkier, 2010; 

Bylund, Cedergren & Hollo, 1995). Kunskapen som erhålls bygger på 

respondenternas egna livserfarenheter och personliga uppfattningar. En 

semistrukturerad intervju är förberedd med en angiven tid och plats som är 

konstruerad med en intervjuguide innehållande förutbestämda öppna frågor. Öppna 

frågor kan i sin tur generera nya intressanta frågor. Öppna frågor uppmuntrar till att 

personen själv utvecklar sina svar (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). En 

semistrukturerad intervju skapar möjlighet till anpassning efter varje enskild individ 

samtidigt som insamlingsmetoden berör det avsedda området för datainsamling 

(Noor, 2008). Intervjuer kan utföras både i grupp eller enskilt (DiCicco-Bloom & 

Crabtree, 2006; Halkier, 2010; Bylund et al., 1995). Vi har valt att genomföra 

enskilda intervjuer vilket öppnar upp möjligheterna för mer djupgående personliga 

och samhällsenliga frågor. Frågorna i vår intervju formuleras så att ledande frågor 

inte uppstår och således inte påverkar den intervjuade. 
 

Intervjuer är en tidskrävande metod då planeringsarbetet och utförandet av intervjun 

avspeglas i hur kvalitén av den insamlade datan fastställs. Intervjuer bör således 

utföras noggrant där miljön som respondenterna befinner sig i ska kunna tilldela en 

känsla av bekvämlighet så att viljan att dela med sig av erfarenheter till intervjuaren 

ökar (Hove & Anda, 2005). Frågor som är av standardiserad art genom en specifik 

mall kan leda till att vi antar att alla respondenter har samma ordförråd och att deras 

tolkning av ord är identiska. För att undvika detta tillämpas en semistrukturerad 

design så att en generalisering undviks. Tillämpningen av en semistrukturerad design 

ökar möjligheten att ändra ord utan att ändra frågans innebörd (Barriball & While, 

1994). Kvalitativa intervjuer utförs oftast genom fysiska möten men restriktioner kan 

förekomma i form av tidsbrist och ekonomi vilket försvårar arbetet. Om den som 

skall intervjuas befinner sig geografiskt lång ifrån och kan en intervju genomföras i 

en mindre personlig kontext. Det finns ett antal valmöjligheter där telefonintervjuer 

är en form av intervju. Telefonintervju har fördel genom att det är mindre kostsamt 

och tidssparande (Bryman & Bell, 2013).  
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Det krävs att frågor vinklas på ett sätt som anpassas till mottagaren. Reliabilitet och 

validitet i en semistrukturerad intervju bygger således inte på vilka ord som används 

utan snarare på frågornas bakomliggande syfte. Standardiseringen ligger inte i orden 

utan i själva betydelsen, vilket medför att det är viktigt att respondenterna förstår 

frågan på rätt sätt för att en jämförelse mellan respondenterna sedan ska kunna 

utföras (Barriball & While, 1994).  Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av enkla och 

raka frågor där svaren ofta är komplexa och omfattande. I svaren finns det mycket 

material som bryts ned för att ta tillvara på för att sedan dra intressanta slutsatser och 

jämförelser mellan företagen sinsemellan samt med den befintliga teorin (Trost, 

2010). Forskarna är ett viktigt redskap gällande insamlingen och tolkningen av data 

då metoden i den meningen är mer subjektiv (Barriball & While, 1994). Den 

insamlade empirin som framtas genom intervjuerna kommer vi därefter analysera 

och tolka utifrån den teoretiska referensramen.  

 

2.2.4 Tolkning 

Enligt Yin (2013) uttrycker tolkningen den fas som sammanför analysen och kan 

således anses vara det hantverk som framställer en genomgripande beskrivning av 

den insamlade datan. Grunden för tolkningen ligger i hur undersökningen kommer 

att uppfattas och förstås av läsaren. Att formulera vad som utgör en omfattande eller 

en god tolkning är inte möjligt, men eftersträvan skall ligga i att finna fullständighet, 

empirisk korrekthet, mervärde, trovärde och skälighet. Vidare förklarar Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) att tolkningen anses vara av stor vikt för att 

undersökningen skall bli gynnsam. 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) är det av vikt att vara neutral i 

tolkningen då faktorer som forskarens förkunskaper, värderingar och åsikter inte får 

spegla undersökningen. Forskaren bör således sträva efter att vara opartisk och 

saklig. Forskaren skall inte medvetet söka efter fakta som enbart gynnar den egna 

uppfattningen. Enligt Bryman & Bell (2013) föreligger det en svårighet för forskaren 

att vara fullständigt objektiv. Det är lätt att forskaren styr och påverkar tolkningen 

utifrån egna åsikter, bedömningar och värderingar (Bryman & Bell, 2013). 

Medvetenheten om detta ger oss möjlighet att bedöma den påverkan vår egen 

tolkning utgör på resultatet. Det medför dock att en upprepning av vår undersökning 
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av liknande karaktär troligtvis inte skulle leda till samma resultat. Genom denna 

insikt är förhoppningen att tolkningen skall bli mer trovärdig.  

 

Fejes & Thornberg (2015) förklarar att för att lyckas förmedla ett budskap inom olika 

företeelser krävs det att forskaren kan tolka och förstå. Hermeneutik är ett begrepp 

inom tolkningsläran som lämpligast används vid kvalitativa studier då avsikten berör 

att tolka, studera och försöka skapa en förståelse. Tolkningsläran ger oss tillgång till 

intervjurespondenternas egna upplevelser och hjälper oss att skapa en helhet som 

innebär att undersökningen präglas av en beskrivande och reflekterande hållning. 

Den ger även intervjurespondenterna utrymme till att styra samtalet, vilket går i 

enlighet med vår undersöknings syfte som är att fånga betydelsen ur 

intervjurespondenternas perspektiv. Förkunskapen som forskaren besitter i form av 

litteraturkunskap och förutfattande meningar kommer att påverka tolkningsprocessen 

både positivt och negativt. Det krävs därmed att forskaren ar en öppen inställning för 

att kunna nå en förmåga att lära sig av det okända (Fejes & Thornberg, 2015).  

 
2.4 Operationalisering 

För att finna svar på forskningsfrågorna har intervjufrågor konstruerats som baserats 

på tidigare forskning inom de valda ämnesområdena. Syftet med en 

operationalisering är enligt Lynham (2002) att skapa en brygga mellan teori och 

praktik. Teorin undersöks och bekräftas i den miljö där problemet, fenomenet eller 

frågan uppstår. Ämnat att få bekräftelse för relationen mellan frågeunderlaget och 

teorin så måste det teoretiska ramverket omvandlas till indikatorer. Detta sker i form 

av en operationalisering (Lynham, 2002). Formuleringen av intervjufrågorna har sin 

grund i tidigare teori av den anledning att vi ämnar att få en så heltäckande bild av 

ämnet som möjligt och därmed testas teorin i verkligheten. Intervjufrågorna i 

intervjuguiden utformades utefter de mest framträdande områdena som 

undersökningen avser att utreda. Enligt Bryman & Bell (2013) grundar sig en 

operationalisering i en uppställning på hur undersökningen kommer gå tillväga för att 

mäta teoretiska begrepp. I enlighet med Barriball & White (1994) så innefattar 

intervjuguiden även ett bakomliggande syfte för varje fråga. Detta förmedlar de olika 

tolkningar som individer kan göra. Utgångspunkten är att frånkomma problemet med 

ordalydelsen där frågan kan anpassas och justeras utefter enskild respondent utan att 
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förlora sin mening och koppling till teorin (Barriball & White, 1994). Intervjuguiden 

återfinns i Bilaga 1. Operationaliseringstabellen återfinns i Bilaga 2. 

 
 
2.5 Forskningsprocessen  

2.5.1 Abduktiv ansats  

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) belyses den kvalitativa forskningsmetoden till 

stor del av induktiva inslag då den är tolkande och konstruktionistisk. Forskaren drar 

således slutsatser av erfarenheter och den induktiva ansatsen tillåter forskaren att 

genomföra undersökningen med ett öppet sinne utan tidigare förståelse. Dock är det 

omöjligt att vara fullständigt objektiv. Det medför att många forskare därmed tolkar 

den kvalitativa forskningsstrategin som abduktiv istället för induktiv, då den 

abduktiva ansatsen kan ses som en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Att 

forska utefter en deduktiv ansats innebär att forskaren enbart utgår från teorin vilket 

förhindrar processen att generera nya teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Målet med den abduktiva ansatsen är att uppbringa nya koncept och utveckla nya 

modeller istället för att söka bekräftelse för befintlig teori (Dubois & Gadde, 2002). 

Att tolka abduktiv betyder att forskaren är medveten om dennes egna åsikter, 

värderingar och världsbild samtidigt som forskaren omfamnar det oväntade och kan 

identifiera det som behöver förklaras. Förklaringen kan återfinnas i nuvarande teorier 

men om det identifierade problemet saknar koppling till den nuvarande teorin krävs 

det innovation (Alvesson & Sköldberg, 2008). En kvalitativ metod innebär att 

försöka tolka och förstå den sociala verksamheten där deltagarna ur en viss miljö 

återger deras verklighet (Dubois & Gadde, 2002). Den abduktiva ansatsen tillåter oss 

att se de sociala egenskaperna som ett resultat av samspelet mellan individer. 

 

2.5.2 Analysmetod 

Enligt Byrman & Bell (2013) så har det inte utvecklats några entydiga regler för hur 

analysarbetet för kvalitativt material lämpligast utförs, utan det har istället framställt 

riktlinjer. Enligt Yin (2013) saknas det ett standardrecept för en analysmetod. 

Strukturen för analysarbetet baseras på rekommendationer från Backman (2016) som 

förmedlar att om en undersökning som innehåller en större mängd forskningsfrågor 

som intervjurespondenter har besvarat är en sammanslagning av empirisk och 
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teoretisk analys en fördel. Avsnittet kommer tillåta läsaren att följa med i 

argumentationen och det underlättar således för läsaren att minnas det som avser att 

undersökas. Den överskådliga läsningen blir förståelig men sätter samtidigt större 

press på forskarnas förmåga att sedan knyta an resultatet till slutsatser (Backman, 

2016). Flödet av empiriskt och teoretisk analys tillåter oss att frigöra vår diskussion 

tidvis från teorin samtidigt som återblicken till den teoretiska referensramen knyts 

an. Analysmetoden syftar till att fånga komplexiteten genom att urskilja mönster och 

på så vis nå djupet av fenomenet och generera meningsskapande teorier. Vår 

analysmetod tillåter oss att säkra den framväxande teorins förankring i empirisk data 

där vi finner stöd i vår abduktiva ansats.  

 

Tolkningsprocessen medför att våra subjektiva uppfattningar får stor innebörd där 

betoningen ligger på det kreativa prövandet. Detta för att slutligen kunna finna en 

förståelse för hur begreppen utifrån det empiriska materialet relaterar till varandra på 

ett meningsfullt sätt. I enlighet med Yin (2013) kommer vi vidta tre 

försiktighetsåtgärder vilka är att: kontrollera och dubbelkolla att datan är korrekt, 

göra analysen så genomgripande och fullständig som möjligt, samt att undvika 

genvägar och kritiskt granska de egna värderingarna fortlöpande för att säkerställa att 

de inte ger en oönskad snedvridning i analysen av data.  

 

2.6 Kvalitetsåtgärder   

Enligt Yin (2007) finns det fyra huvudkriterier för att bestämma forskningskvalitén 

inom en kvalitativ forskningsmetod. De fyra kriterierna benämns intern validitet, 

extern validitet, begreppsvaliditet och reliabilitet.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Denscombe (2014) beskriver att när en forskning bedrivs är det viktigt att den 

insamlade datan är korrekt, annars anses datan inte vara giltig då resultaten bygger på 

felaktiga värden och saknar således reliabilitet. Likaså påverkas reliabiliteten om den 

insamlade datan inte är av rätt typ. Svårigheterna med att kontrollera reliabiliteten för 

kvalitativ forskning uppstår då det rör sig om icke mätbara variabler (Denscombe, 

2014). Reliabiliteten svarar för att om studien genomförs igen kommer skulle 

resultatet ha upprepats (Yin, 2007). Intervjuaren kan säkerställa detta genom att 

använda kontrollfrågor under intervjun, om det skulle behövas, som ämnar att 
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säkerställa att frågan skulle besvaras på liknande sätt för att få ökad konsistens hos 

den som intervjuas (Denscombe, 2014). Vi har genomfört åtaganden som stärker 

reliabiliteten genom att noggrant dokumenterat för hur tillvägagångssättet har 

genomförts och vilka respondenter som har deltagit i intervjun. Då datainsamlingen 

har skett genom olika metoder har vi kunnat dela datamängden för att sedan kunna 

jämföra materialet mot varandra. Reliabiliteten har vi även förstärkt genom att 

intervjurespondenterna har fått samma möjlighet inför intervjun och blivit bemötta 

av samma frågor. Analysmetoden har därefter lyft reliabiliteten genom att en 

strukturerad metod har använts för att kunna tolka den insamlade datan. Frågeguiden 

till de genomförda intervjuer återfinns som en bifogad bilaga.  
 

Intervjuerna tillåter oss att få ta del av respondenternas kunskaper och åsikter där 

även öppna frågor och personlig kontakt tillåter oss att säkerställa att båda parterna 

blir förstådda. Metoden tillåter därmed att säkerheten för att svaren upprepar sig ökar 

genom att vi kan be om förklaringar och förtydligande. En semistrukturerad intervju 

skapar en individanpassning som även tillför en tolkningsbar empiri. 

Intervjurespondenter har fått skapa en mötesplats som passar dem vilket ger dem 

trygghet och bekvämlighet. Detta genererar förutsättningar för att svaren anses ärliga 

och på så vis även givande för undersökningen.  

 

2.6.2 Validitet 

Validiteten i en kvalitativ forskning svarar för trovärdigheten. Trovärdigheten 

baseras på innebörden att den insamlade datan anses vara rimlig (Denscombe, 2014). 

För att försäkra att den insamlade datan är tolkad på rätt sätt har vi valt att erbjuda 

intervjurespondenterna att se över att svaren är tolkade korrekt, vilket ökar 

trovärdigheten enligt Denscombe (2014). Den interna validiteten involverar 

vanligtvis metoder som mönsterjämförelse, uppbyggnad av argument, adresserade av 

andra möjliga förklaringar och användandet av logiska modeller (Yin, 2007). För att 

uppnå intern validitet har vi valt att genomföra en mönsterjämförelse mot den 

teoretiska referensramen vilket delvis redovisas genom en operationalisering. Utifrån 

mönsterjämförelsen kan vi understödja våra egna tolkningar samtidigt ge möjligheten 

till kommande läsare att själva bedöma trovärdigheten. Enligt Denscombe (2014) 

kräver en kvalitativ forskning tydliga redovisningar av hur antaganden och slutsatser 

har formats för att kunna styrka resultatets innebörd för att tillvägagångssättet 
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bedöms vara rimligt (Denscombe, 2014). Vi har valt att sträva efter att underbygga 

förklaringar och argument utifrån befintliga teorier och empiri, då detta styrker den 

interna validiteten enligt Yin (2007). Transkribering av intervjuer underlättar 

processen av att analysera kvalitativ data vilket tillger oss fördelar. Arbetet med att 

skapa struktur och förståelse för intervjurespondenternas svar underlättas med 

transkribering och således även analyseringen av resultatet. Svårigheterna av 

transkriberingen har förebyggts genom att minimera riskerna i form av att använda 

flertalet inspelningsinstrument och ett aktivt antecknande.   
 

Vidare förklarar Yin (2007) att extern validitet behandlar huruvida resultatet av 

undersökningen kan generaliseras till den större populationen. Med vår valda 

undersökningsdesign går det inte att dra statistiska generaliseringar men det går att få 

fram en fingervisning för hur generaliseringen kan se ut genom analysmetoden. Vi 

kan därmed skapa nytta för undersökningen vilket kan liknas med vad Yin (2007) 

benämner som en analytisk generalisering. Vår analysmetod kan således skapa 

mönster för att utveckla enskilda påståenden till allmänna slutsatser. Undersökningen 

omfattas av ett mindre antal intervjurespondenter, där en medvetenhet om detta krävs 

för att uppnå trovärdighet. Det empiriska materialet har trots antalet tillfört en stor 

mängd analyserbar data. Existensen av den analyserbara datan och dess variation har 

inte enbart bidragit till förståelsen av fenomenets relationsband till teorin utan även 

till dess naturliga definition. Intervjurespondenterna respresenterar även individer 

verksamma i starka inköpsfunktioner vars betydelse är stora för företagen. Således 

kan det empiriska materialet anses tillmötesgå och uppfylla de instruktioner som har 

tilldelats för uppsatsen och stärker således reliabiliteten och validiteten.  
 

Användandet av en abduktiv ansats förespråkar att upptäckten av nya områden är 

möjlig, då det inte enbart går att förlita sig på teorin som en deduktiv ansats baseras 

på. En induktiv ansats är inte realistisk så till vida att en undersökning inte kan antas 

genomföras med ett helt öppet sinne. Vårt val av abduktion ger oss således 

infallsvinklarna från båda perspektiven. Ett icke-slumpmässigt urval har valts på 

grund av praktiska omständigheter och en del begränsningar. Begränsningarna har 

utgjorts av resurser i form av tidsbrist och ekonomi. Detta har även varit grunden till 

varför en del intervjuer har varit i form av en telefonintervju vilket kan ge effekt på 

undersökningens validitet. Begreppsvaliditet innefattar enligt Yin (2007) 
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användandet av flera olika källor vid data och belägg. Vi har åstadkommit detta 

genom representation av de olika intervjurespondenterna.  
 

2.7 Metodkritik 

I en kvalitativ forskning är det svårt att fastställa i konkreta beskrivningar hur 

forskarna har gått tillväga för att nå funna slutsatser. För att komma förbi detta kan 

forskarna tillge en förhållandevis detaljerad beskrivning av hur 

intervjurespondenterna har valts ut. Klarheten underlättar således att kunna se 

intervjurespondenterna som en motsvarighet till en större grupp individer (Bryman & 

Bell, 2013). En kvalitativ forskning är svår att generalisera utöver den kontext som 

intervjuerna utspelas i, men där Fejes & Thornberg (2015) menar att om 

intervjurespondenterna eller de sociala händelser som ingår i undersökningen utgör 

ett lämpligt stickprov kan problematiken med generaliseringen bli mindre. 

Intervjurespondenterna kan därmed anses vara reperesenativa för den kända 

populationen som undersökningen riktar sig mot. Vår undersökning bygger på ett 

begränsat urval vilket medför en medvetenhet i att resultatet möjligtvis inte är 

fullständigt applicerbart på verkligheten. Åtaganden som vi genomfört som kan öka 

generaliserbarheten, trots ett begränsat urval, är att vi inte har begränsat oss gällande 

bransch eller storlek på företagen. Jämförbarheten med andra företag i liknande 

branscher som deltagit i undersökningen kan därmed möjligtvis ändå finnas. Bryman 

& Bell (2013) tillämpar slutligen argumentet att resultatet av undersökningen därmed 

bör generaliseras till teori och inte populationer. 

 

Bryman & Bell (2013) och Yin (2013) förklarar även att den kvalitativa forskningen 

kritiseras utefter att vara alltför subjektiv. En kvalitativ forskare väljer att fokusera på 

vad som anses signifikant under en intervju vilket inte alltid återspeglar andra 

forskares åsikter gällande vilka företeelser som är betydelsefulla. Vidare menar 

Bryman & Bell (2013) att en kvalitativ intervju är ostrukturerad av naturen vilket 

tillåter den som intervjuar att låta sina karaktärsdrag påverka utfallet av intervjun. 

