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Abstract 

Title: The scope of sustainability work in the purchasing process 

Context: The knowledge about sustainability has increased during recent years, which 

has had a large impact on organizations overall concern and involvement in how their 

own organization affects environment and society. This has led to an increased effort 

regarding organizations work in their purchasing process where there are many 

opportunities for improvement within the environmental, social and economic 

dimension. The sustainability work in the organization’s purchasing processes also 

involves the organization’s suppliers as they play a key role in the purchasing process. 

Purpose: This study aims to analyze and understand how Swedish pharmacies manage 

with sustainability in their purchasing process considering the three sustainability 

dimensions. Also, how the pharmacies sustainability work is reflected on their 

suppliers. 

Method: This study applies a qualitative research method with a deductive approach 

and aims to answer the two problem formulas and the purpose. The empirical material 

was primarily collected with qualitative telephone interviews from three different 

Swedish owned pharmacies and was completed with secondary data that was collected 

from the pharmacies websites. The theoretical reference frame lies as the base for this 

study’s results and analysis where comparisons are made to see similarities and 

differences between the pharmacies. 

Results: The main finding is that the pharmacies that were studied all performed a 

sustainability work regarding environmental-, social- and economic dimensions but 

with varying degrees. Furthermore, all three pharmacies focused on the environmental 

dimension mostly. 

 

Key words: Swedish pharmacies, Sustainability, Purchasing process, Suppliers, 

Supplier requirements 
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1 Inledningskapitel 

Det inledande kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning till det valda 

forskningsområdet. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som leder till två 

problemformuleringar. Sedan kommer syftet med studien och inledningskapitlet 

avslutas med en illustration av dispositionen (se figur 1). 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie med fokus på 

hållbarhet utifrån konsumenternas åsikter, rankar svenskar Apoteket AB på plats 

nummer ett av Nordens mest hållbara företag. Bland topp 30 kan man hitta Sveriges 

resterande apotekskedjor vilka är Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Lloyds Apotek, 

Kronans Apotek, Apoteksgruppen och Apotea.se. Lloyds Apotek hamnade på plats 124 

av 265 varumärken vilket var den lägsta rankingen för alla apotek (Sustainable Brand 

Index, 2017).  

 

Fram till 2009 verkade apoteksverksamheten under monopol, men när 

apoteksmonopolet upphörde 1 juli 2009 kunde fler människor enkelt köpa läkemedel på 

fler apotek och företagsamheten ökade (Léven & Widegren, 2009). Från 2009 fram tills 

idag har antalet apotek i Sverige ökat med 50 % (Sveriges Apoteksförening, 2017). 

Oavsett vart man bor eller vem man är, ska man ha rätt till en bra vård och läkemedel. 

Ett av de viktigaste kraven från regeringen, är att alla apotek ska hålla samma mått och 

standard när det gäller hållbarhet (Regeringskansliet, 2017).  

 

Läkemedelsbranschen är under ständig förändring där apoteken har påverkats 

dramatiskt enligt Stephen Davies (refererad i Wallström, 2017). Rapporten Business 

Drivers of Technology Decisions for Life Sciences, 2017 (refererad i Wallström, 2017) 

hävdar att det finns flera drivkrafter som påverkar läkemedelsbranschen vilket tvingar 

den att förändras. Globaliseringen påverkar hela läkemedelskedjan och har gjort det 

möjligt för svenska apotek att importera läkemedel från andra länder (Lefebure, Shanler 

& Davies 2017, refererad i Wallström, 2017).  

 

I Sverige är 70 % av alla läkemedel som säljs på apotek tillverkade i Indien. Dessa 

fabriker har inte samma förordningar gällande miljöhänsyn i tillverkningen som 
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fabrikerna i Sverige har, det finns heller inga EU-regelverk som styr utan det är oftast 

inköpspriset som avgör om läkemedlet ska köpas in eller inte (Heyman, 2018). Enligt 

Erridge och Hennigan (2012) räcker det inte att läkemedelsorganisationer endast arbetar 

med hållbarhet inom sin organisation utan hållbarhetsarbetet måste även sträckas 

utanför den egna organisationen. Författarna menar att den globala 

läkemedelsbranschen genererar olika standarder och arbetssätt med miljömässiga-, 

sociala och ekonomiska dimensioner. Där långsiktigt arbete för att bygga upp ett stabilt 

samhälle där mänskliga behov fullgörs hör till den sociala dimensionen, där hushållning 

med ekonomiska och mänskliga resurser hör till den ekonomiska dimensionen och där 

arbete kring att förvara jordens resurser hör till den miljömässiga dimensionen. Med 

hållbarhetsarbete menar vi hur organisationer arbetar med frågor gällande hållbar 

utveckling och hur de aktivt arbetar och förmedlar det arbetet.  

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är den engelska termen för organisationers 

miljö- och samhällsansvar. CSR tar upp tre dimensioner att ha i beaktning när 

hållbarhetsarbete utförs; miljö, socialt och ekonomiskt (Svenskt näringsliv, 2017). Det 

är idag viktigare för organisationer att ha tydliga strategier för CSR. Mory, Wirtz och 

Göttel (2017) hävdar därför att förståelsen för hur betydande en sådan strategi kan vara 

för en organisation har ökat. Det finns många fördelar med att integrera en CSR-strategi 

i verksamheten för alla intressenter (Mory, Wirtz & Göttel, 2017). Enligt Mehralian et 

al. (2016) har CSR implementerats i läkemedelsbranschen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I regeringskansliets debattartikel om apoteksmarknaden och hur man kan få den mer 

välfungerande beskriver författarna Damberg och Wikström att det är av regeringens 

största vikt att apoteksmarknaden fungerar väl och att patienten sätts i fokus, vidare 

nämner de information, trygghet, kvalitet och hållbarhet som ledord. I debattartikeln 

presenteras tre steg för att få en mer välfungerande marknad där det beräknas komma ut 

en proposition till våren 2018. Först och främst handlar det om att tydligare definiera 

apotekens grunduppdrag, men också att kunna säkerställa tillgången av läkemedel och 

till sist att stärka tillsynen på apoteksmarknaden och ställa högre krav 

(Regeringskansliet, 2017). 
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1.2.1 Problemformulering 1 - Hur ser hållbarhetsarbetet ut i de svenskägda 

apotekskedjornas inköpsprocesser?  

 

För andra året i rad blev Apoteket AB rankat som etta 2017 av Sustainable Brand Index 

efter en undersökning baserad på 32 000 intervjuer med konsumenter. Apoteket AB har 

den högsta procentandelen på 95 % där 200 % är maximum. Rankingen är utformad 

genom att konsumenten får bedöma organisationers hållbarhetsinsatser på en skala 

mellan 1 till 5. Apoteksbranschen rankas också som den bransch som arbetar mest 

aktivt med hållbarhetsinsatser baserat på alla organisationers Sustainable Brand Index 

(Sustainable Brand Index, 2017). Att utgå från detta skapar en intressant 

problematisering om hur de olika apoteken arbetar med hållbarhet.  

 

Medvetenheten om hållbarhet har under de senaste åren ökat vilket har påverkat 

organisationers arbetssätt. Peukert och Sahr (2010) menar att detta beror på en växande 

oro om framtiden. Som Miemczyk, Johnsen och Macquet (2012) förklarar är en 

organisation inte mer hållbar än sina leverantörer vilket gör att inköpsprocessen, som 

visar hur olika aktiviteter relaterar till varandra och hur de är sammanlänkade, blir en 

central del i hållbarhetsarbetet. Enligt Johnsen, Miemczyk och Howard (2017) är 

hållbarhet i en försörjningskedja och i inköpsprocessen, en stor utmaning för många 

företag då olika förordningar och standarder måste uppfyllas. Inköpsprocessen består av 

flera aktiviteter som illustreras genom sex steg; specifikation, val av leverantör, 

förhandling och kontraktskrivande, beställning, leveransbevakning och utvärdering 

(Rogerson, 2017). Hållbarhet grundar sig i de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

dimensionerna (Sudarto et al. 2016).  