Tolkningen blir således olika och påverkas av de subjektiva lärdomar som de 

kvalitativa forskarna besitter. Med denna vetskap i åtanke har vi försökt tolka 

informationen som tilldelats oss genom ett kritiskt tänkande, medföljande ett 

objektivt bemötande mot våra intervjurespondenter. På så vis har vi försökt att 

varken styrka eller påverka det insamlade empiriska materialet.   
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3 Teoretisk referensram 
Följande avsnitt introducerar och studerar väsentlig teori utifrån tidigare forskning 

inom ämnesområdet. Avsnittet omfattas av och redogör följande ämnesområden: 

hållbart inköp, socialt ansvarstagande och grönt inköp samt partnerskap. Den 

teoretiska referensramen inleds genom att beskriva inköpsfunktionen och hållbarhet 

som tillför en förståelse som behövs för att kunna svara på problemformuleringen. 

Följaktligen behandlas forskningsfrågorna genom att söka svar på hur socialt 

ansvarstagande och miljöhänsyn kan förbättras, där vi ämnar att finna svar på hur 

leverantörer kan bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete genom ett samarbete.  

3.1 Illustrering av referensramen 

 

Figur 2: Illustrering av den teoretiska referensramen, egen. 
 

3.2 Hållbart inköp 

3.2.1 Definition och framväxt 

Inköpsfunktionen är en företagsfunktion som har vuxit fram under det senaste 

årtiondet som har erhållit en avsevärd ökning gällande den strategiska betydelsen för 

ett företags framgång. Idag har arbetet med inköp utvecklats till att bestå av en 

inköpsfunktion där dess funktioner syns allt tydligare i flera företag (Govindan et al., 
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2014). Leppelt et al. (2013) förklarar att år 1970 skedde en förändring som innebar 

det att det ställdes allt fler utvärderingskriterier för leverantörerna och samarbetet 

sinsemellan förändrades. Vidare understryker Leppelt et al. (2013) att specialisering 

är något som eftersträvas i högre grad där inköpets roll i outsourcing och fokus på 

kärnkompetenser har stor inverkan. Enligt Bjornland et al. (2003) resulterar ett 

ineffektivt inköpsarbete i lägre konkurrenskraft och ett sämre resultat (Bjornland et 

al., 2003).  

 

Enligt Govindan et al. (2014) och Ahi & Searcy (2013) så är det ofta avgörande att 

kunna se till hela värdekedjan för att kunna reducera kapitalbindningen där 

informationsdelningen från inköpsfunktionen vidare till en annan del av värdekedjan 

kan få väsentlig inverkan. Bjornland et al., (2003) förklarar att inköpsfunktionen är i 

hög grad en av de viktigaste aktörerna i processen med att ta fram effektiva 

värdekedjor (Bjornland et a., 2003). Enligt Ramanathan & Gunasekaran (2012) krävs 

det mer samarbete inom värdekedjan för att utnyttja möjligheter och resurser för att 

uppnå effektivisering.  Hållbart inköp kan ses som både en avsmalning av begreppet 

hållbara försörjningskedjor och som en påbyggnad av det klassiska inköpsbegreppet. 

Detta medför att det hållbara inköpet blir betydelsefullt oavsett om fokus ligger på 

hållbarhet i försörjningskedjan eller på inköp. Både hållbarhet och inköp är enskilt 

viktiga aktiviteter för ett företag, men där begreppen i många fall samverkar med 

varandra vilket har lett till sammanslagningen av begreppen (Govindan et al., 2014). 
 

Hållbarhet som koncept är ingen ny företeelse utan dess betydelse började få sitt 

fäste på 1960-talet, då begreppet har sitt ursprung i debatten kring överbefolkningen 

(Hoffman & Umemoto, 2009). I takt med detta har betydelsen av inköpsfunktionen 

därmed drastiskt ökat (Govindan et al., 2014) tillsammans med en variation av 

tolkningar av begreppet (Coffman & Umemoto, 2009; Ambec et al., 2013). Coffman 

& Umemoto (2009) beskriver att hållbar utveckling som begrepp blev starkt 

populariserat och myntat genom Världskommissionen för miljö och utveckling på 

uppdrag av Förenta nationerna. Kommissionen skapades 1987 och fick namnet “Vår 

gemensamma framtid”, även kallat Brundtlandrapporten. Där formades definitionen 

av hållbar utveckling (Coffman & Umemoto, 2009).  
 

Idag anser många att inköpsfunktionen besitter en av de största möjligheterna till att 

bidra till en mer hållbar utveckling för företaget (Meehan & Bryde, 2010). 
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Hållbarhetsbegreppets utveckling inom inköpsfunktionen har medbringat att arbetet 

innefattar en större del av företagets hantering gällande integrering genom 

försörjningskedjan. Då inköpsfunktionen utgör en stor del av många företags totala 

kostnad sätter det press på inköpsfunktionens hållbarhetsarbete i relation till de 

ekonomiska aspekterna (Govindan et al., 2014). Beslut som fastställs genom 

inköpsfunktionen får inflytande över samtliga aktörer inom värdekedjan (Ahi & 

Searcy, 2013). Utvecklingen av hållbarhet sätter inköpsfunktionen i en position som 

utövar ansvaret för hantering och ändring av företagets anskaffnings specifikationer 

(Ahi & Searcy, 2013; Carter, 2005).  
 

I takt med utvecklingen av begreppet hållbarhet så har innebörden och omfattningen 

av hållbarhet förändrats (Coffman & Umemoto, 2009). De exakta mekanismerna 

inuti ett företag där signalerna från inköpsfunktionens hållbarhetspolicys omvandlas 

till praktisk innovation för produkt och processförbättring är idag inte noggrant 

utstuderad (González-Benito et al., 2016; Ambec et al., 2013). Ambec et al. (2013) 

beskriver att korrekt utformade normer för hållbarhet kan utlösa nya innovationer 

som sänker den totala kostnaden för företag samtidigt som det medbringar ett ökat 

värde. Innovationer av denna art kan ge företagen möjlighet att finna nya ingångar 

till ökad produktivitet för såväl råvaror, energi och arbetsförhållanden vilket 

utjämnar kostnaden för förbättrad hållbarhet. Ett förbättrat hållbarhetsarbete kommer 

att berika ett företag med stark konkurrenskraft (Ambec et al., 2013). Seuring (2013), 

Giunipero & Hooker (2012) och González-Benito et al. (2016) beskriver debatten 

kring att hållbar utveckling cirkulerar kring vilka livsstilsförändringar som kan 

komma att krävas då det ofta hävdas att området inte är utstuderat ordentligt av 

forskningen. Således saknas empiriskt material för hur företag kan komma att behöva 

förändras. Haake & Seuring (2009) beskriver att det är ovanligt att stora företag 

saknar en uttalad miljöpolicy. 

 

3.2.2 De tre ansvarsområdena 

Företag upplever idag en allt större press angående miljömässiga och sociala 

ansvarsområden som uppkommer från en variation av aktörer och intressenter 

(Meixell & Luoma, 2015). Om ett företag inte lyckas möta dessa krav kan de erfara 

att deras rykte tar skada (Björklund, 2010; Meehan & Bryde, 2010; Leppelt et al., 

2013) i form av minskade marknadsandelar och minskad lönsamhet (Leppelt et al., 
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2013). Det handlar inte längre enbart om att vara lönsamma utan etiken i utförandet 

av aktiviteter genom hela försörjningskedjan väger lika tungt (Maignan, Hillebrand 

& McAlister, 2002; Pedersen & Andersen, 2006). 

 

Hållbart inköp består av tre hållbarhetsperspektiv som utgörs av ekonomiskt 

ansvarstagande, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande (Coffman & Umemoto, 

2009; Meehan & Bryde, 2010). Hållbarhetsperspektiven miljö- och socialt 

ansvarstagande beskriver ofta hur metoderna kontribuerar till ekonomisk hållbarhet 

och utveckling (Seuring & Müller, 2008). Ekonomisk hållbarhet avser främst att 

utnyttjandet av tillgängliga resurser sker ansvarsfullt så att företagets framtid förblir 

lönsam. För att uppnå ekonomisk hållbarhet bör företag undvika att vara beroende av 

uttömbara resurser då det inte är hållbart gentemot kommande generationer att 

naturresurserna försvinner. På så sätt har ekonomisk hållbarhet kommit att beskrivas 

som rättvisa mellan generationer (Seuring, 2013). För att enbart beskriva företagets 

egen ekonomiska hållbarhet utgör inköpsfunktionen en viktig förändringskraft då ett 

effektivt inköpsarbete öppnar upp möjligheter till bland annat kostnadsbesparing och 

ökad konkurrenskraft (Bjornland et al., 2003). 

 

Enligt Genovese et al. (2013) och Slaper & Hall (2011) härrör mycket av kritiken 

som riktas åt hållbarhet och dess användning från svårigheten att mäta slutresultatet, 

då det saknas gemensamma nyckeltal vilket orsakar brister. Vissa delar av socialt 

kapital och miljömässigt kapital kan inte uttryckas finansiellt. Flera indikatorer för 

hållbarhet är istället kvalitativa med dimensioner som är abstrakta (Genovese et al., 

2013; Slaper & Hall, 2011). Problematiken kan hypotetiskt lösas genom att 

värdesätta de icke-ekonomiska kriterierna men genom detta uppstår det protester av 

filosofiska skäl. Ett standardiserat mätetal upplevs av många företag som en styrka i 

då det möjliggör företag att sätta upp egna ramverk som utgår från deras 

förutsättningar (Slaper & Hall, 2011). Svårigheterna att införa ett hållbarhetsarbete 

orsakar organisatorisk tröghet även om viljan till att förändras existerar. För att 

hållbar utveckling ska kunna ske måste strategiutformningen och implementeringen 

utökas till att omfatta samtliga delar av ett företags försörjningskedja (Meehan & 

Bryde, 2010). Trots att den ekonomiska aspekten inte är lika tydlig för miljömässiga 

och sociala ansvarstagande som för många andra faktorer så kan arbetet ses som en 
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källa till konkurrensfördelar där hållbarhetsarbetet blir en källa till framtida inkomst 

(Seuring, 2013; Reuter et al., 2010; Ahi & Searcy, 2013; Haake & Seuring, 2009). 
 

3.3 Socialt ansvarstagande och grönt inköp 

3.3.1 Etiskt inköpsarbete 

Begreppet innebär att företag frivilligt arbetar för att integrera sociala och 

miljömässiga mål i sin verksamhet och i samverkan med de berörda (Reuter et al., 

2010). Att förbättringen för socialt ansvarstagande har synts mer under de senaste 

åren kan förklaras då under 1990-talet skedde det en förändring där det blev 

vanligare att outsourca sin tillverkning till lågavlönade utvecklingsländer (Leppelt et 

al., 2013).  
 

Enligt Reuter et al. (2010) har omvärlden blivit att mer medveten om företagens 

aktiviteter där kunder har trätt fram för att göra sina röster hörda. Företagsledare 

påpekar vikten av socialt ansvarstagande inom inköpsfunktionen (Reuter et al., 

2010), då det påträffats att det medföljer stora fördelar med arbetet för socialt 

ansvarstagande inom ett företags samtliga aktiviteter (Maignan & Ferrell, 2004). Om 

intressenter uppfattar att viktiga organisatoriska funktioner är i kongruens med den 

egna identiteten så medföljer fördelar, i form av ökat engagemang och ett allmänt 

hjälpsamt och stödjande beteende (Maignan & Ferrell, 2004; Meixell & Luoma, 

2015). Osäkerheten kvarstår för hur socialt ansvarstagande systematiskt ska 

integreras inom inköpsfunktionen, men där det har vuxit fram tre huvudstrategier för 

hur det kan utformas (Maignan et al., 2002).  
 

De tre strategierna benämns enligt Maignan et al. (2002) som förebyggande socialt 

inköp, resultatbaserat socialt inköp och socialt inköp driven av intressenter. Enligt 

Meixell & Luoma (2015) och Reuter et al. (2010) har allmänheten och 

intressenternas makt ökat i samhället vilket belyser vikten av att inköpsfunktionen 

inte kan bortse eller ignorera sociala aspekter i deras övergripande arbete. Maignan et 

al. (2002) förklarar att resultatbaserat socialt inköp svarar för ett mer aktivt sätt att 

arbeta för socialt ansvarstagande. Reuter et al. (2010), Meixell & Luoma (2015) och 

Ambec et al. (2013) beskriver att fördelarna medför att resultatet samt ställningen 

gentemot intressenter stärks och medför nya marknadsmöjligheter och nya 

innovationer. Vidare beskriver Maignan et al. (2002) att ett förebyggande socialt 
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inköp är framförallt synligt hos de företag som inte känner av så mycket press från de 

olika intressenterna vilket innebär att strategier kan skapas som avser att minimera 

sociala och miljömässiga risker som kan skada varumärket. 
  

Reuter et al. (2010) beskriver att hållbarhetsdebatten på den globala nivån har 

uppmärksammat de internationella företagen för den ökade pressen gällande att de 

bör förbättra sina processer och bidra till den hållbara utvecklingen (Reuter et al., 

2010). Två faktorer för företag att driva igenom förändringar är den växande 

konkurrensen samt allmänhetens ökade tillgång till bättre insyn i företagens arbete. 

Kunderna anser, genom sin insyn i verksamheterna, att det är företagens ansvar att 

leda utvecklingen framåt (Meehan & Bryde, 2010). Dessa situationer har lett till att 

en ökad press och allt högre förväntningar från både kunder andra intressenter vilket 

leder till att företagets rykte allt mer kritiskt (Meehan & Bryde, 2010; Leppelt et al., 

2013). Om ett företag väljer att inte lägga stor fokus vid sociala- och miljömässiga 

aspekter så riskerar de att förlora sitt rykte och sin image om någon olycka sker 

(Björklund, 2010; Meehan & Bryde, 2010; Reuter et al., 2010; Leppelt et al., 2013).  

 

Att engagera sig i det sociala ansvarstagandet är en enkelriktad väg där det blir 

problematiskt att vända om i sitt arbete om arbetet väl har påbörjat (Reuter et al., 

2010). De sociala fördelarna befinner sig på ena sidan och uppkommer av den strikta 

lagstiftningen och på den andra sidan finns industrins kostnader för att förhindra och 

ersätta skadorna som orsakats (Ambec et al., 2013). För att implementera socialt 

ansvarstagande i ett företags försörjningskedja har det uppmärksammats ett 

bekymmer gällande kontrollen av leverantörsnätverket. Implementationen är en 

väsentlig del av hållbar utveckling inom ett företag vilket kräver en bra struktur för 

hur företaget lämpligast följer upp sina leverantörers aktiviteter för att säkerställa att 

de uppfyller de uppsatta målen (Boyd, Spekman, Kamauff & Werhane, 2007). 

 

Förutsättningarna för hur ett företag når sin framgång för sociala mål baseras mycket 

på enligt Maignan et al. (2002) hur de bearbetar den kritik som uppstår från olika 

håll. Ett företag kan agera reaktivt på den kritik som riktas åt dem. I en relation med 

en leverantör skulle detta exempelvis innebära att företaget nekar sin egen skyldighet 

i oetiska omständigheter. Vidare förklarar Maignan et al. (2002) att om ett företag 

agerar defensivt betyder det att kritiken från intressenterna uppmärksammas men 
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företaget väljer att inte utföra några åtgärder. Detta sätt att agera resulterar ofta i att 

företag kan upplevas som motstridiga där deras sanningsgrad kan bli ifrågasatt. Att 

agera expansivt innebär istället att problematiken som presenteras av intressenterna 

behandlas genom att utföra åtgärder, så länge åtgärderna inte skadar företagets 

etablerade processer. (Maignan et al., 2002). Idag argumenteras det för att 

samhällsansvar är den nya källan till konkurrensfördelar och hållbarhetsarbetet bör 

därmed inte enbart ses som ett välgörenhetsarbete utan som en stark källa till 

framtida inkomster (Meixell & Luoma, 2015).  
   

3.3.2 Inköpsarbete med miljöhänsyn 

Enligt Ahi & Searcy (2013) utgör grönt inköp en viktig del av det totala 

inköpsarbetet. Miljöhänsynen som utarbetas genom grönt inköp har visats generera 

sociala samt ekonomiska förbättringar utöver sina egna bidrag. Definitionen av grönt 

inköp avser inköpsfunktionens involvering att anskaffa mer hållbara alternativ så att 

det resulterar i mindre miljömässig påverkan samtidigt som de ska fylla samma 

funktion som en motsvarande produkt eller tjänst (Ahi & Searcy, 2013). 
 

Det gränsöverskridande arbetet för inköpsfunktionen är effektiv gällande 

implementering av miljöhänsyn, likväl samtliga delar av hållbarhetsbegreppet, för 

hela försörjningskedjan. Inköpsfunktionen besitter möjligheten att påverka 

leverantörer till mer hållbara alternativ och således uppnår företaget sina miljömål 

mer effektivt (Leppelt et al., 2013). Inköpsfunktionen har stor möjlighet att bidra till 

förbättrad miljöpåverkan och därmed även möta krav från intressenter (Meixell & 

Luoma, 2015). Det har konstateras att inköpsfunktionen är attraktiv gällande att 

influera andra till ökade miljöinitiativ (Govindan et al., 2014).   
 

En utvecklingsmöjlighet som har föreslagits av Ahi & Searcy (2013) är att suget efter 

mer miljövänliga produkter, i kombination med de kostnadsreduceringarna som kan 

uppnås genom reducering av avfall, talar för att hållbara inköpsstrategier är 

öppningen till ökade konkurrensfördelar för företaget. Inköpsfunktionens roll i 

utvecklingen faller sig naturligt då de anförtros med arbetet för materialförsörjning 

och anskaffnings processer som går i enlighet med företagets behov (Ahi & Searcy, 

2013). Identifiering av material som kan enklare återvinnas och återbrukas sägs vara 

nyckeln till framgång inom perspektivet för miljöhänsyn (Ahi & Searcy, 2013; 
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Govindan et al., 2014). Inköpsfunktionen kan medbringa ett effektivare 

resursutnyttjande (Govindan et al., 2014). 

 

Leppelt et al. (2013), Carter & Rogers (2008) och Gold et al. (2010) antyder att 

inköpsfunktionens påverkan sträcker sig från leverantörer till långt bak i 

försörjningskedjan där deras effekter även kommer till uttryck. Det gröna 

inköpsarbetet och de gröna inköpsstrategierna anses vara svåra att sätta i bruk då det 

kan resultera i nya materialkostnader och att tidigare kvalificerade leverantörer 

behöver bytas ut till följd av de nya kraven (Govindan et al., 2014). De brister som 

inköpsfunktionen arbetar för har en direkt inverkan på företagets hållbarhetsarbete 

(Ahi & Searcy, 2013). Huruvida rekommendationer för att involvera miljöhänsyn i 

strategin har varierat i dess implementationer för företag (Seuring, 2013).  
 

Gröna inköpsstrategier verkar “reaktiva” i sina strategier då många av aktiviteterna 

bearbetar genom ett arbete som baseras på att undvika överträdelser av miljömässiga 

förhållanden snarare än att aktivt bädda in miljömål i den långsiktiga företagspolicyn 

(Govindan et al., 2014; Ramanathan & Gunasekaran, 2012). Utifrån ett 

problemlösningsperspektiv spenderar företag för mycket tid på kortsiktiga 

svårigheter och mister således effekten av den operativa inköpsfunktionen (Govindan 

et al., 2014). Enligt Meehan & Bryde (2010) är det nuvarande ramverket till hur 

hållbarhet rimligast ökas baserat på en felaktig bild av vad hållbarhet innebär, där 

statliga och federala organ ökar komplexiteten genom miljöstandarder som medför 

att procedurer blir svåröverkomligt (Meehan & Bryde, 2010). 
 