 

Den största utmaningen inom inköp är att omfamna behovet av hållbarhet där drivande 

faktorer bland annat är regler och standarder och den ökande medvetenheten som 

konsumenter besitter. Detta sätter press på organisationer att ta dessa faktorer i 

beaktning vid ett inköpsbeslut (Johnsen, Miemcxyk & Howard, 2017). När en 

organisation tar hänsyn till hållbarhet i inköpsprocessen genomförs ett hållbarhetsarbete 

i inköpsprocessen, detta betyder att inköpet inte bara innebär fördelar för organisationen 

utan även har miljömässiga-, sociala- och ekonomiska fördelar (Ghadimi et al. 2015). 

 

Tidigare forskning om apoteksbranschen har genomförts men då med störst fokus på 

någon av de enskilda dimensionerna. Det finns en mängd forskning om hållbarhet men 
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inte med samma fokus på alla dimensioner, vilket Zorzini (2015) belyser. Zorzini 

(2015) menar att största delen av all forskning inom hållbarhet har fokuserat på den 

miljömässiga dimensionen och att det därmed saknas forskning med fokus på alla 

dimensioner i hållbarhetsbegreppet. Dessutom, jämfört med miljöfrågor som redan är 

högt uppmärksammade av organisationer, är medvetenheten om potentiella 

hållbarhetsmöjligheter och risker som uppstår i inköpet är ännu inte tillräckligt 

utvecklad enligt Peukert och Sahr (2010).  

 

Utifrån ovan nämnda resonemang faller de ut i vår första frågeställning:  

Hur ser hållbarhetsarbetet ut i de svenskägda apotekskedjornas inköpsprocesser?  

 

1.2.2 Problemformulering 2 - Vilka krav ställer apoteken på sina leverantörer 

utifrån deras hållbarhetsarbete?  

 

Laura Inkapööl (2017) hävdar att det finns många hinder och utmaningar i 

hållbarhetsarbetet inom läkemedelsbranschen, där det största hindret är brist på 

transparens som präglar hela industrin vilket gör det svårt att följa leverantörskedjan. 

Enligt Sveriges Apoteksförening har apoteken svårt att påverka de villkor som 

leverantörer dikterar. Därmed hävdar Sveriges Apoteksförening att det måste införas 

nya synsätt och regler i hela läkemedelskedjan och att myndigheter bör lägga fokus på 

detta.  Idag kan inte leverantörer och läkemedelstillverkare förhandla med apoteken 

eftersom apoteken inte kan avsluta samarbetet och byta leverantör hur som helst 

(Sveriges Apoteksförening, 2017).  

 

Ett gemensamt krav för alla EU-länder som tillämpas vid val av leverantör är God 

tillverkningssed, GMP. GMP handlar om att all kosmetikatillverkning ska följa så 

kallad god tillverkningssed. Inköparen, i detta fall apoteken, har ansvaret att säkerställa 

att de produkter som köps in har tillverkats enligt GMP (Läkemedelsverket, 2014). 

Dock innehåller inte GMP några miljökrav. Apoteksmarknaden är styrd av lagar och 

regler, vilket är nödvändigt eftersom läkemedel inte är vilka varor som helst. Enligt 

Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2017 så måste regelverket vara realistiskt 

och ställa krav, men ställa kraven på rätt sätt i hela läkemedelskedjan (Sveriges 

Apoteksförening, 2017).  
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Leverantören spelar en viktig roll i försörjningskedjan som tillhandahåller råvaror 

såsom råmaterial, produkter och service, valet av en hållbar leverantör är därför ytterst 

viktigt för organisationer då hållbarhetsbegreppet på senaste åren har vuxit fram och 

blivit till allmän kännedom. Detta har gjort att organisationer ställer högre 

hållbarhetskrav på leverantörer och kräver inte endast att leverantören uppfyller de 

traditionella kraven som pris, kvalitet och leverans utan leverantören måste även beakta 

de miljömässiga-, sociala- och ekonomiska kraven (Ahmadi, Petrudi & Wang, 2017). 

Att göra ett hållbart leverantörsval blir därför avgörande för en hållbar försörjning. För 

att göra ett operativt rätt leverantörsval krävs noga och korrekta utvärderingar för att se 

till att leverantören möter organisationens behov och krav på hållbarhet (Ghouschi, 

Milan & Rezaee, 2017). Därför hävdar även Ghouschi, Milan och Rezaee (2017) att vid 

utvärdering av leverantörerna ska man ta hänsyn till de tre hållbarhetsdimensioner och 

använda som kriterier.  

 

Kriterier för ett hållbart leverantörsval bestäms enligt Fallahpour et al. (2017) utifrån de 

tre hållbarhetsdimensionerna. De menar att den ekonomiska dimensionen som handlar 

om pris och kostnad är av störst vikt vid val av leverantör men säger att 

miljödimensionen och den sociala dimensionen har blivit allt mer viktiga. Att 

leverantörerna levererar en grön produkt som har tillverkats på ett miljövänligt sätt är en 

väsentlig del av miljödimensionen och inom den sociala dimensionen handlar det om att 

mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet ska främjas (Fallahpour et al. 2017). Som 

resultat av att ta hänsyn till de tre dimensionerna i inköp har hållbara leverantörer vuxit 

fram menar Yousef et al. (2016). Vidare påverkas inköpsprocessen av hållbarhet och 

Oruezabala och Rico (2012) menar att leverantörsbasen i organisationer påverkas nya 

krav på hållbarhetsarbete.  

 

Med bakgrund av första frågeställningen är det intressant att undersöka hur 

hållbarhetsarbetet påverkar hur apoteken ställer krav på sina leverantörer. Med stöd av 

ovan problematisering mynnar vi ut i nästa frågeställning:  

 

Vilka krav ställer apoteken på sina leverantörer utifrån deras hållbarhetsarbete?  
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1.3 Frågeställningar 

Med hänsyn till problemdiskussionen har följande frågeställningar konstruerats: 

 

1. Hur ser hållbarhetsarbetet ut i de svenskägda apotekskedjornas 

inköpsprocesser?  

2. Vilka krav ställer apoteken på sina leverantörer utifrån deras 

hållbarhetsarbete? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att analysera och förstå hur svenskägda apotek arbetar med 

hållbarhet i sina inköpsprocesser med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna, samt 

hur apotekskedjorna ser till att deras hållbarhetsarbete reflekteras på sina leverantörer.  
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1.5 Disposition 

 
Figur 1 – Dispositionsillustration 

 

 

 

 

 

Inledning

•I detta kapitel presenteras bakgrund till ämnen som sedan problematiseras i 
problemdiskussionen. Därefter presenteras två frågeställningar baserat på 
problemdiskussionen. 

Metod

•I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt och metodval som används för att 
genomföra studien.

Teori

•I detta teorikapitel behandlas relevant teori för studiens första frågeställning. 

Empiri

•Här framställs en sammanställning av den insamlade informationen från de valda apoteken 
rörande den första frågeställningen.

Analys

•I detta kapitel kopplas teori till empiri och apotekens hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 
analyseras.

Slutsats

•Här framställs slutsatser utifrån studiens första problemformulering. 

Teori

•I detta kapitel behandlas relevant teori för studiens andra frågeställning.

Empiri

•Här framställs en sammanställning av den insamlade informationen från de valda apoteken 
rörande studiens andra frågeställning. 

Analys

•I detta kapitel kopplas teori och empiri och apotekens hållbarhetskrav på leverantörerna 
analyseras.

Slutsats

•Här presenteras slutsatser rörande studiens andra frågeställning. 

Avslutande 
kapitel

•I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens syfte. Vidare presenteras 
kritik till studien samt förslag till vidare forskning.
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar först vetenskapligt synsätt och angreppssätt för studien. 

Vidare beskrivs vald forskningsmetod, undersökningsmetod och design, datainsamling 

samt analysmetod. Till sist redogörs sanningskriterier och forskningsetiska 

överväganden (Se figur 2).  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Frågeställningar som har en kunskapsteoretisk eller epistemologisk frågeställning berör 

frågan vad som är eller kan betraktas som acceptabel kunskap inom ett ämnesområde 

(Bryman & Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) delar in epistemologi i tre olika 

synvinklar vilka är positivism, realism och interpretativism.  

 

Positivism uppmärksammar användandet av naturvetenskapliga metoder då den sociala 

verkligheten och dess aspekter studeras. Positivism innebär att det bara är de företeelser 

som via sinnena som kan betraktas som “riktig” kunskap och att vetenskapen ska vara 

objektiv, det vill säga värderingsfri. Syftet med teorin är att generera hypoteser som 

sedan kan prövas för att sedan kunna ta ställning till lagbundna förklaringar. Motsatsen 

till positivism är hermeneutik, i hermeneutiken är står tolkning och förståelse i fokus 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

Realism delas in i empirisk realism som är den vanligaste innebörden och innebär att 

man kan förstå verkligheten med hjälp av verkliga metoder, samt kritisk realism vilken 

förutsätter att uppfattningarna forskarna har bara är ett av många sätt att få kunskap om 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Interpretativismen grundar sig i att man försöker finna förståelse för varför människor 

beter sig på ett visst sätt. Interpretativismen har en uppfattning om att det krävs en 

strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens 

studieobjekt (Bryman & Bell, 2017).  

 

Denna studie antar ett positivistiskt synsätt. Detta för att den insamlade informationen, 

utifrån intervjuerna, inte kommer att värderas och tolkas utan den kommer att betraktas 

som objektiv kunskap.  
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Den vetenskapliga forskningen styrs främst av två olika uppfattningar om hur 

förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut, vilka är 

deduktion och induktion (Bryman & Bell, 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) är det 

deduktiva angreppssättet det synsätt som dominerar inom vetenskaplig forskning och är 

en process som kan beskrivas utifrån ett antal steg. Processen handlar om kopplingen 

mellan forskning, teori och resultat, där teorin styr forskningen.  

 

Till skillnad från deduktiv forskning handlar induktiv forskning om att dra 

generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. I det induktiva angreppssättet är 

teorin ett resultat av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2017). 

 

Abduktion är en mellanväg som Bryman och Bell (2017) tar upp som ett tredje 

alternativ som eventuellt kan lösa begränsningarna som finns inom induktion och 

abduktion. Begränsningarna i abduktion innefattar stark tillit på en väldigt strikt logik 

om falsifiering och teoriprövning av hypoteser. Detta blir ett problem då det blir svårt 

att välja ut teori som i ett senare skede ska prövas. Induktionens begränsningar handlar 

om att ingen mängd av empiriska data kan leda till en teoriformulering. Det abduktiva 

alternativet är baserat på det pragmatiska synsättet och inleds vanligtvis med ett känt 

problem som forskaren sedan ska förklara. Abduktivt tänkande går ut på att försöka 

identifiera betingelser som eventuellt skulle kunna förklara företeelsen (Bryman & Bell, 

2017).  

  

Uppsatsen kommer att följa en deduktiv forskningsansats då befintlig teori ligger till 

grund för det som ska studeras och då det är med hjälp av befintlig teori vi kan samla in 

empiriska data. Den teori som ligger grund för forskningen är teori rörande hållbarhet 

och inköp.  

 

2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Undersökningsmetod 

För att genomföra en studie kan olika tillvägagångssätt och metoder användas. Det finns 

två metoder som används, antingen följs en kvalitativ forskningsstrategi eller en 

kvantitativ (Bryman & Bell, 2017)  
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En kvantitativ forskning handlar om teoriprövning och utgår ifrån ett deduktivt synsätt. 

Kvantitativ forskning kännetecknas även av att naturvetenskapliga modeller används för 

att undersöka det som ska studeras. Inom kvantitativ forskning används ett objektivt 

synsätt, alltså ett antagande om att världen och människan är separerade. (Bryman & 

Bell, 2017) 

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen följer den kvalitativa forskningen ett 

tolkande synsätt. Här utgår forskningen snarare från ord än från siffror och nummer. 

Den kvalitativa forskningen följer ett induktivt synsätt och fokus ligger här på att 

generera nya teorier. Ytterligare kännetecken för en kvalitativ forskning är att tyngden 

läggs på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. En kvalitativ forskning 

utgår ifrån en konstruktionistisk ståndpunkt där sociala företeelser är ett resultat av 

samspel mellan sociala aktörer som verkar i den (Bryman & Bell, 2017).  

 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod, där tyngden läggs på ord och 

inte siffror. En kvalitativ forskningsmetod är bäst lämpad för vår forskning då vi utgår 

från befintlig teori och hur den kan tolkas i linje med studiens syfte.  

 

2.3.2 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesign går ut på att förklara hur man ska ta sig från “här” till “där”. 

Forskningsdesign är en mall för hur forskningen ska utformas, att koppla samman 

empiriska data med studiens forskningsfrågor (Yin, 2007). Enligt Bryman och Bell 

(2017) finns det fem olika typer av forskningsdesigner; experimentell design, 

tvärsnittsdesign, longitudinell design, komparativ design och fallstudiedesign.  

 

Experimentell design handlar om att två grupper jämförs med varandra. Den ena 

gruppen kallas för experimentgruppen och i den gruppen manipuleras den oberoende 

variabeln för att sedan jämföras med en kontrollgrupp där den oberoende variabeln inte 

har blivit manipulerad. Variabeln mäts innan och efter experimenten i syfte att 

undersöka skillnader från före och efter experimentet (Bryman & Bell, 2017).  

 

I en tvärsnittsdesign eller surveyundersökning samlas data in från fler ett utfall vid en 

viss tidpunkt för att resultatet sedan ska kunna bidra till en uppsättning av kvantitativa 
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eller kvantifierbara data. Denna data granskas sedan för att undersöka om ett samband 

eller mönster kan upptäckas. Data till en surveyundersökning samlas in genom till 

exempel; enkäter, intervjuer och observationer (Bryman & Bell, 2017).  

 

I en longitudinell studie läggs vikten på att kartlägga förändringar. En longitudinell 

studie går ut på att först studeras ett urval vi ett tillfälle och sedan minst en gång till vid 

ett annat tillfälle, med syfte att se förändring (Bryman & Bell, 2017).  

 

I en komparativ design tillämpas två identiska metoder för att studera två helt olika fall. 

Vikt läggs på att bättre förståelse kan framkomma om en social företeelse jämförs med 

en annan (Bryman & Bell, 2017).   

 

Den femte och sista undersökningsdesign är fallstudie. Enligt Yin (2007) handlar en 

fallstudie om att enbart ett fall granskas och undersöks (Yin, 2007). En fallstudie 

försöker visa på den valda fallets specifika natur och komplexitet. Inom 

företagsekonomisk forskning är fallstudie en väldigt vanlig metod att använda (Bryman 

& Bell, 2017).  

 

Denna studie kommer att följa en komparativ design bortsett från att fler än två fall 

kommer att granskas och jämföras. I denna studie kommer tre stycken fallföretag att 

undersökas med identisk metod där intervjuer kommer att genomföras för att samla in 

data, därav en komparativ design.  

 

2.4 Datainsamling 

Det finns två sätt att samla in data på, antingen samlas den in primärt eller sekundärt.  

Primärdata är data som publiceras för första gången och som forskaren har samlat in 

själv genom till exempel intervjuer. Sekundärdata är data som forskaren inte har samlat 

in på egen hand utan data som har samlats in av andra forskare (Bryman & Bell, 2017). 

 

Vi kommer att använda oss av primärdata och sekundärdata. Den primärdata som vi 

kommer att användas består av intervjuer som har genomförts med de valda 

intervjupersonerna på apoteken samt sekundärdata med information från respektive 

apoteks hemsida.  
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2.4.1 Intervjuteknik 

Intervjuer är den mest använda tekniken inom kvalitativ forskning för att samla in data. 