Lagstiftning och kundernas krav minskar möjligheterna för hållbarhetsarbetet samt 

minskar listan med möjliga leverantörer avsevärt (Govindan et al., 2014; Leppelt et 

al., 2013). Samtidigt så motiverar dessa påtryckningar företaget att göra framsteg då 

det kan utvinnas stora konkurrensfördelar (Meixell & Luoma, 2015). Vidare 

förklarar Ambec et al. (2013) att det finns en konstant vilja av att finna innovativa 

lösningar där det har skett ett paradigmskifte som har belyst de djupgående 

konsekvenserna som begreppet hållbarhet medför. Innovativa lösningar kan 

omvandlas till förbättrade processer och ett ökat värde på produkterna. Det har 

därmed tillförts en ökad kunskap som har fört samman hållbarhets förbättringar med 

konkurrensfördelar. Trots det fokuserar företag för mycket på de föreskrifter som 
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finns kring hållbarhet så att de förbiser de verkliga lösningarna som bringar 

konkurrensfördelar och kostnadsbesparande fördelar (Ambec et al., 2013). 
 

Komplexiteten i hållbarhet gällande miljöhänsyn skapar en maktbalans som är i 

konstant gungning där företagen ser konkurrenskraften och de ekonomiska 

fördelarna motverka varandra (Ambec et al., 2013). Idag är det vanligt att fler 

initiativ rörande ekonomiska mål i företaget prioriteras där fokus ligger för mycket 

på ekonomiska faktorer och företag förbiser därmed hållbarhet (Govindan et al., 

2014). Det näst största hindret sägs vara återvinning och återanvändning då det 

uppfattas som icke-ekonomiskt, men ett tillvägagångssätt baserat på ekonomisk teori 

kan inte frambringa ett företags fulländade potential (Ambec et al., 2013).  
 

3.3.3 Återanvändning och återvinning 

I takt med att inköpsfunktionen har anförtrotts med uppdraget för 

anskaffningsprocesserna gällande grönt inköp har källhantering i form av strategier 

för återanvändning, återvinning och eliminering av avfall vuxit fram (Ahi & Searcy, 

2013; Luthra, Garg & Haleem, 2014), vilket idag anses kan leda till stora 

konkurrensfördelar för företaget. För att utveckla sitt hållbara inköp kan företag 

bruka tre olika tillvägagångssätt som består av; minskning av resurser, återanvända 

produkter samt återvinna produkter (Ahi & Searcy, 2013).  

 

Grönt inköp ger möjligheter till att reducera slöseri av resurser genom återvinning 

och återanvändning i försörjningskedjan (Luthra et al., 2014; Ahi & Searcy, 2013), 

som leder till miljömässiga förbättringar samt kostnadsreducering (Ahi & Searcy, 

2013). Det krävs en betydande ansträngning i omvandlingen för slutgiltigt 

omhändertagande (Ahi & Searcy, 2013). Kostnaderna beror delvis på behovet av att 

bilda omvända distributionskanaler och för att samla resurser till att underlätta dessa 

aktiviteter. Det krävs således ett behov av att skapa en marknad som efterfrågar 

återvunna produkter så att volymefterfrågan är tillräckligt för att motivera dessa 

effektiva omvända logistiska kanalerna (Ahi & Searcy, 2013). 
 

Det mest effektiva sättet för att ett företag att angripa miljöproblem är att 

inköpsfunktionen fokuserar på källreducering och avfallseliminering. Inköpschefer 

har även talat för att miljökostnader utgör den näst största ekonomiska svårigheten 

(Luthra et al., 2014). Ahi & Searcy (2013) förklarar att idag finns det en avsaknad av 
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incitament från företag att bedriva strategier för återvinning och återanvändning där 

många företag istället väljer att kasta avfall som kunde ha återbrukats. Att kunna 

förstå och använda sig av begreppen innebär även minskade kostnader och ökad 

lönsamhet (Ahi & Searcy, 2013).  
 

Enligt Ahi & Searcy (2013) är rollen av en omvänd fördelning avgörande för att 

uppnå effektiv återanvändning och återvinning. Ambec et al. (2013) förklarar att 

framsteg inom miljöhänsyn kräver att företag utvecklar innovation för att förhöja 

resursproduktivitet vilket är exakt vad de nya utmaningarna för den globala 

konkurrensen efterfrågar. Att motstå innovation som minskar föroreningar kommer 

inte bara leda till miljöskador utan även försluter i konkurrenskraft inom den globala 

ekonomin (Ambec et al., 2013).  

 

Luthra et al. (2014) förklarar att arbetet med källreducering innebär att 

inköpsfunktionen tar fram effektiva strategier som ska reducera mängden avfall som 

produceras i början av försörjningskedjan. Detta genomförs genom förändringar i de 

krav som ställs på leverantörer, samt hur återvinning och återanvändning kan 

optimeras. Genom att inköpta artiklar är enklare att demontera så kan skrotningen 

underlättas, vilket även benämns som nedmontering (Luthra et al., 2014).  
 

Luthra et al. (2014), Leppelt et al. (2013) och Ahi & Searcy (2013) menar att 

inköpsfunktionen kan bidra till ett företags källreduceringsstrategier genom att köpa 

in mindre volymer av produkter som är skadliga för miljön eller svårare att återvinna 

och återanvända. Luthra et al., (2014) och Ahi & Searcy (2013) beskriver vidare att 

de också kan välja att köpa in helt återvunnet material eller material som går att 

återanvända till större grad där de även kan ställa krav på att leverantörerna stödjer 

dessa processer samt reducerar mängden onödigt emballage (Luthra et al., 2014; Ahi 

& Searcy, 2013).  
 

3.4 Partnerskap och dess strategiska möjligheter 

Gemensamma ansträngningar av alla parter i leverantörskedjan möjliggör 

kostnadsbesparingar tillsammans med många andra fördelar. Leverantörskedjan 

befinner sig i en enastående position för att påverka hållbarhetsarbetet (Seuring & 

Müller, 2008; Carter & Rogers, 2008; Leppelt et al., 2013; Ramanathan & 
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Gunasekaran, 2012). Möjligheterna för användningen av värdekedjan kan förse 

företag med förmågan att identifiera vilka åtaganden gällande miljön och sociala 

aspekter som genererar störst strategiskt värde (Porter & Kramer, 2007; Carter & 

Rogers, 2008). Reuter et al. (2010) och Leppelt et al. (2013) argumenterar för att 

inkluderandet av leverantörer i sin strategi ökar strävan efter att främja nytänkande 

då ett företag kan välja leverantörer som ständigt utvecklar sina produkter och 

därmed bidrar företaget till förbättringsmöjligheter. Förbättringsåtgärder gällande 

miljön och hantering av råvaror har visats kunna ge konkurrenskraft på marknaden 

(Reuter et al., 2010; Leppelt et al., 2013).  

 

Leverantörskedjor som integrerar sociala och miljömässiga åtgärder leder till 

förbättrad hållbarhet, vilket gör att osäkerhet och barriärer kan övervinnas av 

samordning och samverkan (Carter & Rogers, 2008; Seuring & Müller, 2008; 

Leppelt et al., 2013). Leverantörer bör ha en röst gällande frågor som rör 

värdekedjan där all uppmuntring gentemot leverantörerna kan bygga engagemang 

och kan skapa en gemensam vision av hållbarhet (Boyd et al., 2007; Ramanathan & 

Gunasekaran, 2012). Meehan & Bryde (2010), Leppelt et al. (2013), Ahi & Searcy 

(2013) och González-Benito et al. (2016) har fastställt att det krävs att företag 

samarbetar med leverantörer för att hållbarhet ska kunna utvecklas från dagens 

tillvaro. Inköpsfunktionen är en av de funktioner i ett företag som har mest kontakt 

med utomorganisatoriska delar i försörjningskedjan (Meehan & Bryde, 2010; Ahi & 

Searcy, 2013). Det talas om att hållbarhet även bör inkludera skapandet av hållbara 

relationsband till företagens leverantörer och till hela värdekedjan (Leppelt et al., 

2013). Reuter et al. (2010) och Ramanathan & Gunasekaran (2012) beskriver att 

inköpscheferna upplever en större press gällande utvärdering av leverantörer då fler 

sociala och etiska kriterier ska uppfyllas innan ett samarbete inleds. 

 

Miljöhänsyn och socialt ansvarstagande bemöts inte fullt ut då företag inte utökar sitt 

ansvar ordentligt i hela värdekedjan. Integrering av hållbarhet är sällsynt trots ökad 

betydelse (Seuring & Müller, 2008). Därefter följer det faktum att ett företag kan 

hållas ansvarig om miljö- och sociala aspekter inte fullföljs av sina leverantörer 

(Seuring & Müller, 2008; Leppelt et al., 2013). Den ökade globala utvecklingen och 

den ökade konkurrensen har resulterat i att antalet företag som är inblandade i 

värdekedjan har ökat kraftigt (Seuring, 2013; Leppelt et al., 2013). Miljömässiga och 
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sociala frågor syns alltmer på den offentliga dagordningen vilket ökar pressen på att 

inkludera värdekedjan mer (Carter & Rogers, 2008; Seuring & Müller, 2008).  
 

3.4.1 Leverantörsövervakning 

De tre hållbarhetsaspekterna benämns ofta som hinder för att genomföra hållbara 

försörjningskedjor, där hindrens består av högre kostnader, ansträngning för 

samordning, komplexitet och otillräcklig eller avsaknad av kommunikation i 

leveranskedjan (Seuring & Müller, 2008; Carter & Rogers, 2008). Att hållbarhet är 

svårt att mäta i finansiella termer är inte enbart problematiskt för företaget, utan även 

för leverantören. Det kan uppstå konflikter mellan hållbara variabler och traditionella 

ekonomiska variabler (Genovese et al., 2013). Svårigheten ligger ofta i att 

informationen som samlas in om leverantörerna används för att tillrättavisa brister 

istället för att användas till utveckling (Meehan & Bryde, 2010). Det är svårt att få 

fram transparenta mått som fungerar överallt (Genovese et al., 2013). 
 

För att säkerställa hållbarhetsarbetets resultat utför företag leverantörsutvärderingar 

som inkluderar miljömässiga och sociala kriterier. Detta fångar däremot ett slags 

dubbel-mål där det första målet är att undvika relaterade risker för samtliga tre 

hållbarhetsdimensioner (Seuring & Müller, 2008). Dålig miljömässig och social 

prestanda från både företaget och leverantören kan resultera i kostsamma rättsliga 

åtgärder (Carter & Rogers, 2008; Linton, Klassen & Jayaraman, 2007; Zsidisin & 

Ellram 2001; Leppelt et al., 2013) Konsekvensen av att införa hållbarhetskriterier är 

att det skapas en bredare uppsättning kriterier som måste uppfyllas (Coffman & 

Umemoto, 2009; Seuring & Müller, 2008). Boyd et al. (2007) och Leppelt et al. 

(2013) beskriver att vid integrering av sociala och miljömässiga aspekter inom ett 

företags försörjningskedja anser många företag att just kontrollen av deras 

leverantörer är ett av de största bekymren (Boyd et al. 2007; Leppelt et al., 2013). 

Detta då övervakning riskerar att tillföra skada i leverantörssamarbetet där metoden 

istället bör fokusera på att förbättra relationen mellan företaget och dess leverantörer 

(Leppelt et al., 2013; Ramanathan & Gunasekaran, 2012).  

 

Potentiellt ligger problematiken i att socialt ansvarstagande och miljöhänsyn är ett 

frivilligt arbete och utformningen av arbetet är därmed upp till företagen själva. 

Övervakningen kan även hämma leverantörer genom att det försvårar för ny 

innovation och för nytänkande (Reuter et al., 2010). Leverantörsövervakning har 
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således uppmärksammats till att inte vara den bästa strategin för att öka ett förtroende 

mellan ett företag och dess leverantörer (Leppelt et al., 2013). 
 

3.4.2 Transparens 

För att utveckla ansvarsfulla leverantörskedjor och stödja kombinationen av 

hållbarhetsperspektiven så måste företag fokusera på riskmanagement, tydlighet, 

transparens, strategi samt den interna kulturen inom företaget (Carter & Rogers, 

2008; Gold et al., 2010). Företag behöver vara tydliga och precisera både deras 

intentioner och deras krav för sina leverantörer om de ska kunna styra sina 

leverantörer mot de mål som skall uppnås (Boyd et al., 2007; Leppelt et al., 2013 

Miemczyk et al., 2012). Det har uppkommit ökade krav på företagen att föra en 

transparent verksamhet i samband med en ökad kommunikation via internet och där 

leverantörskedjor har blivit globaliserade (Carter & Rogers, 2008). Det innebär att 

det har blivit allt svårare för företag att hemlighetshålla sina misstag och arbetet har 

blivit mer riskfyllt (Carter & Rogers, 2008; Leppelt et al., 2013). Transparensen i 

företagen innebär inte bara att rapportera till intressenter utan även att aktivt 

engagera intressenternas synpunkter och idéer gentemot både säkra inköp och 

förbättrade logistiska processer (Carter & Rogers, 2008; Meixell & Luoma, 2015). 

Transparensen omfattar gröna marknadsföringsaktiviteter inom ett 

intressentperspektiv och även traditionell orsaksrelaterad marknadsföring. 

Transparens kan förbättras genom vertikal samverkan över leverantörskedjan samt 

horisontell samordning över nätverket (Carter & Rogers, 2008). 
 

Ett proaktivt angreppssätt innefattar åtgärder som överlappande kommunikation och 

utbildning för både företagets anställda och leverantörerna vilket tillger en 

förbättring av värdekedjans relationer och prestanda åt båda hållen (González-Benito 

et al., 2016; Leppelt et al., 2013). Det har visat sig att ett köpande företagets storlek 

spelar liten roll när det kommer till möjligheten att utveckla leverantörer, vilket visar 

potentialen många företag har för just denna strategi (Luthra et al., 2014).  
 

3.4.3 Gemensamma mål och ett ökat ansvarstagande 

Det går att identifiera två vanliga utlösande faktorer till att företag väljer att öka sitt 

samarbete med leverantörer som står utanför organisationen. Den första faktorn är att 

om företaget har en hög nivå av integrering med sina leverantörer har det visat sig att 

det medföljer ett stort delat värde genom samarbetet (Koplin, Seuring & Mesterharm, 
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2007; Ramanathan & Gunasekaran, 2012). Den andra faktorn är att om en leverantör 

arbetar med miljömässiga aspekter kan produktkvalitet, ledtider och leveranssäkerhet 

förbättras (Carter, 2005). Gemensamma mål talar starkt för att vara en strategi som 

kan möjliggöra utvecklingen av hållbarhet. Om företag sätter upp gemensamma mål 

tillsammans med sina leverantörer anser forskare att många förbättringar kan 

tillkomma (Carter & Rogers 2008; Gold et al., 2010; Seuring & Müller, 2008; 

Leppelt et al., 2013; Ramanathan & Gunasekaran, 2012). Något som dock har 

uppmärksammats är att integration av relaterade mål i företagspolicyn får mindre 

uppmärksamhet. Ofta används de uppsatta målen för hållbarhet som åtgärder som 

utvärderas endast genom ekonomiska siffror. Det har observerats att gemensamma 

mål ger vinster åt flertalet parter inom leverantörskedjan, men där mycket kritik har 

riktats åt systemet då mycket är ”enkla segrar”, vilket inte ska förväxlas med 

långsiktiga resultat (Seuring & Müller, 2008).  
 

Den andra faktorn berör den tidigare presenterade problematiken för om ett företag 

hålls ansvariga för miljö- och sociala brister som deras leverantörer orsakar (Koplin 

et al., 2007; Leppelt et al., 2013). Lösningen på detta har uppmärksammats ligga i 

själva ansvarsfördelningen, då leverantörsutvärderingar och kontroller har visat sig 

medföra bekymmer. Ansvarsfördelningen är utmärkande för en hållbar förvaltning 

av leverantörskedjan, detta för att inom hållbarhetsfrågor behöver företag ha fokus på 

en längre del av försörjningskedjan än vad som behövs för rena ekonomiska skäl 

(Seuring & Müller, 2008). Om ett företag väljer att ta ansvar längre bak i 

försörjningskedjan kan det stödja samarbetet med leverantörerna (Seuring & Müller, 

2008; Boyd et al., 2007; Carter, 2005; Leppelt et al., 2013). Detta är däremot något 

som inte många företag använder idag, utan håller kvar vid övervakning och kontroll 

över sina leverantörer (Seuring, 2013). Meixell & Luoma (2015) och Reuter et al. 

(2010) beskriver att ett ökat ansvar innebär att företag behöver ta större ansvar för 

vad som sker inom värdekedjan. Innebörden betyder således att ett företag inte skall 

neka sin egen skyldighet i oetiska omständigheter. 
 

Hake & Seuring (2009) debatterar huruvida företag förhåller sig till inköp av artiklar 

och tjänster som har mindre betydelse för den ekonomiska intentionen, där de belyser 

svårigheterna att hantera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan då företag kan 

missa faktorer som påverkar människorna och miljön omkring dem. Detta då de 

ekonomiska fördelarna blir framträdande i beslutsprocessen (Haake & Seuring, 
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2009). Många företag använder idag specifika urvalskriterier rörande leverantörens 

pålitlighet inför ett leverantörsval, vilket visar att många företag enbart fokuserar på 

att undvika svårigheter istället för att förebygga dem (Luthra et al., 2014). Ahi & 

Searcy (2013) och Haake & Seuring (2009) är eniga om att inköpsfunktionen 

fokuserar för mycket på de strategiska artiklarna och de största leverantörerna. Haake 

& Seuring (2009) förklarar att om inköp av artiklar med lägre strategisk betydelse får 

bristande uppmärksamhet och lägre prioritet kan hållbarhetsarbetet påverkas 

negativt. 

 

3.4.4 Engagemang och integrering  

För att ett framgångsrikt samarbete med leverantörerna ska utvecklas krävs det att 

företaget lyckas implementera ett “hållbarhetstänk” till sina leverantörer och vidare 

genom värdekedjan (Koplin et al., 2007; Meehan & Bryde, 2010). För att samtliga 

hållbarhetsperspektiv ska kunna utvecklas krävs det att företag samarbetar med 

leverantörer (Meehan & Bryde, 2010; Ahi & Searcy, 2013; González-Benito et al., 

2016; Leppelt et al., 2013). Genom att samverka med sina leverantörer engageras 

även de i ett arbete gällande att reducera miljöpåverkan under hela produktlivscykeln 

(Carter, Kale & Grimm, 2000; Leppelt et al., 2013; Ramanathan & Gunasekaran, 

2012). Undersökningar har däremot visat att leverantörernas engagemang inom 

hållbarhetsfrågor inte var avgörande för det köpande företaget, utan avgörande var 

istället huruvida leverantören utgjorde miljömässiga och sociala risker (Min & Galle, 

2001). Brist på engagemang hos både det köpande företaget, kunder och leverantörer 

har identifierats som hinder för utvecklingen av ansvaret för hållbarhet på senare tid 

(Ramanathan & Gunasekaran, 2012).  

 

Leverantörernas bristande engagemang ses som ett bekymmer (Min & Galle, 2001), 

men där bristande engagemang från företaget och dess medarbetare är ett allt mer 

omtalat besvär (Ramanthan & Gunasekaran, 2012; Meehan & Bryde, 2010). I 

slutändan är det just de interna drivkrafterna inom ett företag som är avgörande för 

hur ett “hållbarhetstänk” kommer att initieras och implementeras (Meehan & Bryde, 

2010; Giunipero & Hooker, 2012; González-Benito et al., 2016 Miemczyk et al., 

2012). Det behövs således en ökad förståelse för hur företag förmedlar sina 

intentioner och kunskaper genom företaget gällande hållbart inköp för att 
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hållbarhetsarbetet ska kunna förbättras och utvecklas (González-Benito et al., 2016; 

Leppelt et al., 2013).  

 

Trovärdigheten och tilliten avgörs många gånger på ett företags engagemang för 

hållbarhet. En ökad trovärdighet ökar attraktiviteten av företaget inför intressenter 

(Reuter et al., 2010; Linton et al., 2007; Carter & Rogers, 2008; Leppelt et al., 2013; 

Meixell & Luoma, 2015). Bekymmer gällande engagemang kan härröra från 

nuvarande belöningsstrukturer inom företag, då de inte ger inköparen några 

incitament för att förbättra hållbarhetsarbetet. Ett alternativ är att inköpsfunktionens 

arbete bör integreras till hållbarhet i det generella beslutsfattandet där även 

inköpscheferna bör få en betydande roll (Govindan et al., 2014). 
 

Enligt Giunipero & Hooker (2012) så kräver hållbara inköp stöd av högsta ledningen 

för att arbetet ska få ökade fördelar inom socialt ansvarstagande, ekonomisk 

hållbarhet och inom hållbar miljöpåverkan. Även om hållbarhet har belysts allt mer 

och fått stor uppmärksamhet i samhället idag, så saknas det djupare kunskap om de 

faktiska drivkrafterna och hindren för att implementera hållbara metoder. Vidare 

menar Giunipero & Hooker (2012) att högsta ledningen är för närvarande 

investeringar inom hållbarhet och ekonomisk osäkerhet hinder som påverkar 

utvecklingen negativt (Giunipero & Hooker, 2012). Forskning har inte fullständigt 

kunnat fastställa hur en utveckling inom hållbarhet skall komma att förbättras, men 

det krävs ett ökat engagemang (Reuter et al., 2010). 
 

Medarbetarnas engagemang påvisar dess relevans eftersom det är genom de anställda 

som företaget kan säkerställa deras framgång. De anställda ses i många områden som 

medskapare av värde, starka innovationskällor och bidrar till den organisatoriska 

kunskapen. Det är en konkurrensfördel om de anställda är dedikerade till företaget då 

det påverkar deras engagemang gentemot företaget och deras partners (Kumar & 

Pansari, 2014).  
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3.5 Referensramen ur ett konceptuellt perspektiv 

Samtliga beståndsdelar i den teoretiska referensramen fyller olika funktioner varpå 

en del intar en stödjande roll och en del kommer användas för att genomföra en 

analys. De avsnitt som har en stödjande roll syftar till att generera en grundläggande 

förståelse för de komponenter som är essentiella i en diskussion om 

inköpsfunktionen och dess leverantörer. Det första och det andra avsnittet agerar 

främst som stödjande. Efterfrågad kunskap om framtidens möjligheter och 

definitionen av hållbarhet i det andra avsnittet appliceras dock i analysen för att 

jämföras med förslag på uppdaterade indikatorer. Det tredje och fjärde avsnittet 

används främst som underlag för analysen, vilka även är mest omfattande. 

Utformningen av den teoretiska referensramen utgår från uppsatsens syfte där 

centrala nyckelord har strukturerat de teoretiska avsnitten. Huvudområden som är av 

betydelse för området är inköpsfunktionen, hållbarhet, socialt ansvarstagande, 

miljöhänsyn och partnerskap. 

 

Teoribildningen kring inköpsfunktionen och hållbarhet ur ett vetenskapligt 

perspektiv kan ses som mättat. Teorier kring inköpsfunktionen och hållbarhet med 

fokus på dess roll och betydelse är omfattande. Teorier kring hållbarhetsutvecklingen 

genom ett samarbete med leverantörer är fortfarande under utveckling och innehåller 

en del motstridigheter. En del forskare menar att det finns framtagna strategier för 

samarbetet, medan andra ifrågasätter teorierna. Motstridigheterna återfinns även i 

huruvida samarbetsstrategierna anses positiva eller negativa för hållbarhetens 

förbättring. I befintlig teori om hållbarhetsutvecklingen genom partnerskap finner vi 

få teorier som tar upp betydelsen av gemensamma mål och ett ökat ansvarstagande 

för värdekedjan och således influensens betydelse.   
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4 Empirisk och teoretisk analys 

Följande avsnitt tillhandahåller strukturen för hur analysarbetet har fortgått med 

avseende till att jämföra det insamlade empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen. Det empiriska materialet presenteras tematiskt tillsammans med 

teoretisk och praktisk analys. Essentiella resultat från intervjuerna presenteras 

löpande efter relevans mot uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Samband och 

eventuella avvikelser som uppstår mellan teori och empiri underrättas i kapitlet för 

att kunna verifiera eller påvisa brister i teorin utifrån undersökningens resultat.  

 

Den tematiska strukturen har som avsikt att tillge en djupare förståelse av 

undersökningens utfall samtidigt som den skall öppna upp för alternativa tolkningar. 

Avsnittet är uppbyggt utifrån den teoretiska referensramen där rubrikerna har skapats 

utifrån intervjurepsondenternas personliga begreppsanvändning. Under avsnittet 

frågar vi oss hur ett upptäckt fenomen kan förklaras och hur variationen ser ut i olika 

sammanhang samt vid olika förutsättningar.  

 

Syftet med momentet är att nå fram till en analys vars innehåll kan tillföra en 

förklaring till det påfunna fenomenet. Fokus ligger främst i att lyfta fram de mest 

synbara skillnader och likheter. En fullständig sammanställning återfinns i Bilaga 3. 

Intervjurespondenterna presenteras åter nedan: 

 

• Sebastian Balck, VD och grundare, Balck Coffee 

• Göran Rudén, Inköpschef, Husqvarna AB 

• Åsa-Pia Folkesdotter, Sustainability specialist på inköpsfunktionen, IKEA 

• Stina Qubti, VD och grundare, Busfrö 

• Joakim Andersson, Driftchef, Kalmar Energi 
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4.1 Att skapa en tvåsidig nytta 

Rubriken beskriver hur intervjurespondenterna definierar begreppet hållbarhet, hur 

de arbetar med hållbart inköp och vilka faktorer som påverkar deras arbete idag. 

Rubrikens förankring i teorin hänvisas främst till 3.2 Hållbart inköp. 

 

4.1.1 Det interaktiva samspelet mellan logik och emotion 

Som inledning i vår undersökning ombads intervjurespondenterna att definiera vad 

hållbarhetsbegreppets innebörd representerar för företaget utifrån deras egna ord. 

Inom hållbarhetsbegreppets betydelse återfanns inte en enskild kategori där samtliga 

företag var eniga. Begreppet dynamiken i hållbarhet är en viktig beståndsdel i 

hållbarhetsbegreppet och var särskilt utmärkande för Göran Rudén (Telefonintervju 

2017-04-13) då beskrivningen av begreppets innebörd står för att huvud och hjärta 

fångar den logiska och känslomässiga sidan av hållbarhet och dess betydelse. Joakim 

Andersson, (Personlig intervju, 2017-05-03) Stina Qubti, (Telefonintervju, 2017-04-

27) och Sebastian Balck, (Personlig intervju, 2017-04-10) beskriver även hållbarhet 

utifrån samma begrepp.  

 

Vidare beskriver Qubti; “Att få dem att förstå nyttan, att förstå vikten av ett sånt här 

koncept i handels utbudet i en stad, att det här är framtiden” vilket binder ihop hur 

den logiska och känslomässiga sidan är ett interaktivt samspel vilket Ambec et al. 

(2013) och Giunipero & Hooker (2012) har förespråkat. Hållbarhetsbegreppets skilda 

innebörd och betydelse för olika företag diskuterades i teorin (Coffman & Umemoto, 

2009; Ambec et al., 2013) och påvisade att det kan ha koppling till att företag ser 

olika ut, har olika förutsättningar och på så vis även olika möjligheter (González-

Benito et al., 2016; Meixell & Luoma, 2015), vilket det empiriska materialet från 

intervjurespondenterna bekräftar. Utifrån den empiriska analysen tyder det på att 

hållbarhetsbegreppets innebörd ser olika ut för företag och där ett teoretiskt samband 

för hur begreppet bör definieras är svår att urskilja, vilket således styrker den äldre 

teorin framtagen av och Coffman & Umemoto (2009).  
 

Begreppet Sustainovate är något som Rudén introducerade och vi kan applicera 

betydelsen av begreppet på Andersson och Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju, 

2017-04-20). Rudén beskriver innebörden och betydelsen av begreppet nedan:   
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“Vi måste vara ett innovativt företag men även hållbart. Då har vi slått ihop dessa 

två ord och kallar det för “Sustainovate”, för att integrera hållbarhet i 

verksamheten. Där det är grundat på vår innovation och vår drivkraft.” – Göran 

Rudén (Telefonintervju 2017-04-13) 

 

Betydelsen av sustainovate är hållbar innovation och för Rudén innebär det att 

integrera hållbarhet i den befintliga verksamheten. Folkesdotter beskriver att 

hållbarhet är en av drivkrafterna bakom flera av deras innovationer och projekt inom 

koncernen. Att Balck och Qubti inte lade samma tyngdpunkt vid innovation grundar 

sig i att deras verksamheter inte bedrivs i samma skala som de andra 

intervjurespondenterna. Utvecklandet av innovativa metoder och processer är inte av 

samma vikt för deras verksamheter. Intervjurepondenternas inställning till fenomenet 

går i linje med Ambec et al. (2013) och Meixell & Luoma (2015) som argumenterar 

för att innovation kan uppstå genom ett aktivt hållbarhetsarbete. Däremot kan det 

empiriska material inte styrka att den skilda innebörden och betydelsen har koppling 

till att företag ser olika ut och har olika förutsättningar samt möjligheter. Detta 

baseras på att flera av intervjurespondenterna var eniga i sina svar, även fast deras 

företag inte var den andra lik, detta är i linje med vad Slaper & Hall (2011) och 

Genovese et al., (2013) beskriver om svårigheter att definiera hållbarhetsarbete när 

det saknas nyckeltal. Dynamiken i hållbarhet är särskilt intressant då det är ett nytt 

begrepp satt i relation till den teoretiska referensramen.  
 

4.1.2 Den föränderliga strategin 

Oavsett hållbarhetsbegreppets betydelse för de olika intervjurespondenterna 

upptäcktes en fulländad samhörighet mellan samtliga företag. Göran Rudén 

(Telefonintervju 2017-04-13), Joakim Andersson (Personlig intervju 2017-05-03), 

Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Stina Qubti (Telefonintervju 

2017-04-27) och Sebastian Balck (Personlig intervju 2017-04-10) har liknande 

uttalanden om att arbetet med hållbarhet handlar om någon form av förändring. 

Balck förklarar; “Ingenting måste ha varit som det har varit, vi gör precis tvärtom, vi 

vänder det upp och ned” och syftade till den förändring som sker i 

konsumtionssamhället. Folkesdotter förlänger argumentet genom att tala om 

företagets strävan efter att leda förändringen i samhället.  
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Förändringen som Rudén vidare beskriver definieras som en förvandling av det egna 

företagets processer. Enligt Reuter et al. (2010) är det en svårighet att utformningen 

av arbetet sker frivilligt, där Ambec et al. (2013) och González-Benito et al. (2016) 

beskriver att det medför tvetydighet i hur en strategi lämpligen bör utformas. Den 

potentiella svårigheten för strategin framfördes inte i det empiriska materialet, där 

tvetydigheten utmynnar i gynnande egenskaper enligt intervjurespondenterna. Att 

bristen på en tydlig struktur är en svårighet som inte berörts i det empiriska material 

och kan således inte styrka den teoretiska referensramen, men intervjurespondenterna 

styrker att det inte riktigt finns en allmän strategi. Intervjurespondenterna förmedlar 

istället att det skapats åtaganden som går i enhetlighet med företagens syfte och mål.  
 

I diskussionen med respondenterna resonerar Rudén, Andersson, Folkesdotter, och 

Qubti om att investering ingår i arbetet med hållbarhet. Qubti beskriver det utifrån en 

investering i den cirkulära ekonomin medan Rudén och Folkesdotter kopplar 

samman investering till att investera i organisationer eller projekt för samhälls-etiska 

och miljömässiga frågor. Enligt Giunipero & Hooker (2012) ses investering som ett 

hinder för hållbarhetsutvecklingen. Det föreligger skillnader i hur 

intervjurespondenterna upplever vad investering innefattar, men att det framhävs 

som ett hinder för utvecklingen kan inte urskiljas från det empiriska materialet.  

 

Medvetenhet och budskap uttalar Balck och Qubti sig om. Balck har ett budskap till 

samhället om att ändra hur konsumtionen ser ut och framför att hållbarhetsarbetet är 

genomsyrat av att sprida en djupare medvetenhet och ett djupare budskap. Även 

Qubti beskriver att hon upplever en brist i hur kläder och dylikt inte återanvänds, 

vilket ledde henne till att grunda sitt företag. Medvetenheten och åsikterna framhävs 

från att de båda är pionjärer med sina företag. Anledningen till att exempelvis Rudén 

inte talade om något specifikt budskap kan bero på att företaget är i uppstarten till att 

bli ett mer hållbart företag. Enligt Reuter et al. (2010) har omvärlden blivit mer 

medveten om hållbarhet och vilka företag som anses vara hållbara. Det empiriska 

materialet tillför ett resonemang kring att mindre företag känner av medvetenheten 

tydligare då deras marknadsutbud är mindre och således fokuserar de mer på 

medvetenhet och budskap. Utifrån Meehan & Bryde (2010) och Meixell & Luoma 

(2015) påverkar verksamhetens konstruktionen hur hållbarhetsarbetet bedrivs, vilket 

är i linje med det sistnämnda. Vidare hävdar dock Meehan & Bryde (2010) och 
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Maxill & Luoma (2015) att detta påverkar förutsättningarna för hållbarhetsarbetet. 

Intervjurespondenterna är inte eniga med detta, då förutsättningarna sträcker sig förbi 

verksamhetens konstruktion. 

 
 
 
4.2 Ett långsiktigt värdeskapande 

Rubriken berör hur utformningen av hållbarhetsarbetet ser ut bestående av mätning, 

nyckeltal, målbilder och integration. Rubrikens förankring i teorin hänvisas främst 

till 3.3 Socialt ansvarstagande och grönt inköp, men även till viss del till 3.2 Hållbart 

inköp. 

 
4.2.1 Att omvandla till ekonomisk bärighet 

Stina Qubti (Telefonintervju 2017-04-27) beskriver “Att hitta lönsamheten också, 

när egentligen huvudsyftet är först och främst något annat. Vi kan inte göra någon 

samhällsnytta om vi inte finns kvar om 10 år”, då intervjurespondenterna ombads att 

beskriva hur de ekonomiska aspekterna påverkar deras hållbarhetsarbete. Vidare är 

Subtils beskrivning av fenomenet en gemensam nämnare för Åsa-Pia Folkesdotter 

(Telefonintervju 2017-04-20), Joakim Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) 

och Göran Rudén (Telefonintervju 2017-04-13). Beskrivningen definierar begreppet 

omvandling till ekonomisk bärighet. Folkesdotter beskriver vidare; “Man ser att det 

finns en enorm ekonomisk vinning att jobba med de här frågorna, på fabriksgolvet 

och på produktionsenheterna”. Åsikten förmedlar hur intervjurespondenterna ser på 

problematiken i att omvandla hållbarhet till ekonomisk bärighet genom att vända det 

till något positivt genom att se de möjligheter som kan utvinnas.  

 

Det empiriska materialet ger en indikation på vad Govindan et al. (2014) och 

Giunipero & Hooker (2012) har pekat på gällande att företag fokuserar mycket på de 

ekonomiska aspekterna. Det föreligger en skillnad för innebörden av ekonomin hos 

intervjurespondenterna gentemot teorins förklaring. Den varierande inställningen 

gentemot fenomenet förklaras i att intervjurespondenterna anser att det handlar om 

att integrera de ekonomiska aspekterna, snarare än att företagen enbart fokuserar på 

den ekonomiska nyttan. Intervjurespondenterna argumenterar här i linje med Ambec 

et al. (2013) som menar att hållbarhetsarbetet kan omvandlas till ekonomiska 

fördelar.  
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Följdfrågan behandlar vilka förbättringsmöjligheter som förekommer för företagen, 

där avveckling och utbytbarhet är något som Andersson, Rudén, Folkesdotter och 

Qubti engagerar sig i. Andersson förklarar att deras främsta utmaning och möjlighet 

är att minska förbrukningen av deras egen produkt. Rudén beskriver hur det 

utvecklas fler hållbara produkter som ska ersätta de befintliga, men att de arbetar 

med hur produkterna ska kunna appliceras i de olika regionerna över världen. Rudén 

förmedlar; “Man kommer försöka avveckla alla de gamla produkterna, men det är 

inte lätt att få med säljsidan och kunderna på att byta ut sina produkter”. 

Folkesdotter beskriver också hur företaget utvecklar nya produkter för hållbara 

hushåll och att de har ett större fokus på att underlätta processer vid 

energiomvandling. Qubti menar att hela verksamheten behandlar just utbytbarhet och 

hur produkter kan byta ägare. Ahi & Searcy (2013) har beskrivit behovet av att skapa 

omvända kanaler, vilket går i enhetlighet med intervjurespondenternas åsikter. 

Samtliga resonemang från intervjurespondenterna kan kopplas samman med Ahi & 

Searcy (2013), att det kan tillföra förbättringar i framtiden. Empirin återspeglar 

viljan, men även svårigheten, i att skapa en mer cirkulär ekonomi precis som Ambec 

et al. (2013) beskriver. 

 

Rudén, Folkesdotter och Qubti beskriver begreppet globalt hållbart samhälle 

tillsammans med begreppet knäcka trender. Rudén har ambitionen att företaget ska 

inneha en hållbarhet oavsett global position. Rudén beskriver sambandet mellan ett 

globalt hållbart samhälle och förmågan att knäcka trender genom att skapa en “Silent 

city” och förmedlar frågan; “Är tystnad ett hållbarhetskrav? Vi tycker 

det”.  Folkesdotter förklarar att företaget har tydliga mål för att stärka hållbarheten 

globalt. Båda företagen som Folkesson och Rudén representerar verkar på global 

nivå men även Qubti har viljan att sprida sin verksamhetsform och vision förbi 

geografiska gränser. På så vis kan det uppnås en global verkan genom lokalt 

gynnande.  

 

Leppelt et al. (2013) har talat för att hållbarhet har ökat i dess betydelse av den 

anledning att outsourcing och flytten av tillverkningen till andra länder har ökat, 

vilket påvisar varför globalt hållbart samhälle anses vara en förbättringsmöjlighet 

för intervjurespondenterna. För intervjurespondenterna har knäcka trender en 
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anknytan till att skapa nya och mer hållbara trender över världen så att en större och 

mer betydande förändring sker i samhället på en global nivå. Intervjurespondenternas 

resonemang motstrider dock vad Govindan et al. (2014) beskriver om att de uppsatta 

målen i företag fokuserar på ekonomiska siffror. Resonemangen från 

intervjurespondenterna saknar samhörighet med denna teori. De uppsatta mål för 

hållbarhetsarbetet har inte enbart fokus på nyttan ur ett företagsperspektiv, utan 

förbättringsmöjligheter tilltalar företagen att gå utanför företagets organisatoriska 

gränser och mål.  
 