Det finns olika sätt att strukturera upp intervjun på; ostrukturerad samt semistrukturerad 

intervju. Inom kvalitativ forskning går ibland dessa två metoder under namnet 

kvalitativa intervjuer. Fördelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att 

intervjun får röra sig i olika riktningar och den behöver inte alltid följa ett 

intervjuschema. I kvalitativa intervjuer är det även tillåtet att intervjua samma person 

fler än en gång och söka efter detaljerade och fylliga krav (Bryman & Bell, 2017).  

 

I en ostrukturerad intervju använder sig forskaren av minnesanteckningar och ett visst 

antal teman under intervjun. Det som kännetecknar en ostrukturerad intervju är att den i 

viss mån kan liknas vid ett vanligt samtal. I en semistrukturerad intervju förhåller sig 

forskaren till bestämda teman som ska beröras men intervjupersonen kan fortfarande 

svara ganska fritt på frågorna. Det finns ofta en intervjuguide men frågorna behöver inte 

ställas i den bestämda ordningen, även om de oftast gör det. En annan fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att det är tillåtet att ställa så kallade följdfrågor (Bryman 

& Bell, 2017).  

 

I denna studie kommer semistrukturerade intervjuer att användas när intervjupersonerna 

intervjuas. Vi väljer att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ha en grund 

att stå på och att alla intervjuer ska utgå från samma teman och frågor, men att 

intervjupersonerna fortfarande ska ha ganska stor frihet att svara som de vill. 

Intervjuguiden vi använder oss av finns som bilaga A.  

 

Det finns olika sätt att utföra intervjuer och det kanske mest vanliga är så kallade 

besöksintervjuer eller telefonintervjuer. Under besöksintervjuer är intervjuaren hos 

respondenten och ställer frågorna och skriver ned svaren eller spelar in vad de säger. 

Under telefonintervjuer sker intervjun per telefon och intervjuaren skriver ned svaren 

under tiden. Telefonintervjuer har blivit allt mer vanligare och på senare tid har de även 

ansetts vara lika representativa som besöksintervjuer (Bryman & Bell 2017).  

 

I vår studie kommer vi att använda oss av telefonintervjuer för att kunna samla in svar 

från alla valda intervjupersoner. Vi valde att inte använda oss av besöksintervjuer då det 



  
 

13 

skulle bli alldeles för kostsamt och tidskrävande för oss att utföra dem då de valda 

intervjupersonerna bor utspritt över Sverige. 

 

2.5 Urval 

Bryman och Bell (2017) beskriver två olika sätt att välja respondenter för en 

undersökning vilka är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vid 

sannolikhetsurval används en randomiserad urvalsteknik vilket innebär att urvalet 

baseras på en slumpmässig grund där populationens alla enheter har lika stor chans att 

bli vald. Då sannolikhetsurval tillämpas kan resultaten från stickprovet generaliseras till 

hela populationen (Bryman & Bell, 2017).  

 

Icke-sannolikhetsurval är ett urval som erhålls då specifika enheter i populationen har 

större chans att väljas än andra, syftet med urvalet är att omfatta de former av urval som 

inte görs utifrån sannolikhetsprinciperna. Icke-sannolikhetsurval har tre olika slag, 

bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurvalet bygger på vad 

för objekt som just för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Snöbollsurval innebär att 

forskaren utgår från en liten grupp relevanta respondenter som hela tiden 

rekommenderar nya respondenter tills dess att forskaren har ett tillräckligt stort urval. 

Kvoturval används sällan i akademisk forskning. Här delas målgruppen in i mindre 

grupper som forskaren sedan väljer ut vilka objekt som skall ingå i studien (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

Denna studies urval är baserat på ett icke-sannolikhetsurval då de valda 

intervjupersonerna är valda enligt ett bekvämlighetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval har 

gjorts och personer med anknytning till hållbarhet och inköp på de valda apoteken som 

varit tillgängliga har intervjuats. Därav har ett bekvämlighetsurval tillämpats i studien. 

Indirekt görs urvalet av apoteken själva eftersom det krävs en vilja att delta i studien. 

Utgångspunkten med studien var att göra en jämförelse med sex apotek, men på grund 

av brist på exempelvis kunskap, tid och vilja hade endast tre apotek möjlighet att 

delta.  I tabell 1 är intervjupersonerna listade. I studien kommer samtliga respondenter 

och därmed att vara anonyma.   
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Företag Namn Befattning Datum Intervjumetod 

Apoteket 1 Respondent 

1 

Logistik direktör 2018-05-03 Telefonintervju 

Apotek 2 Respondent 

2 

Farmaci- och 

kvalitetschef 

  

2018-05-07 Telefonintervju 

Apotek 3 Respondent 

3 

Kvalitetsansvarig 2018-05-011 Telefonintervju 

Tabell 1 - Sammanställning av intervjupersoner 

 

Som kan avläsas i tabell 1 har respondenterna olika typer av befattningar vilket gör att 

de kan ha skilda erfarenheter inom hållbarhetsarbete i inköpsprocessen. Förhoppningen 

var att intervjua personer med en hållbarhetsbefattning med kunskap om inköp. Dock 

kunde ingen respondent med den befattningen medverka. 

 

2.6 Analysmetod 

För att analysera den data som samlats in under studien menar Yin (2007) att det finns 

fem tillvägagångssätt. Dessa är mönsterjämförelser, utformning av förklaringar, 

tidsserieanalyser, logiska modeller och synteser mellan olika fall (Yin, 2007).  

 

Mönsterjämförelser innebär att man försöker finna ett mönster mellan det insamlade 

materialet och olika fall. Utformning av förklaringar är en typ av mönsterjämförelse där 

målet är att bygga upp en förklaring av fallet. Tidsserieanalys innebär att den data som 

samlats in analyseras och jämförs över en viss tid. Logiska modeller grundar sig i att ett 

skeende beskrivs i ett upprepande mönster. Synteser mellan olika fall innebär att man 

studerar och analyserar minst två fall där varje fall betraktas som ett enskilt fall och där 

man söker särskilda drag för fallet (Yin, 2007). 

 

Denna studie kommer att använda synteser mellan olika fall som analysmetod för att 

kunna hitta likheter och skillnader mellan de olika fall som har studerats. Av den 

anledning att ta reda på hur de olika fallföretagen arbetar olika med hållbarhetsarbete i 

deras inköpsprocesser.  
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2.7 Sanningskriterier 

Validitet och reliabilitet är två kvalitetskriterier för företagsekonomisk forskning som 

Bryman och Bell (2017) diskuterar. Under denna studie kommer vi att genomföra en 

kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2017) diskuterar om hur väl reliabilitet 

och validitet är relevant i den kvalitativa forskningen, av den anledningen att mätningen 

inte är det främsta intresset i studien. Istället föreslås alternativa kriterier för bedömning 

av kvalitet till kvalitativa undersökningar, trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 

2017). Dessa kommer beskrivas övergripande och vi kommer ta hänsyn till dem genom 

hela studien.  

 

2.7.1 Trovärdighet 

Kriteriet trovärdighet delas in i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. Utifrån dessa kan man bedöma en forskningsstudie för att 

avgöra om den är trovärdig (Bryman & Bell, 2017).  

 

Tillförlitlighet: Genom att skapa tillförlitlighet innebär det att man både har säkerställt 

att forskningen har utförts i enlighet med alla regler som finns och att resultaten 

rapporteras till de personer som är deltagare av den sociala verklighet som har 

undersökts, för att personerna ska bekräfta att forskaren har uppfattat den verkligheten 

på rätt sätt. Vilket kallas för respondentvalidering. Detta innebär att tillförlitligheten 

avgör hur andra accepterar den forskning som studien har genomfört (Bryman & Bell, 

2017). 