4.2.2 Utomorganisatoriska nyckeltal 

Samtliga intervjurespondenter Göran Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Åsa-Pia 

Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Stina Qubti (Telefonintervju 2017-04-

27), Joakim Andersson (Personligt intervju 2017-05-03) och Sebastian Balck 

(Personlig intervju 2017-04-10) är eniga om att hållbarhetsarbetet utformas utefter 

långsiktiga mål. Andersson beskriver att de långsiktiga målen krävs för att 

verksamheten ska kunna fortsättas och bli ökat hållbar. Rudén, Folkesdotter, Qubti, 

och Andersson sätter även långsiktiga mål i relation till begreppet synonymt med 

långsiktigt värdeskapande. Rudén menar att förmågan att se det långsiktiga värdet 

som skapas inom hållbarhetsfrågor är av essentiell vikt för framgången. Folkesdotter 

uttrycker hur företaget arbetar för att erhålla ett värdeskapande ur sitt 

hållbarhetsarbete genom att förtydliga att de har samarbete med organisationer såsom 

UNICEF. Detta motstrider teorin av Govindan et al. (2014) och Ramanathan & 

Gunasekaran (2012) som menar att gröna inköpsstrategier är “reaktiva” och att 

företag spenderar för mycket tid på kortsiktiga dilemman. Vidare har Ramanathan & 

Gunasekaran (2012) och Meehan & Bryde (2010) förklarat att företag inte bäddar in 

hållbarhets mål i den långsiktiga företagspolicyn, vilket ingen av 

intervjurespondenterna upplever.  
 

Gemensamt för samtliga intervjurespondenter, är att utomorganisatoriska nyckeltal 

och mål, samt att gynna andra, är några av de mål och nyckeltal som företagen 

fokuserar på. Rudén menar att de utomorganisatoriska nyckeltalen är viktiga 

beståndsdelar av hållbarhetsarbetet då hållbarheten skapas i kongruens med 

värdekedjan. Rudén beskriver att en stor del av deras leverantörer har utvecklats 

starkt inom hållbarhetsarbetet vilket han förklarar är anledningen till att det är viktigt 
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att ha utomorganisatoriska nyckeltal då hela värdekedjan driver arbetet framåt.  

Folkesdotter förklarar; “Vi har inställningen att vilja stanna och försöka lösa 

problem istället, för det är där man utvecklar landet, infrastrukturen och 

leverantörerna och får då med det bättre villkor för arbetarna”. För företaget är det 

viktigt att sträva efter att stötta andra och således skapa en utveckling utanför 

verksamhetens gränser. Qubti beskriver hur viktigt det är att sprida en känsla av 

delaktighet och menar; “Dom ska känna av och veta hela tiden hur vi jobbar, väldigt 

transparent, och bygga mycket på känslan att vi gör detta tillsammans”. En av 

intervjurespondenterna uttalar sig om vikten att ha utomorganisatoriska mål nedan: 

 

“Vi ser att alla odlare får det bättre, så de som har det bäst i kooperativet får det 

inte mycket bättre förens de som har det sämre får det bättre. Även den bästa bonden 

stiger också, men de som har det sämre stiger mer, så allt strävar mot jämlikhet.” - 

Sebastian Balck (Personlig intervju 2017-04-10) 

 

Balck har en skapat en innebörd i sina mål och sin mätning utifrån en personlig 

önskan att förbättra andras levnadsstandarder. Slaper & Hall (2011) och Genovese et 

al. (2013) menar på att standardiserade mättal av ekonomiska karaktärer är svåra att 

etablera för målsättningen, men det empiriska materialet har påvisat att 

intervjurespondenterna inte upplever det som en svårighet. Det empiriska materialet 

resonerar kring att de mättal och nyckeltal som är svåra att mäta finansiellt kan i 

praktiken driva förbättringen av hållbarhet framåt.   
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4.3 Vikten av ett förtroendebyggande samarbete  

Rubriken beskriver hur samarbetet mellan företaget och leverantörerna är utformat, 

hur det påverkar företaget och belyser relevansen av uppsatsens forskningsfrågor. 

Insikten i hur företagen arbetar med sina leverantörer kastar en förståelse över hur 

samarbetet bidrar till förbättring, utveckling och förändring inom 

hållbarhetsbegreppet för företagen. Rubrikens förankring i teorin hänvisas främst till 

3.4 Partnerskap och dess strategiska möjligheter. 

 

4.3.1 Exponering av verksamheten 

Intervjurespondenterna ombads att beskriva graden av integrering för 

hållbarhetsarbetet i företaget. Samtliga intervjurespondenter, Göran Rudén 

(Telefonintervju 2017-04-13), Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), 

Stina Qubti (Telefonintervju 2017-04-27), Joakim Andersson (Personlig intervju 

2017-05-03) och Sebastian Balck (Personlig intervju 2017-04-10) uttrycker att 

hållbarhetsarbetet är fullständigt integrerat till samtliga funktioner. Den intressanta 

upptäckten är att samtliga företag därefter anger begreppet transparens för hur 

inköpsfunktionen arbetar med leverantörerna. Balck förmedlar; “Vi vill ha en tydlig 

transparens i framgångarna, vad det är vi gynnar, det kräver vi”. Vidare beskriver 

Balck att transparens tillger en form av ärlighet och något som han värderar högt. 

Transparensen är viktig för Balck då verksamheten bygger på att gynna andra i större 

utsträckning än vad många andra verksamheter grundas på.  

 

Andersson beskriver vilka fördelar som medföljer med ett transparent arbete genom 

att beskriva; ”I vår bransch har vi inte samma konkurrens som i andra branscher, 

företagen inom branschen stöttar och hjälper varandra i 

hållbarhetsarbetet”.  Transparensen tas upp av merparten av företagen. Rudén 

förlänger vikten av transparens genom att förklara att det är essentiellt vid hantering 

av leverantörer. Betydelsen av transparens för Rudén har format deras arbete utefter 

en strävan att nå en form av kompletta material deklarationer från leverantörerna. 

Transparensen mot leverantörer är även något som Qubti lägger stor vikt vid 

eftersom hennes leverantörer består av kunder och för att få förtroende för 

verksamheten så är det enligt Qubti krav på transparens. Folkesdotter beskriver inget 

direkt om en transparens hållning utan medgav istället att det används flertalet 

rapporter där verksamheten granskas i flera led.  
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Intervjurespondenternas resonemang kring insynen förlänger således Gold et al. 

(2010) resonemang för vikten av transparens och är enig med forskaren om de 

fördelar som tillkommer. Integrering har lyfts fram av bland annat González-Benito 

et al. (2016) och Giunipero & Hooker (2012)  där dess betydelse för 

hållbarhetsbegreppet går i linje med vad intervjurespondenterna uttrycker kring 

vikten av integrering. Däremot motsätter sig intervjurespondenterna vad Leppelt et 

al. (2013) resonerar kring gällande att det är extremt riskfyllt för företagets sekretess 

att vara transparenta. 
 

Ett begrepp som nämnts i den teoretiska referensramen, men inte i så stor omfattning, 

är proaktivt arbete. Rudén, Folkesdotter, Qubti och Balck, knyter ihop proaktivt 

arbete med transparens. De beskriver arbetet med leverantörer på ett sätt som 

omfattas av överlappande kommunikation och utbildning för både företagets 

anställda och företagets leverantörer. Enligt teorin är proaktivitet ett angreppssätt 

som kan förbättra hållbarhetsarbetet och relationerna med leverantörerna (González-

Benito et al., 2016; Leppelt et al., 2013). Det empiriska materialet tillför att ett 

proaktivt arbete ses i samråd med begreppet transparens, där intervjurespondenterna 

förmedlar synsättet att de två begreppen skall ses som en förlängning av varandra. 
 

Inom arbetet med leverantörerna återspeglas även en skillnad för 

intervjurespondenterna. Rudén och Folkesdotter delar en uppfattning av att 

kvalifikation genom yrkande och certifiering är två begrepp som beskriver hur arbetet 

ser ut. Qubti och Balck beskriver arbetet istället genom begreppet 

förtroendebyggande. Skillnaden i respondenternas verklighetsskildring kan ha en 

inverkan som är skapad utifrån företagens storlek. Enligt Qubti och Balck behöver de 

skapa ett större förtroende mellan företaget och sina leverantörer då företaget skulle 

påverkas kraftigare om ett samarbete fallerar. Skillnaden som intervjurespondenterna 

påvisar kan knytas an till de resonemang som Leppelt et al. (2013) och Miemczyk et 

al. (2012) framför gällande att det krävs att företag är tydliga och preciserar deras 

intentioner samt krav gentemot leverantörerna. Detta för att kunna påverka sina 

leverantörer mot ett uppsatt mål.  
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4.3.2 Gemensamt skapande av värde 

Samtliga intervjurespondenter, Göran Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Åsa-Pia 

Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Stina Qubti (Telefonintervju 2017-04-

27), Joakim Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) och Sebastian Balck 

(Personlig intervju 2017-04-10), har uttalanden gällande betydelsen av ett samarbete 

med leverantörerna som en gemensam nämnare. Intervjurespondenterna beskriver 

samarbetet som essentiell och att det tillger värdefulla produkter. Balck beskriver; 

“Allt som vi marknadsför och skryter med ska de också känna är någonting”, för att 

förklara det värdefulla i ett samarbete och vad som utvinns. Folkesdotter förmedlar 

att samarbetet stärker konkurrenskraften då samarbetet agerar som en möjliggörande 

faktor för att nå mål och förbättra produkter. Rudén förlänger argumentet genom att 

uttrycka att det skapas värdefulla produkter genom att mervärdet uppstår från att 

samarbetet förbättrar och förändrar både processer och produkternas egenskaper. 

Resonemangen styrker vad flertalet forskare har presenterat i teorin (Meehan & 

Bryde, 2010; Ahi & Searcy, 2013; González-Benito et al., 2016; Leppelt et al., 

2013). 
 

Rudén, Folkesdotter, Qubti och Andersson framför deras innebörd av ett ansvar för 

värdekedjan genom begreppet påverkningsansvar. Andersson beskriver att det 

innebär att de externa tjänsterna inom företaget är tvungna att anpassa sig efter 

företagets upprättande av säkerhetsföreskrifter. Rudén är i enlighet med temat då han 

förmedlar att ansvaret för leverantörerna handlar om en strävan efter att påverka och 

influera leverantörerna till att agera efter deras riktlinjer för hållbarhet. För att nå dit 

tydliggör Rudén att “Vi andas hållbarhet i stort sett inom alla våra relationer med 

leverantörerna i företaget, och det är ingen valsituation, utan detta är en 

basparameter”. Folkesdotter förklarar att företaget påverkar sina leverantörer, fast i 

slutändan är det svårt att kontrollera exakt vad som sker.  

 

Qubti framför att påverkningsansvaret är viktigt för att verksamheten hålls igång, då 

hon är beroende av sina leverantörer. Sebastian Balck (Personlig intervju 2017-04-

10) är den intervjurespondent som ser det på ett annat sätt. Till skillnad från övriga 

företag tar han fullständigt ansvar över sin värdekedja ända ner till kaffeodlaren. 

Enligt Leppelt et al. (2013) kan ett ökat ansvar från företag för värdekedjan öka 

hållbarheten, vilket intervjurespondenterna instämmer med samtidigt som de även 
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instämmer med González-Benito et al. (2016) och Amber et al. (2013). Precis som de 

sistnämnda forskarna beskriver så är det inte helt fastställt hur ett hållbarhetsarbete 

lämpligen utformas, detta då förhållandet till det nuvarande teoretiska 

ansvarsbegreppet skiljer sig till viss del från empirin.  

 
 

4.4 Influens – nyckeln till framgång 

Rubriken berör vilka utmaningar som kan få uttryck och hur ett engagemang byggs 

upp samt stärks. Rubrikens förankring i teorin hänvisas främst till 3.4 Partnerskap 

och dess strategiska möjligheter. 

 

4.4.1 Omvärldens auktoritet 

Vidare ombads intevjurespondenterna att beskriva vilka utmaningar de ansåg som 

mest utmanande inom hållbart inköp. Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 2017-

04-20), Stina Qubti (Telefonintervju 2017-04-27) och Sebastian Balck (Personlig 

intervju 2017-04-10) framför åsikter om att ärlighet är en stark utmaning. 

Folkesdotter, Qubti och Balck resonerar kring hur ärlighet ges i uttryck gällande 

lagar, media och statliga organ. Det intressanta kom därefter då ärlighet kopplades 

ihop till den politiska drivkraften och hur samtliga intervjurespondenter ansåg att det 

var en utmaning som kan riskera deras hållbarhetsarbete. Folkesdotter beskriver 

problematiken kring den politiska drivkraften till att härröra från 

produktionsländernas lagar. Hon menar att en del länder och regioner inte har 

utformat likartade lagar som IKEA vill att de ska eftersträva, vilket kan leda till att 

deras IWAY (code of conduct) inte fullständigt följs.  

 

Folkesdotter uttrycker; “Speciellt i vissa regioner, just gällande lagefterlevnad och 

hur korrupt ett land är, det gör att hållbarhet kan bli svårarbetat. Balck och Qubti 

diskuterar mer kring problematiken för marknaden, media och skatteregler och hur 

det påverkar deras hållbarhetsarbete. Vidare beskriver Balck de orättvisor som han 

upplever i samband med varumärkningar i form av FairTrade och ekologisk 

produktion. För Qubti rör det sig om skatter som inte är fördelaktiga då hennes 

produkter är second hand och för henne innebär det att hon får betala dubbel moms. 

Göran Rudén (Telefonintervju 2017-04-13) resonerar; “Jag tycker det handlar 

mycket om de politiska drivkrafterna” och beskriver betydelsen genom att “Jag tror 
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inte att företagen kommer vara i spetsen om man inte har lite lagkrav på sig”. På så 

vis beskriver intervjurespondenterna hur den politiska betydelsen är satt i relation till 

att det skapar tröghet för företagens utveckling och upplevs därmed som ett hinder 

för hållbarhetsarbetet.  

 

Resonemangen förlänger var Meehan & Bryde (2010) kortfattat diskuterat kring 

statliga och federala organ, men tillför en annan infallsvinkel. Meehan & Bryde 

(2010) menade att lagar och politiska bestämmelser ökar komplexiteten och därmed 

väljer många företag att ta avstånd från hållbarhetsfrågor av den anledningen, men 

det empiriska materialet vänder om argumentet. Komplexiteten anses inte vara en 

anledning till att avstå från arbetet, utan det är den politiska betydelsen som försvårar 

arbetet. Intervjurespondenterna önskan till att bli mer hållbara syns i deras 

resonemang, men statliga och federala organ hindrar företagen från att utvecklas i 

deras önskade takt. Det empiriska materialet framför en anhållan till att de politiska 

bestämmelserna bör förbättras så att utvecklingen kan gå framåt. 

 

Vidare anser Folkesdotter, Qubti, Rudén och Joakim Andersson (Personlig intervju 

2017-05-03) att samhällets bedömning är en utmaning. Rudén framför ett starkt 

resonemang kring vad innebörden av samhällets bedömning är; “Vi vill vara ett 

företag som man vill jobba åt, och att vi ska vara ansedda som ett 

hållbarhetsföretag. Så för oss är det inget att välja mellan en hållbar produkt och en 

som inte är det, det finns inte i vårat scope, alla produkter vi tar fram från och med 

nu ska vara hållbara”. Resonemanget beskriver hur viktigt det är för företag att 

arbeta med hållbarhet utifrån samhällets bedömning. Intervjurespondenternas 

resonemang går i linje med vad Meixell & Luoma (2015) diskuterar kring att 

trovärdigheten och tilliten avgörs många gånger på ett företags engagemang för 

hållbarhet, för att sedan resultera i ökad attraktiviteten inför intressenter.  

 

För att få en uppfattning av huruvida företagen ansåg att ett samarbete är av vikt för 

framtiden undersöks vilka främsta framtida möjligheter intervjurespondenterna anser 

sig stå inför. Rudén, Folkesdotter, Qubti och Balck beskriver att expandera inom 

nätverket är av vikt för framtiden. Rudén framför hur förändrade och förbättrade 

samarbeten tillför kompetens. Qubti framför sin vilja att utvidga värdekedjan. Både 

Balck och Folkesdotter vill utöka sin påverkan på leverantörerna. 
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Intervjurespondenterna uttrycker en vilja att stärka sitt nätverk för framtidens 

utvecklingsmöjligheter vilket besvarar vad Seuring (2013), Giunipero & Hooker 

(2012) och González-Benito et al. (2016) efterfrågade om vilka förändringar som kan 

komma att ske i framtiden. Intervjurespondenterna framför tyngden i att samarbetet 

med leverantörerna är av fortsatt vikt och att det behöver ske förbättringar inom 

leverantörsrelationerna. Leppelt et al. (2013) talade om att skapa hållbara relationer 

till leverantörerna. Hållbara relationer kan komma att bli ett samlingsnamn för hur ett 

samarbete med leverantörerna kan förbättra hållbarhetsarbetet. Viljan till att skapa 

hållbara relationer är tydlig genom det empiriska materialet.  

 

4.4.2 Att hitta värdegrunden genom hållbart ledarskap 

Personlig värdegrund är något som Göran Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), 

Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Stina Qubti (Telefonintervju 

2017-04-27) och Sebastian Balck (Personlig intervju 2017-04-10) förmedlar som 

avgörande för att engagemanget skall bibehållas och stärkas. Leppelt et al. (2013), 

Ahi & Searcy (2013) och González-Benito et al (2016) har tydligt uttryckt att det 

krävs ett samarbete mellan företag och dess leverantörer om hållbarhetsarbetet ska 

utvecklas. Intervjurespondenterna påvisar ett underliggande argument till detta 

genom att framföra resonemanget kring att det i grund och botten krävs att det 

existerar en personlig värdegrund. Meehan & Bryde (2010) tog även upp det faktum 

att hållbarhetsarbetet inte alltid införs även om viljan till att förändra och förändras 

finns. Den personliga värdegrunden som intervjurespondenterna lägger sin betydelse 

vid, är nyckeln till att förändringar sker. Detta då intervjurespondenterna uttrycker att 

en personlig värdegrund är avgörande om ett engagemang för hållbarhetsarbetet ska 

uppstå.  

 

Vidare argumenterar Rudén, Qubti, Folkesdotter och Joakim Andersson (Personlig 

intervju 2017-05-03) att en känsla av förtroende och samhörighet behöver skapas 

inom företaget och till dess leverantörer. Intervjurespondenterna beskriver begreppet 

i enlighet med varandra genom att förklara att en känsla av förtroende och 

samhörighet bidrar till att engagemanget ökar. Qubti menar att verksamhetens 

koncept bygger på förtroende och samhörighet. Rudén och Folkesdotter förmedlar att 

förtroende och samhörighet är kopplat till att det skapas en förtroendebyggande 
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grund gentemot intressenter och allmänheten. Genom detta menar 

intervjurespondenterna att det således skapas ett genuint engagemang både från 

företaget och från dess värdekedja. González-Benito et al. (2016) och Leppelt et al. 

(2013) önskade att få insikt i hur företag förmedlar sina intentioner och kunskaper, 

vilket intervjurespondenterna delger ett svar på genom att de beskriver att det 

behöver uppnås en känsla av förtroende och samhörighet. 