  

Överförbarhet: Överförbarhet handlar i kvalitativ forskning om att resultatet ska kunna 

sättas in en annan situation eller i samma kontext vid en senare tidpunkt. Därmed måste 

man redogöra resultatet på ett väl beskrivande sätt och eftersom kvalitativa studier är 

djupare gör överförbarheten mer komplicerad (Bryman & Bell, 2017).  

 

Pålitlighet: Det är viktigt att man har en tydlig redogörelse för alla faser för att kunna 

bedöma om en studie är pålitlig. De faser i forskningsprocessen som ska redogöras för 

är exempelvis forskningsfrågorna, val av undersökningspersoner och fältanteckningar 

med mera. Sedan kan så kallade “revisorer”, kollegor till forskaren, granska för att 

bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt i alla faser som forskaren har valt. Detta kan 
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göras under pågående undersökning eller senast när undersökningen börjar bli klar 

(Bryman & Bell, 2017).  

  

Bekräftelse: Forskarens personliga åsikter ska inte medvetet påverka studien, vilket kan 

vara svårt i kvalitativ forskning. Därför är det viktigt att agera i god tro därav 

konfirmera eller bekräfta forskningen. Som handlar om att bekräfta och styrka de 

resultat som kommer fram av forskningen (Bryman & Bell, 2017).  

 

Alla dessa delkriterier granskas och tas hänsyn till genom hela forskningsprocessen för 

att uppnå tillförlitlighet i studien. Vi uppnår tillförlitlighet genom att skicka den 

insamlade data till de intervjuade personerna för att bekräfta att det stämmer. För att 

uppnå överförbarhet kommer studiens resultat att noga och utförligt beskrivas. Studiens 

pålitlighet testas vid flertal tillfällen när den granskas av opponenter vid seminarium. 

Till sist så kommer vi under studiens gång att med största möjlighet undvika personliga 

åsikter och värderingar för att kunna bekräfta och konfirmera forskningen.  

 

2.7.2 Äkthet 

Det andra kriteriet är äkthet som också innehåller några egna delkriterier; rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktiskt autencitet. För denna 

forskningsstudie faller endast rättvis bild in i linje med studiens syfte. Att ge en rättvis 

bild av undersökningen och om de åsikter och uppfattningar som finns i gruppen av 

människor som studeras. Äktheten i studien säkerställs genom att respondenterna 

godkänner materialet som sammanställts efter intervjuerna (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.8 Forskningsetiska överväganden  

Etiska problem i företagsekonomiska undersökningar är något som berör alla studier 

och kan uppstå då man genomför en forskningsinsats. Bryman och Bell (2017) redogör 

för etiska regler som berör integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet för 

individer som är involverade i forskningen. Bryman och Bell (2017) ger också exempel 

på följande etiska principer som gäller inom svensk forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och till sist 

falska förespeglingar.  
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Den första principen Bryman och Bell nämner är informationskravet vilket innebär att 

berörda individer ska informeras om undersökningens syfte samt om vilka moment som 

skall ingå. Samtyckeskravet innebär att berörda individer ska ha vetskapen om att de 

deltar frivilligt samt att de kan avbryta när som. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet innebär att personuppgifter skall behandlas med sekretess och 

anonymitet. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas 

till forskningens ändamål. Till sist nämner Bryman och Bell (2017) falska 

förespeglingar vilket innebär att forskaren inte får vilseleda eller ge falsk information 

till de deltagande individerna.  

 

Denna studie följer alla de fem etiska principerna Bryman och Bell (2017) presenterar. 

Innan intervjuerna genomfördes informerade vi berörda individer om studiens syfte, 

momenten som ingår samt att deltagandet är frivilligt. Vi har också gett information om 

att de uppgifter vi samlar in endast används till denna studie och att dessa behandlas 

enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet. Det vill säga obehöriga tar ej del av 

deras svar samt att de svarande får vara anonyma. Alla deltagande individer har fått 

samma förutsättningar både innan- och under studiens gång och vi har ej försökt att 

vilseleda deltagarna med vilseledande eller snedvridna frågor. 

 

2.9 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har fungerat väl under hela studiens gång och alla författare har 

deltagit och bidragit till studien likvärdigt.  
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2.10 Metodsammanfattning 

Här följer en sammanfattning av studiens metod (se figur 2).  

METODSAMMANFATTNING 

Vetenskapligt synsätt  Realism 

Vetenskapligt angreppssätt  Deduktivt 

Undersökningsdesign  Komparativ design 

Insamlingsmetod Primär och sekundärdata 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval Icke-sannolikhetsurval 

Bekvämlighetsurval 

Forskningskvalitet Trovärdighet 

- Tillförlitlighet 

- Överförbarhet 

- Pålitlighet 

- Bekräftelse  

Äkthet 

Forskningsetiska överväganden Informationskrav 

Samtyckeskrav 

Konfidentialitets- och anonymitetskrav 

Nyttjandekrav 

Falska förespeglingar 

Analysmetod  Synteser mellan olika fall 

Figur 2 – Metodsammanfattning 
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3 Hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

3.1 Teori 

Detta teoriavsnitt presenterar den teoretiska ramen för studiens första 

problemformulering. Avsnitten inleder med en definition av hållbarhet och 

hållbarhetsdimensionerna. Därefter presenteras hållbarhetsarbete för att sedan gå in 

på inköpsprocessen. Till sist slås begreppen samman till hållbarhetsarbete i 

inköpsprocessen. Se figur 3 för disposition av teoriavsnittet. Den teoretiska 

referensramen kopplas sedan samman med empiri för att analysera 

problemformuleringen.   

 

Figur 3 – Första teoriavsnittets disposition 

3.1.1 Hållbarhet 

FN:s Världskommission för miljö och utveckling publicerade Brundtland-rapporten, vår 

gemensamma framtid, vars syfte var att försöka få fram en helhetsförståelse för världens 

resurs- och miljöproblem där lösningen var en hållbar utveckling (Ammenberg, 2012). 

Även om rapporten publicerades år 1987 är det en av de mest kända och citerade 

definitionerna om hållbar utveckling som blivit mycket viktig: 
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” development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” (Mota et al. 

2017, s.32). 

          

Hållbar utveckling definieras på olika sätt men gemensamt för definitionerna är ett 

långsiktigt perspektiv som beskriver att flera generationer framåt i tiden ska ha samma 

möjlighet att tillgodose sina behov som vi idag har. Dagens resurser ska fördelas mellan 

nuvarande och framtida människor. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner som 

vävs samman nämligen miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet (Ammenberg, 

2012). För att uppnå hållbar utveckling i en organisation är det viktigt att alla tre 

dimensioner tas hänsyn till då de är sammanhängande och beroende av varandra 

(Varsei, 2016).  

 

Då syftet med studien riktar sig mot hållbara inköpsprocesser inom enskilda 

organisationer kommer Corporate Social Responsibility (CSR) att användas i 

teorikapitlet. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp för en organisations 

eller företags samhällsansvar och dess påverkan på samhället ur de tre dimensionerna 

miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. CSR är ett sätt för organisationer att 

redovisa verksamhetens icke-finansiella aktiviteter gällande identifiering och mätning 

av socialt och miljömässigt beteende (Benn & Bolton, 2011).  

 

3.1.2 Hållbarhetsdimensioner 

3.1.2.1 Miljödimensionen 

Den miljömässiga hållbarhetsdimensionen är den som på vetenskapliga grunder sätter 

ramarna eftersom om det inte finns ett hållbart ekosystem har det på lång sikt ingen 

betydelse för ekonomiska eller sociala frågor (Ammenberg, 2012). Björklund (2012) 

skriver att den miljömässiga hållbarheten beror på befintlig situation och att ett större 

miljömässigt ansvar kan tas genom att välja olika lösningar till befintliga problem inom 

miljömässigt ansvar till exempel att organisationer väljer miljövänligare transporter 

eller grönare logistiksystem. Då den miljömässiga hållbarhetsdimensionen beaktas i 

Supply Chain Management är syftet att integrera miljörelaterade frågor i hela 

försörjningskedjan till exempel vid val av leverantör, transportsätt och förvaring av 

färdigställd produkt (Varsei, 2016).  
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3.1.2.2 Sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är bred då den handlar om att bygga ett 

stabilt samhälle, uppfyllandet av mänskliga behov, utveckling och kultur. 