 

Rudén, Folkesdotter och Qubti skapade en gemensam nämnare kring begreppet 

snöbollseffekten. Vad som menas med snöbollseffekten illustreras genom Rudéns 

beskrivning; “Vi tror lite på snöbollseffekten, visar vi att vi har med det i vårt DNA 

så kommer leverantörerna att förstå att det är verklighet”. Intervjurespondenterna 

förklarar att innebörden medför att inspiration för hållbarhetsarbetet sprids i 

värdekedjan och att värdekedjan därmed får ökad hållbarhet. De menar således att de 

influerar andra aktörer till att bli mer hållbara. Intervjurespondenterna argumentet av 

Leppelt et al. (2013) och Miemczyk et al. (2012) som menar att företag behöver vara 

tydliga i deras intentioner och mål för hållbarhetsarbetet. Förmågan att inspirera och 

influera är dock ett fenomen som den teoretiska referensramen inte har diskuterat 

djupgående.  

 

Rudén, Folkesdotter och Qubti formulerar hållbart ledarskap som ett sätt att föra 

samman engagemanget och att det är nyckeln till framgång. Qubti beskriver även att 

företag bör därigenom låta personligheter få lyftas fram. Intervjurespondenterna 

svarar således på vad Giunipero & Hooker (2012) förklarar gällande att det troligen 

är högsta ledningen behöver sprida sin vision. Intervjurespondenterna säter detta i 

verk genom att tillföra den teoretiska referensramen ett nytt begrepp, hållbart 

ledarskap. Gällande engagemang har forskare såsom Ramanathan & Gunasekaran 

(2012) talat om att bristande engagemang från företaget och dess medarbetare är en 

omtalad svårighet. En sådan svårighet kom inte på tal under några av våra samtal 

med intervjurespondenterna. Att svårigheten fortfarande skulle existera idag bör 

undersökas, då svårigheten enligt intervjurespondenterna kan avvisas.  

 

Rudén, Folkesdotter, Qubti och Andersson beskriver vidare att engagemanget kräver 

att företaget har hållbarhetsarbetet inbäddat i den inre affärsidén. 

Intervjurespondenterna beskriver gemensamt att den inre affärsidén gör det tydligt 
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för det egna företaget, men även för andra intressenter, vad företaget vill och vilken 

framtid de siktar åt. Andersson förklarar att den öppna och hjälpsamma 

kommunikationen, som hans brunch och dess företag har, kan kopplas till att 

samtliga har en likartad affärsidé vilket gör att samarbetet underlättas. 

Intervjurespondenternas resonemang svarar för vad Meixell & Luoma (2015) 

beskriver, gällande att ifall intressenter uppfattar organisatoriska funktioner vara i 

kongruens med den egna identiteten så medföljer fördelar i form av bland annat ökat 

engagemang. Vidare beskriver intervjurespondenterna och Meixell & Luoma (2015) 

att det även bidrar till att ett hjälpsamt och stödjande beteende skapas. Enligt 

intervjurespondenterna är detta en avgörande faktor för både engagemanget och 

samarbetet inom hållbarhetsarbetet, vilket teorin behöver studera djupare. 

Intervjurespondenternas vikt för detta talar för att teorin har för lite kunskap om 

kongruens i jämförelse med vilken viktig faktor det är i praktiken. 

 

 

4.5 En ny syn på samarbetet med leverantörerna 

Rubriken berör slutligen forskningsfrågor på ett mer djupgående sätt för att nå 

essensen av dess innebörd. Utifrån rubriken kan relationsbandet mellan empiri och 

teori synliggöras. Rubrikens förankring i teorin hänvisas främst till 3.4 Partnerskap 

och dess strategiska möjligheter. 
 

4.5.1 Betydelsen av att dela en vision och en målbild 

Göran Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 

2017-04-20), Joakim Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) och Stina Qubti 

(Telefonintervju 2017-04-27) beskriver att gemensamma beståndsdelar förmedlar 

hur deras arbete med leverantörerna ser ut idag och det innebär att företagen har en 

strävan till förbättring. Rudén resonerar att gemensamma beståndsdelar beskriver hur 

aktörerna i värdekedjan ses som en del av en helhet och att arbetet sker gemensamt. 

Vidare belyser Rudén vikten av att samarbetet behöver ske i kongruens med 

företagen så att alla delar en gemensam målbild. Andersson menar att hans 

verksamhet är uppbyggt på att samtliga aktörer skapar och agerar som gemensamma 

beståndsdelar. Intervjurespondenterna förmedlar begreppet som en ersättning för 

gemensamma mål, detta då definitionen gemensamma beståndsdelar ligger närmare 

deras verklighet. Rudén förklarar; “Vi försöker använda våra leverantörer i vår 
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marknadsföring för våra produkter som är hållbara.” vilket förmedlar åsikten för 

hur viktigt det är att lyfta fram andra företag i företagets egen framgång då det är ett 

gemensamt arbete. Enligt Gold et al. (2010), Leppelt et al. (2013) och Ramanathan & 

Gunasekaran (2012) antas gemensamma mål tillföra förbättringar för 

hållbarhetsarbetet. Intervjurespondenterna instämmer inte i enlighet med detta, då de 

vill framhäva en annan definition av det teoretiska begreppet. De fastslår snarare en 

gemensam slutsats som eliminerar eventuella antaganden kring att gemensamma mål 

är ett viktigt kriterium för hållbarhetsarbetet.  
 

Intervjurespondenterna har en gemensam nämnare gällande hur de ser på 

gemensamma mål. Intervjurespondenterna resonerar kring att gemensamma mål är 

svåra att etablera i praktiken, utan det som sker är att företaget sätter upp en målbild 

och en strategi för hur arbetet skall fortgå men där de istället stödjer sina leverantörer 

att nå dit. Enligt Luthra et al (2014) fokuserar många företag enbart på att undvika 

motgångar istället för att förebygga dem, vilket gör att urvalskriterierna för en 

leverantör oftast baseras på dess pålitlighet. Intervjurespondenterna går emot detta då 

de förmedlar deras åsiktsbild. I deras arbetssätt arbetar de dock till viss del 

förebyggande, men ur det perspektiv att de söker leverantörer som har en likartad 

målbild och en passande uppbyggnad av verksamheten. Enligt 

intervjurespondenternas tidigare samlade argument kring att den inre affärsidén är 

avgörande, binder det ihop resonemanget kring att gemensamma mål istället 

definieras som en gemensam målbild och likartad inre affärsidé. Samtidigt som 

intervjurespondenterna argumenterar för att gemensam delaktighet är viktig, så kan 

den till synes ensidiga definitionen av gemensamma mål komma att ifrågasättas från 

intervjurespondenternas verklighetssyn. Som tidigare nämnt kan Meixell & Luoma 

(2015) anses vara en mer relevant definition som har en mer mångsidig innebörd av 

gemenskap. Den teoretiska definitionen av gemensamma mål ses som irrelevant för 

intervjurespondenterna i deras samarbete med leverantörer. En mer modifierad 

begreppsförklaring syftar mer till att en kongruens mellan företagen anses avgörande.  

 

4.5.2 Samspelet mellan företaget och leverantörerna 

För att kunna beskriva vad innebörden av ett påverkningsansvar är som Göran 

Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 2017-

04-20), Stina Qubti (Telefonintervju 2017-04-27) och Joakim Andersson (Personlig 
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intervju 2017-05-03) tidigare uttryckte så går det att urskilja genom hur de hjälper 

sina leverantörer i deras hållbarhetsarbete. För merparten av företag är det inte 

möjligt att ta ett totalt ansvar för den externa verksamheten, därför menar 

intervjurespondenterna att man påverkar sina leverantörer att handla i riktningar som 

är i linje med det egna företagets värderingar.  
 

Samtliga intervjurespondenter skapade en gemensam nämnare för begreppet 

kunskapsspridning. Rudén, Folkesdotter, Andersson, Sebastian Balck (Personlig 

intervju 2017-04-10) och Qubti anser att kunskapsspridning är ett begrepp som 

beskriver hur de stöttar leverantörerna. Balck och Qubti förklarar att det är ett 

ständigt pågående arbete där delning och utbildningen förs fram och tillbaka. 

Kunskapsspridningen influerar andra aktörer till att bli mer hållbara och bidrar i sin 

tur till att innovation uppstår. Rudén och Folkesdotter beskriver att 

kunskapsspridning går åt båda håll där möjligheterna att utvecklas förstärks. Rudén 

beskriver vidare att “Leverantörerna har ett ansvar, men där vi kommer att driva 

dem framåt”. Folkesdotter förklarar problematiken i att inte se till det ansvar 

företagen besitter för att påverka leverantörerna i en mer hållbar riktning nedan: 
 

“Om man hade sådana problem som vi hade i Asien för sju år sen, då kan man flytta 

därifrån och lägga produktionen någon annanstans, men man gör inte lika stor 

skillnad som om man stannar kvar och hitta de rätta leverantörerna och jobbar 

igenom det istället.” – Åsa-Pia Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20) 
 

Att ett ökat ansvar är viktigt syns i intervjurespondenternas resonemang ,vilket gör 

att Leppelt et al. (2013) är korrekt i det som antas, men där intervjurespondenterna 

vill förmedla en annan innebörd. Intervjurespondenterna föreslår snarare en annan 

innebörd, av vad definitionen ansvar förmedlar, genom att framföra en gemensam 

slutsats som till viss del utesluter den teoretiska innebörden. Intervjurespondenterna 

stärker fördelarna som Leppelt et al. (2013) menar kan utvinnas, men utifrån 

innebörden av ett påverkningsansvar. Precis som González-Benito et al. (2016) och 

Ambec et al. (2013) beskriver är det inte helt fastställt hur innovation skapas inom ett 

företag, då beskrivningarna av innovationsskapande skiljer sig. 

Intervjurespondenterna förmedlar istället insikten i att deras innebörd av ansvar för 

värdekedjan, tillsammans med en influens från kunskapsspridningen, skapar 

innovation.  
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Enligt Meixell & Luoma (2015) och Reuter et al. (2010) innebär ett ökat ansvar att 

huvudföretaget även erkänner sin roll i oetiska omständigheter. Syftet med ett ökat 

ansvar är således att företagen bör erkänna sin egen skyldighet. Definitionen kan 

därmed ses tala från ett företagsperspektiv, då företaget ska se sina aktiviteter utifrån 

att deras involvering sträcker sig genom flera led i värdekedjan och företagets 

handlingar avger ringar på vattnet. En mer relevant innebörd från 

intervjurespondenterna presenteras utifrån en organisationsteoretisk vinkling, då de 

beskriver organisationer och hur de kan förstås utifrån den förändring som sker inom 

företaget. Ett ansvar utifrån intervjurespondenterna innebär en förändring i 

arbetssätten i den bemärkelsen att företag behöver lägga resurser på att utveckla 

andra och även få tillbaka av leverantörernas kunskaper. Därmed kan den föreslagna 

innebörden av ansvar ses som irrelevant för intervjurespondenterna, där en 

modifierad innebörd som syftar mer till aktiviteter för ökad kunskapsspridning åt 

båda hållen ses som mer betydelsefullt.  
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5 Slutsatser 
Följande avsnitt presenterar och formulerar slutsatser som dragits utifrån 

analysarbetet och baseras på uppsatsens forskningsfrågor. Relationsbandet mellan 

den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska materialet träder fram 

och kopplas samman. Således presenteras svar på syftet och forskningsfrågorna. 

Följaktligen används slutsatserna för att anföra förslag och indikationer i form av 

reflektioner för praktiska och teoretiska implikationer samt för vidare forskning. 

 

5.1 Svar på syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka möjligheter det finns för företag att 

utveckla sitt hållbara inköpsarbete gällande socialt ansvarstagande och miljöhänsyn 

genom ett samarbete mellan inköpsfunktionen och dess leverantörer. Vi har funnit att 

de arbetssätt som karaktäriserar ett samarbete mellan ett företag och dess leverantörer 

kan brytas ned till tre huvudområden: 

 

• Ett långsiktigt värdeskapande 

• Vikten av ett förtroendebyggande samarbete  

• Influens – nyckeln till framgång 

 

Ett långsiktigt värdeskapande 

Då ett samarbete tar sig i uttryck i den komplexa problematiken kring att företag 

behöver skapa en lönsamhet då huvudsyftet egentligen är något helt annat, pekar vår 

forskning på att man värderar det långsiktiga värdeskapandet som utvinns ur 

samarbetet. Innebörden av detta har fastställt beröra utomorganisatoriska nyckeltal 

och en omvandling till ekonomisk bärighet. Synen som Rudén (Telefonintervju 

2017-04-13), Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Qubti (Telefonintervju 

2017-04-27) och Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) har gällande 

värdeskapandet går emot vad Govindan et al. (2014) och Giunipero & Hooker (2012) 

förespråkar kring att företag enbart fokuserar på ekonomiska siffror. Genom att 

istället fokusera på att se långsiktigheten i nyttan som kan utvinnas ur 

hållbarhetsarbetet ser vi ett mönster som går i samma riktning som Ambec et al. 

(2013) föreslår. Genom att se till den långsiktiga nyttan kan företag lyckas skapa en 

lönsamhet utan att sakta ner hållbarhetens utveckling och förbättring. Det visar sig att 
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gapet mellan att kunna mäta hållbarhet i ekonomiska siffror som Slaper & Hall 

(2011) och Genovese et al. (2013) förmedlar har stor möjlighet att förminskas. Detta 

genom att företag istället siktar på den långsiktiga ekonomiska vinningen som 

utvinns då företagen skapar ett hållbart relationsband till sina leverantörer. Rudén 

(Telefonintervju 2017-04-13), Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Qubti 

(Telefonintervju 2017-04-27), Balck (Personlig intervju 2017-04-10) och Andersson 

(Personlig intervju 2017-05-03) förmedlar att arbetssättet för hållbarhet kräver 

nyckeltal som inte enbart berör företagens egna och direkta framfart, där den 

teoretiska problematiken anses irrelevant för företagen. Däremot har vår forskning 

visat på att omvandlingen till ekonomisk bärighet utan att lämna en inverkan på 

arbetet med hållbarhetens resultat kan vara en svår process för företagen.  
 

Vikten av ett förtroendebyggande samarbete 

På grund av spridningen av hållbarhetsbegreppet till allmänheten och möjligheten till 

större insyn i företagen, har vikten av ett förtroendebyggande samarbete skapats. Den 

ökade transparensen mellan företagen och till allmänheten gör att det ställs högre 

krav på att företag skapar hållbara relationsband till sina leverantörer. Pressen 

angående exponering av verksamheten har i sin förlängning bidragit till att ett 

proaktivt arbetssätt och tydligare integrering har fått större betydelse för företagen 

enligt vår forskning, vilket även Leppelt et al. (2013) och González-Benito et al. 

(2016) har analyserat i sina slutsatser. Resultatet av hållbarhetsbegreppets spridning 

går att jämföra med aktiviteterna kring transparens som Gold et al. (2010) tar upp. 

Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), 

Qubti (Telefonintervju 2017-04-27), Balck (Personlig intervju 2017-04-10) och 

Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) är eniga med González-Benito et al. 

(2016) och Giunipero & Hooker (2012) gällande betydelsen av integrering. Trots att 

forskare ser transparensen som relevant inom hållbarhet, så framgår det i vår 

forskning att andra faktorer är mer betydelsefulla. Förklaringen är att på grund av 

transparensen betydelse så är ärlighet och förtroende inom hållbarhetsarbetet mer 

avgörande. Att öka transparensen mellan företag innebär en större 

informationsdelning vilket Leppelt et al. (2013) ser på som riskfyllt gällande 

sekretessen. Vårt funna mönster ur forskningen menar att transparensen, som medför 

ett proaktivt arbetssätt, kan i sin tur bli en stark konkurrensfördel då det bidrar till ett 

gemensamt skapande av värde i form av innovation.  Det indikerar att transparens är 
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ett begrepp som banar ut vägen för effektivt hållbarhetsarbete med leverantörerna, 

trots de påvisade svårigheterna med ökad insyn. Resultatet går att jämföra med de 

fördelar som Ahi & Searcy (2013) och González-Benito et al. (2016) tar upp 

gällande att värdefulla produkter utvinns. Innovation uttrycks som en central del av 

ett förtroendebyggande samarbete då innovation bygger på ett interaktivt utbyte av 

kunskaper och idéer. Detta kräver att företagens hållbarhetsarbete utformas av 

aktiviteter som möjliggör att innovation uppstår. På grund av detta är det avgörande 

att skapa ett förtroende mellan företaget och leverantörerna i ett hållbarhetsarbete.  

 

Influens – nyckeln till framgång 

Följaktligen lägger Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Folkesdotter 

(Telefonintervju 2017-04-20), Qubti (Telefonintervju 2017-04-27) och Balck 

(Personlig intervju 2017-04-10) stort fokus på att engagera värdekedjan för 

hållbarhetsfrågor, där ärlighet och en stark värdegrund kring ämnet behöver 

införlivas. För att nå dit diskuteras vikten av att kunna influera andra företag. 

Ärlighet, både mellan företagen och från samhället samt statliga organ, medför att 

samhällets bedömning kan vara avgörande för förbättringen inom hållbarhet. 

Resultatet av detta går att sätta i kontext tillsammans med vad Meixell & Luoma 

(2015) diskuterar kring att trovärdigheten och tilliten avgörs på ett företags 

engagemang för hållbarhetsfrågorna. Influensen anses således vara själva nyckeln till 

att nå framgång. González-Benito et al. (2016), Leppelt et al. (2013), Ramanathan & 

Gunasekaran (2012) och Miemczyk et al. (2012) har alla diskuterat vikten av ett 

engagemang för hållbarhetsbegreppet och framfört hur engagemanget kan öka. Att 

kunna skapa ett engagemang för hållbarhet innefattar att företaget och leverantörerna 

har en stark värdegrund för hållbarhet, för således kan en känsla av samhörighet och 

förtroende nås. För att vidare kunna öka ett engagemang förlänger vår forskning vad 

Leppelt et al. (2013) och Miemczyk et al. (2012) beskrev gällande att företag 

behöver vara tydliga i deras intentioner, detta då Rudén (Telefonintervju 2017-04-

13), Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Qubti (Telefonintervju 2017-04-27), 

Balck (Personlig intervju 2017-04-10) och Andersson (Personlig intervju 2017-05-

03) beskriver att förmågan till att inspirera och influera blir en stark 

konkurrensfördel. Vidare visar det sig att ett bristande engagemang från medarbetare 

som Ramanathan & Gunasekaran (2012) menar ska existera inte är sanningsenlig i 

praktisk kontext då studien har påvisat lösningar till detta. Lösningen på ett bristande 
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engagemang är hållbart ledarskap, vilket införlivar att högsta ledningen behöver 

sprida sin vision som Giunipero & Hooker (2012) diskuterade. Hållbart ledarskap 

verkar vara en alltmer framträdande egenskap och kan kräva djupare vidareforskning 

för att kunna bli ett nyckelbegrepp inom hållbarhet. Möjliggörandet av en ömsesidig 

hållbarhetsutveckling behöver en viss kongruens mellan företaget och dess 

leverantörer, gällande målbild och inre affärsidé, för då kan ett hjälpsamt och 

stödjande beteende grundas. Detta är något som Meixell & Luoma (2015) har nämnt, 

men som enligt intervjurespondenterna kan ha en alltmer avgörande roll än vad som 

har belysts tidigare. På grund av detta är influens och dess betydelse avgörande för 

att skapa ett engagemang för hållbarhetsarbetet och därmed avgörande för att 

förbättringar skall ske.  