Organisationer har ett stort ansvar för miljön och samhället då många beslut med 

avgörande konsekvenser tas. För organisationer handlar den sociala 

hållbarhetsdimensionen bland annat om hur personalen hanteras och hur organisationen 

påverkar samhället genom fördelning av resurser, makt och inflytande med hänsyn till 

jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Till exempel bör organisationer sträva efter 

långsiktig optimering i kontrast till kortsiktig, de bör nyttja istället för att utnyttja 

naturresurser och människor samt att samverka snarare än att motverka (Ammenberg, 

2012). Varsei (2016) skriver att det är svårt för organisationer att uppnå CSR då det är 

svårt att nå ett långsiktigt engagemang för social hållbarhet samt att kunna hantera 

hållbara försörjningskedjor.  

 

3.1.2.3 Ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska hållbarhetsdimensionen vävs ofta in i de miljömässiga- och sociala 

dimensionerna då rapporter om dessa vanligtvis inkluderar hur metoderna kan bidra 

med en ekonomisk hållbarhet och utveckling (Seuring et al. 2008). Ekonomisk 

hållbarhet är ett sätt för organisationer att uppnå ekonomiska mål samtidigt som de 

miljömässiga- och sociala dimensionerna uppfylls. Dessa dimensioner relaterar till 

varandra då genomförande av miljömässiga- och/eller sociala initiativ skulle medföra 

ekonomiska fördelar. Fördelarna är bland annat kostnadsminimering då 

försörjningskedjan ses över samt säkrare lagring, transport och tillverkning, ekonomisk 

prestationsförbättring då miljömässiga inköp görs, förbättrad produktkvalitet då 

miljöledningssystem införs samt förbättrat rykte då de engagerar sig i 

hållbarhetsområdet (Varsei, 2016). 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella 

resurser för att skapa långsiktig stabilitet i samhällets ekonomiska system samtidigt som 

miljön och samhället skyddas. En enskild organisations ekonomiska hållbarhet kan vara 

att finnas kvar på lång sikt samt gå med vinst men organisationen måste också beakta 

påverkan på den långsiktiga hushållningen med viktiga resurser för samhället 

(Ammenberg, 2012). Den ekonomiska hållbarheten är enligt Anand och Sen (2000) ett 
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sätt att fördela befintliga resurser jämnt mellan dagens och kommande generationer. 

Med detta menar dem att befintliga ekonomiska resurser såsom produktiv kapacitet eller 

kapital ska bevaras för framtiden (Anand & Sen, 2000).  

 

3.1.3 Hållbarhetsarbete 

I detta avsnitt presenteras ett hjälpmedel som organisationer kan använda sig av för att 

utföra hållbarhetsarbete.  

 

3.1.3.1 Miljöledningssystem 

Utöver obligatoriska lagar och regleringar som myndigheter utfärdar finns olika 

hjälpmedel för organisationer att nyttja i deras miljö- och hållbarhetsarbete. 

Organisationer tar själva ställning till hur mycket de ska arbeta med dessa frågor inom 

den egna organisationen då arbetet är frivilligt. Däremot ställer många av 

organisationers intressenter numera krav på miljö- och hållbarhetsarbete vilket 

resulterar i att organisationer måste arbeta kring frågor som rör hållbarhet för att finnas 

kvar på marknaden. Ett hjälpmedel är ledningssystem vilket är en form av strategiska 

och organisatoriska hjälpmedel som används för att uppnå mål och ramverk samt för att 

utföra, utvärdera, mäta och leda organisationens arbete (Ammenberg, 2012).  

 

Ett exempel är miljöledningssystem som hjälper till att identifiera, hantera, övervaka 

och kontrollera miljöfrågor som berör den egna organisationen. Miljöledningssystem 

finns till för att underlätta och ge en arbetsmodell för kontinuerliga förbättringar inom 

miljöarbete hos organisationer samt informera interna och externa intressenter om att 

miljöpåverkan både mäts och förbättras (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). 

Miljöledningssystem byggs upp på begreppet miljöaspekt vilket enligt Ammenberg 

(2012, s. 318) definieras som: “delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, 

produkter eller tjänster som kan påverka miljön”. Begreppet miljöaspekt ger en bred 

förståelse för bakomliggande orsaker för en organisations miljöpåverkan och 

konsekvenserna då begreppet fokuserar på verksamheten i sig.   

 

3.1.3.2 Miljöcertifiering 

International Organization for Stadardization (ISO) är en icke-statlig oberoende 

internationell standardiseringsorganisation som utarbetar och publicerar frivilliga och 

konsensusbaserade standarder. ISO:s standarder omfattar branscher inom 

livsmedelssäkerhet, teknik, jordbruk och hälso- och sjukvård. Dessa standarderna 



  
 

23 

innehåller specifikationer, krav och riktlinjer som säkerställer kvalitet, säkerhet och 

effektivitet för system, produkter och tjänster (ISO, 2018). Då syftet med studien riktar 

sig mot hållbara inköpsprocesser lägger vi endast fokus på ISO 14001 och ISO 26000 

som handlar om miljö- och samhällsansvar. 

 

ISO 14001 

ISO 14001 är en miljöstandard som anger krav för ett miljöledningssystem och 

certifiering till det. ISO 14001 förenklar organisationers arbete för att förbättra sin 

miljöprestanda och ger både interna och externa intressenter försäkran om att 

miljöpåverkan mäts och förbättras. ISO 14001 har som förutsättning att organisationen 

tar hänsyn till miljöfrågor som berör den egna verksamheten (ISO, 2018). 

 

ISO 26000 

ISO 26000 är inte direkt utformat för ett ledningssystems grund och därav finns det inte 

heller några direkta krav, det är istället utformat för att ge vägledning. ISO 26000 pekar 

ut relevanta områden för en organisation för hur de ska agera för att ta ett 

samhällsansvar det vill säga ansvar för organisationen påverkan på miljö och samhället 

(ISO, 2018).  

 

3.1.4 Inköpsprocessen  

Att göra ett inköp innebär att köpa in det material eller produkter som behövs för 

verksamheten, så att det finns till när det efterfrågas. Van Weele (2016) definierar inköp 

enligt följande:  

 

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

av alla varor, tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändiga för 

att driva, underhålla och styra företagets primära och stödjande 

aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.” (Van Weele, 

2016, s.40) 

 

Vidare diskuterar Van Weele (2016) kring inköpsfunktionen som omfattar 

inköpsprocessen vilken består av att bedöma inköpsbehov, få rätt pris, specificera 
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villkor, välja leverantör, skriva kontrakt och följa upp att leveranser och betalningar 

kommer i tid. Dessa inköpsaktiviteter kan tydligare illustreras i figur 4.  

Figur 4 - Inköpsprocessen (Van Weele, 2016, s.68) 

 

Definiera specifikation 

Det första steget i inköpsprocessen handlar om att definiera en specifikation där det 

fastställs kraven för inköp (se figur 4). Därav görs en specifikation med det som 

organisationen behöver köpa in. Specifikationen kallas för inköpsorderspecifikation och 

omfattar flera specifikationer om allt som behövs för att välja rätt leverantör. En 

kvalitetsspecifikation som talar om hur produkten ska levereras och uppfylla vissa krav, 

som exempelvis tekniska normer. Sedan ska det också finnas en logistikspecifikation 

som anger hur stor kvantitet som ska köpas in men även tid och plats för leveransen. 