 

Av undersökningens resultat kan vi utläsa att hållbarhet idag berör på ett mer 

personligt och känslomässigt plan och skapar därmed en djupare mening. 

Hållbarhetsbegreppets innebörd och betydelse lyfter fram synsättet till det interaktiva 

samspelet mellan logik och emotion. En förutsättning för att hantera 

hållbarhetsfrågor tillsammans med sina leverantörer är att företagen behöver vara i 

en viss kongruens med varandra. Detta för att se det långsiktiga värdeskapandet och 

för att införliva aktiviteter som frambringar i innovation. Vad vi upptäckte vid 

intervjuerna var att hållbarhetsarbetet är så beroende av att företagen ska kunna 

influera andra till ett förbättrat hållbarhetsarbete så att det var svårt att urskilja vilka 

exakta aktiviteter som utgör hållbarhetsarbetet. Därmed blir det svårt att applicera 

aktiviteterna i teoretisk kontext. Dessutom måste aktiviteterna vila på en stark 

värdegrund tillsammans med en transparent och ärlig grund så att ett förtroende 

skapas. Tillsammans utgör de beskrivna aktiviteterna av Rudén (Telefonintervju 

2017-04-13), Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), Qubti (Telefonintervju 

2017-04-27), Balck (Personlig intervju 2017-04-10) och Andersson (Personlig 

intervju 2017-05-03) de pusselbitar som förankrar arbetssättet för hållbarhetsarbetet 

till en praktisk verklighet.  
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5.2 Svar på forskningsfrågor 
Ur syftet utformades två forskningsfrågor som besvaras nedan: 

 

1. Påverkar gemensamt uppsatta mål mellan företag och leverantörer en 

förbättring av hållbarhetsarbetet? 

För att fastställa ett tydligt svar på om gemensamt uppsatta mål mellan företag och 

dess leverantörer påverkar en förbättring av hållbarhetsarbetet, är det av betydelse att 

först redogöra för hur gemensamma mål definieras och visar sig i arbetet. Det har i 

denna undersökning visat sig att gemensamma mål definieras av: 

 

• Kongruens mellan företag och leverantör i form av likartad målbild 

• Gemensamma beståndsdelar 

• Inre affärsidé 

 

Arbetsmiljön för ett samarbete mellan ett företag och dess leverantörer har skapat 

möjligheter som inte uttrycks i gemensamma mål. Vår forskning pekar på att bilden 

av den teoretiska definitionen av gemensamma mål inte är ett kriterium för 

hållbarhetsarbetet. Det som blir ett uttryck för definitionen är snarare gemensamma 

beståndsdelar (Rudén, Telefonintervju 2017-04-13; Folkesdotter, Telefonintervju 

2017-04-20; Qubti, Telefonintervju 2017-04-27; Andersson, Personlig intervju 2017-

05-03). Gemensamma beståndsdelar möjliggör för etableringen av gemensamma mål 

och skapar ett relationsband mellan de två företagens inre affärsidé. Innebörden av en 

ny definition berör en kongruens mellan företag och dess leverantörer gällande att en 

liknelse i deras ambitioner och strategier existerar. Innebörden får betydelse för 

engagemanget och visar sig vara avgörande för hur ett företag lyckas genomföra sina 

mål för hållbarhetsarbetet. Likartade framtidsvisioner för en förändring och för en 

utveckling kan därmed anses vara gemensamma mål i den bemärkelsen att de båda 

företagen siktar åt samma slutresultat.  
 

Enligt Gold et al. (2010), Leppelt et al. (2013) och Ramanathan & Gunasekaran 

(2012) kan gemensamma mål tillföra förbättringar för hållbarhetsarbetet. Det som 

har visat sig i vår undersökning är att detta inte instämmer med forskarnas slutsatser 

då Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Folkesdotter (Telefonintervju 2017-04-20), 

Qubti (Telefonintervju 2017-04-27) och Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) 
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vill framhäva en annan definition av det teoretiska begreppet. På grund av betydelsen 

för ett samarbete med leverantörer framkommer det av de intervjuer som utförts att 

synen på gemensamma beståndsdelar är av större relevans än tidigare. Däremot ger 

denna slutsats oss inte ett tydligt svar på huruvida gemensamma mål påverkar 

hållbarhetsarbetet till en förbättring. För att finna svar på detta krävs det att 

definitionen av gemensamma mål ifrågasätts. Den traditionella definitionen av 

gemensamma mål som vi utgått från i undersökningen är enligt Seuring & Müller 

(2008) som innebär att företag sätter upp framförhandlade gemensamma mål med 

sina leverantörer som syfte att skapa förbättringar för hållbarhetsfrågor. Svaren vi 

fann gällande gemensamma mål är att kriterierna ser annorlunda ut i praktisk mening 

där kriterierna för ett förbättrat hållbarhetsarbete går i enhetlighet med Meixell & 

Luoma (2015). Det traditionella synsättet på gemensamma mål är därmed inte 

applicerbart för hållbarhetsarbetet då definitionen inte har delats genom vår 

forskning. Därmed finner vi att Luthra et al (2014) beskrivning av att uppsatta mål 

fokuserar på att undvika motgångar inte heller överensstämmer med den praktiska 

kontexten av hållbarhetsarbetet. Vår forskning pekar därmed på att bilden av den nya 

definitionen för gemensamma mål och dess innebörd stämmer överens med 

resonemangen som förs av Meixell & Luoma (2015).  

 

Den mer mångsidiga innebörden av gemenskap som Meixell & Luoma (2015) talar 

om belyser den centrala faktorn av att en leverantör behöver vara i kongruens med 

företaget, för det är först då som effektivitet och förbättringar kan uppstå. De 

aktiviteter som innefattas inom hållbarhetsarbetet mellan ett företag och en 

leverantör är inte begränsade till vad som avtalas sinsemellan företagen utan 

innefattar samtligas kontinuerliga och föränderliga insatser, där en ständigt 

interaktivt och proaktivt förhållningssätt används. Således bör en ny definition av 

gemensamma mål med en ny innebörd utformas för att rättvist kunna besvara om en 

påverkan leder till en förbättring. En sådan definition skulle innefatta att både 

företagets och leverantörens aktiviteter sammanlänkas och tillsammans bildar det 

som förslagsvis kan kallas för “gemensamma beståndsdelar”. Ett nytt arbetssätt för 

gemenskapen mellan företag och leverantörer har vuxit fram och blivit en alltmer 

betydelsefull aktivitet för företag i deras hållbarhetsarbete. Svaret på vilken påverkan 

den traditionella definitionen för gemensamma mål har gällande förbättringen av 

hållbarhetsarbetet blir således att dess innebörd saknar praktisk förankring och anses 



  
 

 61 

därmed vara irrelevant. Däremot har gemenskap antagit en ny form och har i sin nya 

innebörd uppmärksammats vara mer betydelsefullt än tidigare.  

 

2. Påverkar ett förlängt ansvar från företag till sina leverantörer i värdekedjan en 

förbättring av hållbarhetsarbetet? 

För att fastställa ett tydligt svar på om ett förlängt ansvar från företag till sina 

leverantörer påverkar en förbättring av hållbarhetsarbetet, är det av betydelse att först 

redogöra för innebörden av ansvarstagande och hur det visar sig i arbetet. Det har i 

denna undersökning visat sig att ett förlängt ansvarstagande tar sitt uttryck i: 

 

• Ökat påverkningsansvar 

• Samspel för att uppnå kunskapsspridning 

• Ökad konkurrenskraft 

 

Ett förlängt ansvar i värdekedjan tar sig i uttryck genom att aktiviteter för att skapa 

innovation för att nå ökad konkurrenskraft möjliggörs. Omfattningen av vad ett 

påverkningsansvar innebär leder till att nya arbetssätt konstrueras som kan förstärka 

en kunskapsspridning till och från företaget och dess leverantörer. Möjligheten att 

förbättra samspelet mellan ett företag och en leverantör tillför ny kunskap och ny 

kompetens, vilket tillsammans kan skapa unika konkurrenskrafter då ny innovation 

leder till ett förbättrat hållbarhetsarbete. Innebörden av ett ansvar förmedlas till att 

leverantörsrelationer sträcker sig till att nå en känsla av att samtliga i kedjan delar ett 

ansvar för resultatet av hållbarhetsarbetet. Samspelet tilldelar även förändringar där 

det blir alltmer betydelsefullt för företag att lyfta fram sina leverantörer i den rådande 

transparenta omgivningen, genom exempelvis sin marknadsföring. 
 

Bilden som Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Folkesdotter (Telefonintervju 

2017-04-20), Qubti (Telefonintervju 2017-04-27), Balck (Personlig intervju 2017-

04-10) och Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) har över hur ett förlängt 

ansvar påverkar förbättringen av hållbarhetsarbetet stämmer överens med 

resonemangen som framförts av Leppelt et al. (2013). Vad som uppkom vid 

intervjuerna är användandet av orden “kunskapsspridning”, “strävan efter att 

påverka” och “inte fullständig kontroll” i intervjurespondenternas diskussioner kring 

det ansvar de innehar för deras leverantörer. Användandet av orden påvisar 
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relevansen av det nya sättet att se på innebörden av ansvar utifrån en praktisk 

kontext. Det framkommer att ansvaret företagen har för sina leverantörer inte kan 

vara fullständig, utan deras ansvar berör snarare i vilken utsträckning de kan påverka 

sina leverantörer. Det till synes ansvaret de besitter är huruvida de kan anpassa sina 

leverantörer till förbättrade arbetssätt, mot mer hållbara alternativ. Det som visar sig 

vara en central faktor är kunskapsspridningen. Det framstår således att innebörden av 

ansvar som Meixell & Luoma (2015) och Reuter et al. (2010) drar sina slutsatser från 

inte överensstämmer med verkligheten. Ett ansvar i värdekedjan berör inte huruvida 

ett företag tar ansvar för felsteg eller misskötsel, utan berör snarare hur företag 

möjliggör utveckling inom andra företag. Detta går dock i enhetlighet med vad 

González-Benito et al. (2016) och Ambec et al. (2013) beskriver som menar att det 

krävs ytterligare studier för att fastställa hur ett hållbarhetsarbete lämpligen 

utvecklas. Vår tolkning är att innebörden av begreppet “ansvar” som har beskrivits i 

teorin behöver studeras för att få en djupare förklaring. Således bör en ny innebörd 

utformas som har ett större fokus på det påverkningsansvar företag har och kan utöva 

på sina leverantörer.  
 

Med stöd från Meixell & Luoma (2015) visar det sig att aktiviteter för att skapa 

kongruens mellan företagen och leverantörerna är mer betydelsefullt, där företag 

behöver lyckas influera sina leverantörer genom ett interaktivt arbetssätt och ett 

frekvent utbyte av kunskap. Detta för att lyckas bidra till ett mer mångsidigt 

samarbete. Karaktärsdragen som präglar hållbarhetsarbetet har i denna undersökning 

har visat sig påverka innebörden av ansvar och överförts på begreppet som aktivitet 

(Rudén, Telefonintervju 2017-04-13; Folkesdotter, Telefonintervju 2017-04-20; 

Qubti, Telefonintervju 2017-04-27; Andersson, Personlig intervju 2017-05-03). Den 

ökade betydelsen av samarbete har förändrat företagens aktiviteter till att hanteras på 

ett mer anpassningsbart sätt som kräver ett större deltagande från både företaget och 

dess leverantörer. Det är nödvändigt att ge inköpsfunktionen de resurser som krävs 

för att funktionen ska kunna påverka företagets leverantörer. Något som vi finner 

intressant är vad forskaren Luthra et al. (2014) resonerade kring gällande att 

storleken på företagen inte har någon inverkan när det kommer till möjligheterna att 

påverka sina leverantörer. Vår forskning har visat att detta överensstämmer med 

beskrivningen given av Rudén (Telefonintervju 2017-04-13), Folkesdotter 

(Telefonintervju 2017-04-20), Qubti (Telefonintervju 2017-04-27), Balck (Personlig 
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intervju 2017-04-10) och Andersson (Personlig intervju 2017-05-03) gällande deras 

verklighet, där den potential som Luthra et al. (2014) menar att strategin har för att 

förbättra hållbarhetsarbetet anses korrekt i praktiken. 

 
 

5.3 Praktiska och teoretiska implikationer  

Det framgick att hållbarhetsbegreppets framhävande grundegenskap ligger i 

förändringen på synsättet av företagets förhållningssätt mot omvärlden. Det 

skymtades ett perspektiv där de teoretiska begreppen förlorade en del av sin 

applicerbara fallenhet, där sakkunskapen och definitionen förändrades. Anvisningen 

för hur hållbarhetsbegreppet lämpligast tillämpas teoretiskt började suddas ut gradvis 

där föreningen mellan rätt och fel avskiljs på olika sätt. Applicerbarheten för 

hållbarhetsbegreppen skiljde sig till viss del mellan företagen, men trots det gick det 

att urskilja ett bakomliggande syfte som knöt ihop företagens huvudsakliga mål. De 

praktiska implikationer som undersökningen leder till kan vara till nytta för både 

äldre och yngre företag, oberoende av storlek, i form av riktlinjer för hur 

hållbarhetsarbetet kan förbättras genom ett samarbete mellan inköpsfunktionen och 

leverantörer. Vi anser att stora delar av resultatet går att överföra till fler företag med 

likartade inköpsfunktioner, då förutsättningarna för ett förbättrat hållbarhetsarbete är 

likartade. Dock beroende på bransch, finns det troligtvis mer variationer inom 

hållbarhetsarbetet än vad vi har omfamnat. Något som vi ser som överförbart är 

betydelsen av influens och att se det långsiktiga värdeskapandet som utvinns. 

Teoretiskt bidrar undersökningen till en djupare förståelse för samarbetet mellan 

inköpsfunktionen och dess leverantörer. Resultatet öppnar även upp för diskussioner 

kring definitionen av gemensamma mål och innebörden av ett förlängt ansvar. 

Undersökningens resultat ger även indikationer på vad som vi anser kan vara värda 

att studera vidare, där följande ämnesområden för vidare forskning föreslås: 
 

• På grund av resultatet av undersökningen ser vi att det finns ett behov av att 

studera gemensamma mål djupare för att omdefiniera begreppet. Detta då 

definitionen behöver anpassas utefter förutsättningarna för hållbarhetsarbetet 

i relation till leverantörerna. Därför ger vi ett förslag på att ta fram en ny 

definition inom ämnesområdet.  
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• Vidare har även resultatet pekat på att det finns ett behov av att studera 

innebörden av det ansvarstagande som ett företag skall ta gentemot sina 

leverantörer, då innebörden behöver anpassas utefter förutsättningarna för 

ämnesområdet. Därför anser vi att ett förslag på vidare forskning är att 

studera innebörden av ansvar ytterligare inom hållbarhetsarbetet. 

• Trots att resultatet i vår undersökning indikerar på att stora delar av 

undersökningens resultat går att överföra på fler företag, finner vi det 

meningsfullt att ytterligare undersöka ämnet med inriktning på andra 

branscher. En fördjupad undersökning av olika branscher och deras 

förutsättningar kan ge tydligare insikt i hur hållbarhetsarbetet i relation till 

leverantörerna kan bearbetas inom respektive bransch.  

• Vidare anser vi att några nya och inte så noggrant utstuderade begrepp har 

förts till ytan i vårt resultat som vi finner meningsfullt att vidare undersöka. 

En fördjupad undersökning för begrepp såsom influens, kunskapsspridning 

och hållbart ledarskap kan ge tydligare insikt i hur begreppen påverkar och 

formar hållbarhetsarbetet i relation till leverantörerna.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

1. Kan du berätta inledande om företaget och din egen tjänst?  
 

2. Vad innebär hållbarhet för er och för företaget? (Har ni en egen definition på 
hållbar utveckling?) 

 
3. Hur arbetar företagets inköpsfunktion med hållbarhet idag? 
• Hur påverkar de ekonomiska aspekterna hållbarhetsarbetet? 
• Vilka förbättrings möjligheter ser du jämfört med hur arbetet bedrivs idag? 

 
4. Hur arbetar ni med de tre ansvarsområdena (miljö, socialt ansvar och ekonomisk 
hållbarhet)?  
• Kan du exemplifiera hur ni arbetar med de tre ansvarsområdena? 
• Kan du speciellt beskriva hur ni arbetar med återvinning och återanvändning? 

 
 
Strategiskt  

5. Hur ser den långsiktiga strategin ut på företaget avseende hållbar utveckling? 
 

6. Vilka mål och nyckeltal har företaget satt upp för hållbarhetsarbetet? 
• Hur ser uppföljningen ut av de uppsatta målen? 

 
7. Vilken strategisk metod för hållbart inköp anser du beskriva ert arbete bäst? 

(Reaktivt, Förebyggande eller Resultatbaserat) Exemplifiera. 
 

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 
publicitet skall uppstå. 

Resultatbaserat Nytänkande Företaget arbetar med socialt ansvarstagande för att 
de ser möjligheter till förbättringar och att arbetet 
kan betala av sig på längre sikt. T.ex. innovativa 
förändringar.  

 
8. Hur väl är hållbarhetsarbetet integrerat med andra funktioner än just 

inköpsfunktionen? 
 
Leverantörer och samarbete 

9. Hur arbetar inköpsfunktionen tillsammans med leverantörer för ett ökat 
hållbarhetsarbete? 

• Upplever du en förbättring av resultatet genom att samarbeta och hur visar det 
sig? 



  
 

 II 

• Hur följer ni upp era leverantörer för att tillse att de möter de uppställda krav 
och bestämmelser som satts upp i avtalet? 

• Vilka typer av parametrar/tal/värden används vid uppföljningen av era 
leverantörer? 

• Hur långt bak i värdekedjan tar ni ett ansvar för era leverantörer? Exempelvis 
om ni även har krav på leverantörernas leverantörer och deras hållbarhetsarbete. 

• Arbetar ni på något sätt som hjälper leverantörerna att utveckla sitt 
hållbarhetsarbete? Exemplifiera 

  
   
Utmaningar, möjligheter och engagemang  

10. Vad anser du är mest utmanande när det kommer till hållbart inköp? 
• Upplever du att några av dessa utmaningar är så stora att de skulle kunna riskera 

ert arbete med hållbart inköp och vilka positiva eller negativa effekter får de? 
 

11. Vilka är de främsta framtida möjligheterna för er i ert hållbarhetsarbete?  
 

12. Hur gör ni för att behålla det viktiga engagemanget för hållbarhetsarbetet?   



  
 

 III 

Bilaga 2 - Operationaliseringstabell 

Teoriavsnitt Syfte och 
forsknignsfrå

gor 

Intervjufråga Intervjufrågans 
syfte 

Referens 

Hållbart inköp Syfte Vad innebär 
hållbarhet för er 
och för 
företaget? 

Definitionen på 
hållbarhet och 
dess betydelse 
skiljer sig 

(Coffman & 
Umemoto, 
2009; Ambec et 
al., 2013) 

Hållbart inköp Syfte Hur arbetar 
företagets 
inköpsfunktion 
med hållbarhet 
idag? 

Hur hållbarhet 
bedrivs i företag 
kan se olika ut, ha 
olika 
förutsättningar 
och motiven kan 
skilja sig 

(González-
Benito et al., 
2016; Ambec et 
al., 2013) 

Hållbart inköp Forskningsfråga 
1 och 2 

Hur arbetar ni 
med de tre 
ansvarsområden
a (miljö, socialt 
ansvar och 
ekonomisk 
hållbarhet)? 

Företag har en 
tendens att 
fokusera på det 
ekonomiska så att 
samtliga delar av 
hållbarhet inte 
bemöts men där 
återvinning har 
ansetts ge goda 
förutsättningar 

(Govindan et al., 
2014; Ambec et 
al. 2013; 
Giunipero & 
Hooker 2012; 
Giunipero & 
Hooker, 2012; 
Ahi & Searcy, 
2013; Luthra et 
al., 2014; 
Seuring, 2013) 

Socialt 
ansvarstagande 
och grönt 
inköp 

Forskningsfråga 
1 

Hur ser den 
långsiktiga 
strategin ut på 
företaget 
avseende 
hållbar 
utveckling? 

Företag har en 
tendens att inte 
sätta upp mål i 
den långsiktiga 
företagspolicyn 
och fokuserar på 
kortsiktiga 
svårigheter 

(Meehan & 
Bryde, 2010; 
Ramanathan & 
Gunasekaran, 
2012) 

Socialt 
ansvarstagande 
och grönt 
inköp 

Forskningsfråga 
1 och 2 

Vilka mål och 
nyckeltal har 
företaget satt 
upp för 
hållbarhetsarbet
et? 

Det saknas 
tydliga strategiska 
vägar och 
nyckeltal för att 
bedöma 
hållbarhet 

(Slaper & Hall, 
2011; Genovese 
et al., 2013) 

Socialt 
ansvarstagande 
och grönt 
inköp 

Forskningsfråga 
1 och 2 

Vilken strategisk 
metod för 
hållbart inköp 
anser du 
beskriva ert 
arbete bäst? 
(Reaktivt, 
Förebyggande 
eller 

Vilka åtaganden 
ett företag gör för 
hållbarhet och hur 
det påverkar 
resultatet skiljer 
sig gällande på 
vilket sätt 
företaget bemöter 
förändringar  

(Björklund, 
2010; Meehan 
& Bryde, 2010; 
Reuter et al., 
2010; Ashby et 
al., 2012; 
González-Benito 
et al., 2016; 
Ambec et al., 
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Resultatbaserat) 
Exemplifiera. 

2013) 

Parterskap och 
dess 
strategiska 
möjligheter f 

Forskningsfråga 
2 

Hur väl är 
hållbarhetsarbet
et integrerat 
med andra 
funktioner än 
just 
inköpsfunktione
n? 
 

Integrering 
genom företaget 
kan vara 
avgörande för hur 
hållbarhetsarbetet 
utformas  

(González-
Benito et al., 
2016; Giunipero 
& Hooker, 
2012; Meehan 
& Bryde, 2010) 

Parterskap och 
dess 
strategiska 
möjligheter 

Forskningsfråga 
1 och 2 

Hur arbetar 
inköpsfunktione
n tillsammans 
med 
leverantörer för 
ett ökat 
hållbarhetsarbet
e? 
 

Ett samarbete 
med leverantörer 
kan ge 
förbättringar på 
resultat gällande 
mål, uppföljning, 
ansvar och 
utveckling av 
hållbarhet 

(Meehan & 
Bryde, 2010; 
Ahi & Searcy 
2013; González-
Benito et al., 
2016; Leppelt et 
al., 2013; 
Ramanathan & 
Gunasekaran, 
2012)  

Hållbart inköp Syfte Vad anser du är 
mest utmanande 
när det kommer 
till hållbart 
inköp? 

Utmaningar inom 
hållbarhet skiljer 
sig och kan ha 
olika definitioner 
gällande 
betydelsen  

(Haake & 
Suring, 2009; 
Meehan & 
Bryde, 2010) 

Socialt 
ansvarstagande 
och grönt 
inköp 

Forsknignsfråga 
1 och 2 

Vilka är de 
främsta framtida 
möjligheterna 
för er i ert 
hållbarhetsarbet
e? 

Livsstilsförändrin
gar kan komma 
att krävas och 
förtag behöver 
analysera 
framtidens 
möjligheter 

(Seuring, 2013; 
Giunipero & 
Hooker, 2012; 
González-Benito 
et al., 2016) 

Parterskap och 
dess 
strategiska 
möjligheter 

Forsknignsfråga 
1 och 2 

Hur gör ni för 
att behålla det 
viktiga 
engagemanget 
för 
hållbarhetsarbet
et? 

Engagemang 
anses vara 
avgörande för 
hållbarhet och 
dess förbättring 

(Giunipero & 
Hooker, 2012; 
González-Benito 
et al., 2016;; 
Leppelt et al., 
2013; 
Ramanathan & 
Gunasekaran, 
2012; 
Miemczyk et al., 
2012) 
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Bilaga 3 - Resultat av empirisk data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga Rubrik Kalmar Energi Husqvarna AB IKEA Busfrö Balck Coffe

Transparens Företagen Leverantörer Leverantörer Ärlighet

Dynamiken i hållbarhet Flexibla Lösningar Logiska och känslomässiga sidan Känslomässiga sidan Samhällets hjältar

Hållbar värld Samhället, utsläpp, säkerhet Samhället, utveckla 
arbetsförhållanden Gynna samhället Gynna där man gör skillnad

Vad innebär hållbarhet för er och 
för företaget?

Cirkulär ekonomi Förnybar energi Appliceringen Den indirekta sidan integreras Återvinning och återanvändning

Sustainovate Teknikens utveckling Integrera hållbarhet Hållbarhet för att driva 
innovation 

Lagandan Branschens stöttningar Engagemang Engagemang

Kvalité Utveckla kvalité O mforma Kvalité Ö kad kvalité

Förändring Energiförbrukningen Det egna företaget Leda förändring i samhället 
(Marknadsledande)

Konsumtionssamhället (nytt 
koncept) Konsumtionssamhället

Miljö & natur Hållbar energi försörjning Koldioxidutsläpp och vatten Koldioxidutsläpp och vatten Stort fokus Inte pressa produktionen

Investering Maskinell hållbarhet Hållbar investering Energiparker med mera Cirkulär ekonomi

Hur arbetar företagets 
inköpsfunktion med hållbarhet 
idag? Säkerhet Ö kad säkerhet för produktion Produktion och produkter Produktion och produkter

Värdekedjan Samarbete och integrering Utformas utefter värdekedjan Samarbete

Människan före maskinen Återanvändning Handplockning

Medvetenhet & budskap Samhället Samhället och media

Expertis Utveckling genom expertis Mest kunskap

Hur påverkar de ekonomiska 
aspekterna hållbarhetsarbetet?

Omvandling till ekonomisk bärighet Hör starkt samman med varandra Ekonomisk nytta Ekonomin börjar bli synlig Gynna andra

Minskad betydelse Gynna andra
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Avveckling och utbytbarhet Mindre egenförbrukning av 
energi Ö ka hållbara produkter Hållbara hushåll, 

energiomvandling Byteshandel av produkter

Globalt hållbart samhälle Hållbart oavsett global position Stärka hållbarheten globalt Lokalt gynnande

Vilka förbättringsmöjligheter ser 
du jämfört med hur arbetet 
bedrivs idag? Knäcka trender Förbättra samhällen O mvandla verksamheten Innovativ återanvändning Ny efterfrågan på marknaden

Produktionsvolym Utveckla tekniken (mer hållbar 
energi per kilowatt-timme)

Ö kad hållbarhet i  kombination 
med större produktionsvolym Lönsamhets volym

Integration genom företaget Tydligare Strategisk hörnsten

Kvalité Förbättras

Lägger ni samma vikt vid de tre 
ansvarsområdena?

Inte fulltständigt Störst vid miljö Svårt att få in ekonomin Ursprunligen icke-ekonomiskt Främst fokus på miljöaspekter 
och återanvändning Störst vid socialt ansvarstagande

Miljö & hälsa Hållbar energi Minska utsläpp Mätning av energiförbrukning Besprutningsmedel

Kan du exemplifiera hur ni 
arbetar med de tre 
ansvarsområdena? Utveckling inom råvaror och 

produkter
Utveckling för hållbar 
energiförbrukning Produkter och processer Förbättra och utveckla hantering 

av andrahandsvaror Expertis och kunskap

Samhällets utveckling “Fri väg” och “tyst stad” Underlätta återanvändning Ö kad levnadsstandard

Ökning av säkerhet Internt och externa tjänster inom 
verksamheten Lokalt och globalt IWAY

Materialval Produktion Konsumtion och produktion Konsumtion och produktion Enbart återanvänt Konsumtion

Kan du speciellt beskriva hur ni 
arbetar med återvinning och 
återanvändning? Tillvaratagande av råvaror Effektivare förbrukning Minska mängden och 

återanvända Fullständigt återanvänt O mvandling till  produkter

Avfallsminimering Återgår till  skogen (Cirkulär 
återvinning) Tar hand om avfall

Samarbete med verksamheten 
för avfallshantering 
(outsourcing)

Tar hand om avfall

Framtidsvision Vill öka fokuset Vill  öka fokuset Vill  öka fokuset

Långsiktiga mål Krävs för att fortsätta 
verksamheten

Uppsatta företags mål (2020 och 
2035) Uppsatta mål för 2020 Ett verksamhetsmål där 

hållbarhet är inbäddat Samarbetsavtal med mål

Finns det en mer långsiktig 
strategi på företaget avseende 
hållbar utveckling? Synonymt med långsiktigt 

värdeskapande
Avgörande för verksamhetens 
överlevnad Essentiell  vikt för framgång Samarbete med bland annat 

UNICEF Samarbete med välgörenhet

Påverkningsbart avtal Personlig utveckling Förändra och förbättra
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Utomorganisatoriska Samhället och branschens 
företag Samhällets hållbarhet Livskvalité Samhällets hållbarhet Livskvalité

Gynna andra Samhällets framgång Ö ka värde för samhället och de 
anställda

Uppfylla sin potential (samhället 
och de anställda) Inte bara det egna företaget Inte bara det egna företaget

Vilka mål och nyckeltal har 
företaget satt upp för 
hållbarhetsarbetet? Social rättvisa Arbetsförhållanden (Säkerheten) Könsfördelning, löner Arbetsförhållanden Lönsamhet i  andra länder, 

könsfödelning

Engagemangs byggande Sprida engagemang Värdekedjans förändring Sprida engagemang

Miljöpåverkan Energiförbrukningen Koldioxid och vatten Återanvändning av kläder och 
heminredning

Kvalité Miljön och produktion Produktkvalité Miljön och produkten

Kvalité avstämning/utvärdering Kvalité  gällande förnybar energi Audits på riskföretag på direkta 
sidan varje år. Självständiga kontroller Själv och av andra

Leverantörernas/värdekedjans 
rapporter Kvartalsvis och långsiktigt Systematiska rapporter Muntliga avstämningar Samtliga i  värdekedjan, 

regelbundet

Hur ser uppföljningen ut av de 
uppsatta målen?

Effektivitetskontroller Egna verksamheten För leverantörer Supplier Sustainability Index 
(SSI) Mål nås genom effektivitet

Mättal med absoluta termer Andel förnybar energi mot 
energiförbrukningen Inom Sustainovate

Inköp av resursers, förbrukning 
av vatten, Mätning av avfall, 
Koldioxidutsläpp 

Utdelning och flödes avstämning

Företagsrapporter Den ekonomiska hållbarheten Inom företaget Intern hållbarhetsrapporter

Index för anställda Engagemang, nöjdhet, risk och 
skador

Engagemang, trivsel och 
personlig utveckling

Vilken strategisk metod för 
hållbart inköp anser du beskriva 
ert arbete bäst? 

Resultatbaserat Innovation Nytänkande Förändring

Förebyggande Riskreducering Riskreducering

 Hur väl är hållbarhetsarbetet 
integrerat med andra 
funktioner än just 
inköpsfunktionen?

Fullständigt Ja Ja Ja Ja Ja

Transparens Insyn i avtal och bestämmelser Tydliga mål och krav Ö ka insynen i processer Full insyn i processen Full insyn i processen

Proaktivt Ö verlappande kommunikation 
och utbildning Utbildning inom värdekedjan Ö verlappande kommunikation 

och utbildning
Ö verlappande kommunikation 
och utbildning

Kvalifikation genom yrkande Krav på levrantörernas arbete Krav gällande uppsatta mål och 
behov

O beroende verifiering av 
rapporter och verktyg

Hur arbetar inköpsfunktionen 
tillsammans med leverantörer 
för ett ökat hållbarhetsarbete? Certifiering Poängsystem för utvärdering Certifieringssystem för hela 

företaget och kedjan

Delat ansvar Företagets gynning och 
utveckling Samtliga har ansvar

Förtroendebyggande Starkt förtroende Starkt förtroende

Gemensamma mål Alla i  värdekedjan
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Essentiell Sammarbete krävs för utveckling Samarbete krävs för utveckling Stärkt konkurrenskraft Samarbeten är avgörande för 
framväxten Samarbete krävs för utveckling

Upplever du en förbättring av 
resultatet genom att samarbeta 
och hur visar det sig? Värdefulla produkter Behåller långsiktigheten i deras 

verksamhet
Produkterna och processerna 
utvecklas

Möjliggörande mål för 
förbättrade produkter

Leverantörerna håller i  de 
värdefulla produkterna Långsiktigheten med samarbete

Ökad effektivitet/produktivitet Innovation Innovation Produktionsprocesser

Egen prägel Alla får skräddarsy sina roller Företaget själva och värdekedjan

Ökad transparens Tydligt synligt gällande resultat Full material declaration (FMD) Utdelning baserat på resultat Tydligt synligt gällande resultat 
och utdelning Vad som gynnas

Riskhantering Ö kad kontroll av risk Hållbar kedja genom mindre risk Ö kad kontroll av riskföretag

Hur följer ni upp era 
leverantörer för att til lse  att de 
möter de uppställda krav och 
bestämmelser som satts upp i 
avtalet?

Leverantörsövervakning Audition av mål och krav genom 
avtal Audition av mål och krav (IWAY) Personliga kontroller (Audits)

Fullständig “audit” Djupgående kontroll av 
hållbarhet Mer regelbundet för riskföretag

Organiserat gemensamt arbete Bygger på ett gemensamt 
personligt arbete

Regelbundna kontroller och 
avstämningar

Globalt avtal (GSA) Globalt förhållningssätt

Måltal och krav Icke förhandlingsbara Icke förhandlingsbara Skärpta krav O rganiserad inlämning

Miljöutsläpp Minskad användning av icke 
förnybar energi Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Vilka typer av 
parametrar/tal/värden används 
vid uppföljningen av era 
leverantörer? Mättal Uppsatta mål för hållbarhet och 

kvalité Mättal i  form av utdelning Tillväxtrapporter, 
produktionsrapporter

Egna ögon, egen bedömning SSI Bedömer leverantörernas 
produkter Besök hos leverantörerna

Ökad levnadsstandard Krav på bra arbetsförhållande för 
leverantörer i  riskregioner Samtliga i  kedjan

Djupdykning Granskning i detalj

Hur långt bak i värdekedjan tar 
ni ett ansvar för era 
leverantörer? 

Påverkningsansvar Externa tjänster inom företaget Inte ansvar, utan påverkan Påverkan ner till  slutet av 
värdekedjan

Påverkar inflödet med 
leverantörerna

Fullständigt Kaffeodlaren

Kunskapsspridning Total spridning Båda håll Utveckla leverantörer Utbildar regelbundet Ständig delning

Innovation genom gemensam 
ansträngning Nätverksmöten Krav skapar innovation Möjliggör att skapa innovation Gemensamma regelbundna 

möten

Arbetar ni på något sätt som 
hjälper leverantörerna att 
utveckla sitt hållbarhetsarbete? Engagemang Möten och krav Upprättande av krav för IWAY Tydlig vision för företaget och 

utveckling

Gemensamma beståndsdelar En del av en helhet Strävan till  förbättring Strävan till  förbättring

Transparens Ö kar påverkan Förvandla kundens tillgänglighet 
och skapa pålitligt system

Fullständig transparens för att 
visa hur alla gynnas

Kvalitativt Inre värdet Inre värdet
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Integrera det ekonomiska Svårt att få ekonomisk nytta Hållbarhet ska vara ekonomiskt Få lönsamhet Tillväxt

Ärlighet Lagar och dess efterföljande Politik och skatteregler Marknaden och media

Vad anser du är mest utmanande 
när det kommer till  hållbart 
inköp? Kvalité Tekniska och materiella 

utmaningar Bygga upp organisationen Mest utmanande

Värdegrund Skapa värdegrund Applicera Värdegrund Tillväxt riskerar värdegrunden

Ansvar för kedjan Svårt att ha kontroll över Hur långt bak Ö ka ansvaret längre bak

Överföra ambitionen Samtliga leverantörer och 
underleverantörer

Leverantörer ska känna att de är 
stommen i verksamheten

Politiska drivkraftens betydelse Till viss del Den riktiga drivkraften till  
förändring Lagstiftning i andra länder

Lagstiftning och bestämmelser 
och sälja in det hos viktiga 
aktörer

Märkningar (FairTrade, 
Ekologiskt)

Upplever du att några av dessa 
utmaningar är så stora att de 
skulle  kunna riskera ert arbete 
med hållbart inköp? (Positiva och 
negativa)

Samhällets bedömning Leva upp till  samhällets krav Viljan att arbeta hos företaget Ö verföra inspiration till  
samhället

Starta lokala cirkulära 
ekonomin där nyttan syns

Marknadens köpvilja Utbytbara viljan Ändra till  cirkulär ekonomi
Prissättning och förutse 
utvecklingen och anpassa sig till  
den

Ekonomiska köpviljan

Hushålla med resurser Minskad påverkan på naturen Långsiktig visionen Nå ett oberoende Förstå nyttan och vikten av 
konceptet Ö ka fokuset

Expandera inom nätverket Nya samarbeten tillför 
kompetens Ö ka ansvaret Utvidga kedjan Ö ka påverkan

Vilka är de främsta framtida 
möjligheterna för er i  ert 
hållbarhetsarbete? 

Teknikens fördelar Förbättrade produktionsmetoder Utveckla teknikens egenskaper Förändra processer och 
materialval Förbättrade processmetoder

Miljöförändringen Tillräckligt stor förändring Förändring genom hushållen Förändring genom 
återanvändning

Indirekt audition Vara i framkant inom indirekta 
sidan

Insynen Skapar motivation och 
engagemang

Skapar motivation och 
engagemang

Förespråkar och kan influera 
intressenter och policy Se skillnaden man gör Se skillnaden man gör

Affärsidén Inbäddat i  allt Vävt in hållbarhet Starkt inbäddat - Kultur av 
värderingar Tydligt inbäddat i  allt

Förtroende och samhörighet Ingen konkurrens mellan företag 
större samhörighet

Förtroendebyggande för 
intressenter och allmänheten

Samhörighet ger förtroende för 
alla

Verksamhetens koncept bygger 
på förtroende och samhörighet

Hur gör ni för att behålla det 
viktiga engagemanget för 
hållbarhetsarbetet? Personlig värdegrund Krävs Företagets grund vision Avgörande Avgörande

Innovation som drivkraft Avgörande för verksamhetens 
överlevnad Enorm drivkraft Krävs

Snöbollseffekten Inspirationen sprids i  
värdekedjan Värdekedjan får ökad hållbarhet Se hur engagemanget sprider sig, 

även till  omvärlden

Hållbart ledarskap För samman engagemanget Nyckeln till  framgång Låta personligheter lysa igenom

Värdekedjans förändring & 
utveckling Genom SSI Se utvecklingen av samhället och 

dess aktörer
Se utvecklingen av samtliga 
aktörer

Fråga Rubrik Kalmar Energi Husqvarna AB IKEA Busfrö Balck Coffe