Även en specifikation som ska beskriva hur produkten ska underhållas av leverantören 

vilket kallas för underhållsspecifikation. Det ska även innehålla eventuella juridiska 

krav och miljökrav för produkten och hur den har tillverkats så att det har gjort rätt i 

enlighet med lagar och regler. Till sist ska en inköpsorderspecifikation innehålla en 

budget för inköpet (Van Weele, 2016).  

 

Välja leverantör 

Specifikationen ska underlätta vid val av leverantör. I och med specifikation kan man 

sålla bort de leverantörer som inte uppfyller de krav som organisationen har.  

Att välja leverantör är ett av de viktigaste stegen i hela inköpsprocessen. Vanligtvis 

utgår valet av leverantör från ett antal steg. Först ska man besluta om vilken typ av 

kontraktering man ska ha. De två typerna som Van Weele (2016) diskuterar är; turnkey-

kontraktering och partiell kontraktering. Vid turnkey-kontraktering läggs ansvaret helt 

på leverantören. Medan vid partiell kontraktering delas uppdraget upp i olika delar, som 

kontrakteras ut separat (Van Weele, 2016).  

 

Nästa steg är att välja hur avtalet ska vara utformat, ska man ha ett fast pris eller ska 

man ha ett löpanderäkningspris. Det finns en tredje typ av kontrakt som kallas à pris-

kontrakt, där kostnaden fastställs för vanliga, standardiserade aktiviteter. Vidare 

stämmer man av leverantörer mot de inköpskrav man har, och får då kvar de 



  
 

25 

leverantörer som matchar organisationens krav. Här skickar organisationen ut 

anbudsförfrågan som potentiella leverantörer då får chansen att svara på med 

erbjudande med pris till köparen. Vanligtvis handlar det om cirka tre till fem 

leverantörer som man ger anbud på. Slutligen, efter en utvärdering av anbuden med 

värderingslistor som inköparen tittat noga på, väljer man leverantör att gå vidare i 

förhandling med (Van Weele, 2016).  

 

Förhandling och kontrakt 

När lämplig leverantör har valts skrivs ett kontrakt som kan komma att innehålla flera 

specifikationer och krav vilket det förhandlas om. De viktiga aspekterna vid ett 

köpeavtal är pris och leveransvillkor, betalningsvillkor, garantivillkor och andra 

överenskommelser. Pris och leveransvillkor innebär att man förhandlar fram det 

acceptabla priset för båda parter och att man tar hänsyn till valutarisker om det är en 

utländsk leverantör man har valt. Bestämmelser kring leveranstider och liknande 

förhandlas också i detta steg. Sedan förhandlas det om hur betalning ska ske och när den 

ska ske. Garantivillkor handlar om att säkerställa kvalitet och uppfyllande av 

produktkrav. Att leverantören ska kunna garantera att produkten är levererad i det skick 

som är överenskommet. I kontraktet bör det så stå hur länge leverantörer är ansvarig för 

garantin, hur länge en produkt har garanti exempelvis. Andra överenskommelser kan 

vara säkerhet, skyldighet och övergång av rättigheter eller andra specifika nödvändiga 

bestämmelser (Van Weele, 2016).  

 

Beställning  

När ett kontrakt är klart och underskrivet av parterna kan köparen lägga en inköpsorder. 

Vid beställning behöver man vara noga med all information och instruktion man ger till 

leverantören. Vanligtvis innehåller en inköpsorder ordernummer, kort beskrivning av 

produkten, kvantitet, enhetspris, datum för leverans, leveransadress och fakturaadress. 

En inköpsorder kan självklart innehålla flera orderrader med olika produkter. All 

information som inköpsorder innehåller måste sedan finnas på det så kallade 

leveransdokumentet och på fakturan som leverantören skickar till köparen. Så att det 

inte ska bli fel någonstans. Oftast skickar leverantören en orderbekräftelse vid mottagen 

inköpsorder men då även samma information (Van Weele, 2016). 

 

Leveransbevakning 
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Leveransbevakning kräver att inköparen är uppmärksam för att se till att leverantören 

lever upp till kraven. Van Weele (2016) hävdar att det finns flera typer av 

leveransbevakning. En avvikelsebaserad leveransbevakning innebär att inköparen blir 

informerad om att materialet inte inkommit i tid av den interna kunden vilket gör att 

inköparen måste agera. Eftersom att denna metod innebär att inköparen får 

informationen i efterhand rekommenderas inte denna typ som leveransbevakning. Av 

den anledningen är förebyggande modeller mycket mer fördelaktiga, en sådan typ är 

rutinkontroll där inköparen kontaktar leverantören något i förväg innan leveranser och 

då ber om att få ett leveransdatum bekräftat. Ytterligare en metod, som kräver mer tid 

av inköparen, är avancerad statskontroll. Som oftast används på särskilda problematiska 

leverantörer eller på extra viktiga beställningar. Metoden innebär att inköparen med 

jämna mellanrum utför kontroller hur leverantörens arbete går utifrån tidsrelaterade 

leveransplaner. Ibland kan en beställning vara så pass viktigt att inköparen placerar ut 

en kontrollant hos leverantören, detta kallas för fältbevakning. Detta utförs endast vid 

extremt viktiga kontrakt som kostar mycket och där det innebär stora risker. 

Produkterna testas innan leverans för att se att de uppfyller alla krav som ställs på dem. 

Det är även viktigt att man har ett rapporteringssystem för eventuella problem vid 

leverans. Dagligen rapporteras organisationen om leverans- och kvalitetsproblem som 

ger dem möjligheten att ge feedback direkt till leverantören om de problemen för att 

förebygga att det inte uppstår igen (Van Weele, 2016).  

 

Utvärdering 

Inköpsprocessen är inte klar när beställningen har tagits emot. Det är administrativa 

uppgifter som ska hanteras i form av garantiärenden, information om inköp och 

leverantörer bland annat. Slutligen ska leverantören och projektet utvärderas, avslutas 

och registreras. Varje leverantör och erfarenheten av leverantören man har i 

organisationen bör dokumenteras noggrant så inköparen har all information som kan 

behövas. Då har inköparna koll på flera leverantörers kvalitet, leveransförmåga, service 

och konkurrenskraft. Sedan är det viktigt att informationen är uppdaterad och aktuell 

och därför är en utvärdering viktig i alla inköpsprocesser. Med utvärdering kan 

organisationen sedan rensa sin leverantörsbas och endast fokusera på de betydande 

leverantörerna som har visat sig att vara de bästa (Van Weele, 2016).  
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3.1.5 Hållbarhetsarbete i inköpsprocessen  

Johnsen, Miemczyk och Howard (2016) hävdar att inköp spelar en central roll inom 

hållbarhetsområde men att en av de svåraste uppgifterna inom inköp är att omfamna 

ordet hållbarhet. Om en organisation lyckas att implementera hållbarhet inom sina 

inköpsprocesser menar Ghadimi et al. (2015) att kostnader samt organisationens 

utveckling kan få en positiv utveckling. För att ett hållbart inköp ska vara fördelaktigt 

måste alla delar i processen ha samma mål. Relationen mellan den köpande och säljande 

parten är den viktigaste biten när det kommer till ett hållbart inköp. En av de främsta 

uppgifterna är att den säljande parten ser till att vald leverantör har kapaciteten att jobba 

för en miljövänlig, socialt samt ekonomiskt hållbar relation (Ghadimi et al. 2015). 

 

Ett hållbart inköp kan enkelt förklaras som att strävan efter hållbar utveckling inom 

inköpsprocessen. Ett hållbart inköp kräver att alla tre dimensionerna för hållbarhet 

försöker att uppnås. Inom miljödimensionen handlar det bland annat om att utsläpp samt 

avfall ska minska. Den sociala dimensionen innebär att mänskliga rättigheter följs samt 

att mångfald tillåts. Den ekonomiska dimensionen handlar om att ekonomisk prestanda 

upprätthålls (Crespin-Mazet & Dontenwill, 2012). Utmaningen är att det ofta ses som 

en dyr insats att arbeta med hållbart inköp och kostnadsproblemen är det största hindret 

för att ta hänsyn till framförallt miljöfaktorer i inköpsprocessen (Brammer & Walker, 

2011).  

 

Enligt Ferri och Pedrini (2017) innebär den sociala dimensionen inom hållbarhetsarbete 

främst att leverantörernas och intressenternas förväntningar inom hälsa och säkerhet, 

mänskliga rättigheter samt leverantörsdiversitet stämmer överens med organisationen 

som vill göra inköpet.  

 

Rosell (2014) menar att man måste ta hänsyn till miljöaspekter redan från starten av en 

produkts utformning och som inköpare ansvarar man för att dessa aspekter tas hänsyn 

till vid inköpet. Lagar och regler är inte det enda som spelar roll vid inköp utan kunder 

ställer också krav på leverantörerna. Idag är miljötänket en faktor som ger 

organisationen ett gott rykte bland sina kunder och hur miljöanpassat en organisation är 

beror till exempel på produktens framtagning, transportsätt och lagring. Som inköpare 

handlar miljöanpassat arbete inte bara om att kolla hur produkten ser ut i det ögonblick 

inköpet sker, utan att även inkludera en bedömning av hur produkten påverkar miljön 
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från vaggan till graven. Till exempel kan en och samma produkt ha helt olika 

miljöpåverkan beroende på var och hur den har producerats. Därför är det viktigt för 

inköparen att grundligt bedöma hur produkterna som köps in tillverkas, vilka utsläpp de 

bidrar till vid tillverkningen och utsläpp vid transport, val av transportsätt, vilka utsläpp 

de bidrar till vid ett senare skede och hur de förvaras eller deponeras när de är 

färdiganvända. Det vill säga göra en livscykelanalys på produkterna (Rosell, 2014). 

  

För att lyckas med miljöarbetet vid inköp är det viktigt att ha kunskap om vad 

miljöarbete är, men det räcker inte att endast inköparen har kunskaper om miljöarbete 

utan det är lika viktigt att andra medarbetare och leverantörer har samma kunskaper 

inom detta område. Det händer att leverantörerna inte har samma utbildning i 

miljöfrågor och då är det viktigt att upplysa dem om vilka krav som ställs på dem och 

varför kraven ställs. En inköpare bör ha kunskaper inom miljöfrågor och bör veta vilka 

ämnen som är miljöfarliga, vilka krav som är rimliga att ställa på leverantörer och hur 

felaktigt arbete kan påverka organisationen och miljön negativt (Rosell, 2014). 

 

Miljömässigt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen  

Genom att ha miljömässigt hållbarhetsarbete vid inköp ser man till att ta effektiv nytta 

och inte slösa naturliga energikällor, råmaterial och andra naturresurser när man köper 

in det. Det innebär också att ta ansvar för exempelvis återvinning, avfallshantering och 

returlogistik (Van Weele, 2016).  

 

När man definierar sin specifikation ställs alla de krav man har i egna företaget och här 

finns stor möjlighet att påverka genom att då ställa krav på potentiella leverantörer och 

pressa dem till att arbeta hållbart. Brammer och Walker (2011) tar upp att företag bör 

pressa leverantörer till att själva minska sina negativa effekter på miljön. De hävdar 

även att företag bör lägga fokus på indirekt stimulering av den sociala dimensionen 

liksom den miljömässiga när det kommer till att pressa sina leverantörer till att minska 

deras egna effekter (Brammer & Walker, 2011). Hänsyn bör också tas till en policy vid 

inköp, riktad mot miljö. En definition Björklund (2011) använder för miljöansvarigt 

inköp är;  

 

“Environmental purchasing (EP) for an individual firm is the set of 

purchasing policies held, actions taken, and relationships formed in 
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response to concerns associated with the natural environment. These 

concerns relate to the acquisition of raw materials, including supplier 

selection, evaluation and development; suppliers’ operations; in-bound 

distribution; packaging; recycling; reuse; resource reduction; and final 

disposal of the firm’s products.’’ (Björklund, 2011 s. 12) 

 

Med definitionen kommer en policy in i begreppet miljömässigt inköp och därav bör det 

tas hänsyn till redan i början av processen se figur 5 (Björklund, 2011). Fortsatta 

problem med global miljöpåverkan blir det allt vanligare bland företag att engagera sig 

och visa att de har en hållbar produktionsprocess via ett miljöledningssystem. Här har 

inköparen möjlighet att ställa det som krav på potentiella leverantörer, speciellt om man 

är mån om att ta ett större miljömässigt ansvar i inköpsprocessen se figur 5 (Salim et al. 

2018). Som tidigare beskrivet är exempelvis ett miljöledningssystem något som hjälper 

till att identifiera, hantera, övervaka och kontrollera miljöfrågor som berör den egna 

organisationen. Miljöledningssystem finns till för att underlätta och ge en arbetsmodell 

för kontinuerliga förbättringar inom miljöarbete hos organisationer samt informera 

interna och externa intressenter om att miljöpåverkan både mäts och förbättras 

(Borglund, De Geer & Sweet, 2012).  

 

Ökade regleringar gällande miljöhänsyn har blivit en viktig faktor vid förhandling och 

upphandling. Möjligheten för miljömärkning av miljöaspekter i kontraktsklausuler är 

viktiga för att säkerställa att miljökriterierna i upphandlingsdokumenten uppfylls av 

inköpta produkter och tjänster under kontraktsperioden (Palmujoki, Parikka-Alhola & 

Ekroos, 2010). Palmujoki, Parikka-Alhola och Ekroos (2010) presenterar exempel på 

miljökrav i kontraktsklausuler se tabell 2. 

 

Exempel på miljökrav i kontraktsklausuler 

• Leverantören tar hand om transport och korrekt hantering av avfall. 

• Leverantören måste utöva miljövänlig körning 

• Bränslet som används måste överensstämma med EU-direktiv 

• Miljöledningssystemet ISO14001 eller liknande system är antingen 

tillgängligt eller under färdigställande 

• Leverantören måste vara medveten om köparens miljöpolicy 
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• Köparen har rätt att verifiera hos leverantören eller dess underleverantör att 

den inköpta tjänsten eller produkten uppfyller kraven och att de genomför 

miljörevisioner 

• Leverantören bör aktivt arbeta för att minska servicens negativa 

miljöpåverkan 

• Allt fast avfall från leverantörens eller dess underleverantör ska sorteras för 

återvinning 

• Leverantören ska uppfylla de lämpliga miljö- och säkerhetskraven som följer 

av internationella konventioner, EU-lagstiftning och nationella regler 

Tabell 2 - Exempel på miljökrav i kontraktklausuler (Palumujoki, Parikka-Alhola och Ekroos, 2010 s.258) 

 

Vid beställning av order finns möjligheten att välja transportsätt. Transportområdet har 

stor potential hos alla företag att bli mer miljövänlig eftersom transporter har betydande 

negativa effekter på miljön. Grön transport är ett förhållningssätt till att hantera och 

eliminera de negativa miljöeffekterna från företag genom att ändra i transportprocessen. 

Målen för grön transport handlar om att minska bränsleförbrukningen som släpper ut 

koldioxid och andra avgaser, minska buller, minska transportkostnaderna och minska 

trafik överlag. Vill man i inköpsprocessen ta miljöansvar så är utsläpp en faktor man 

kan titta på och ställa krav på i leveransen (Staš et al. 2015).  

 

Sista steget i inköpsprocessen är utvärdering av leverantör se figur 5. På grund av fler 

juridiska krav och kundkrav har hållbarhet blivit en del av utvärderingssystem med 

miljömässiga kriterier. Aspekter som förorening, kontroller, förebyggande av 

föroreningar, miljöledningssystem, miljödesign, miljökompetenser, förbättringsåtgärder, 

miljötransporter och miljömässigt inköp räknas numera som miljökriterier vid 

leverantörsutvärdering (Winter & Lasch, 2016).  

 

I figur 5 har det teoretiska miljömässiga hållbarhetsarbetet sammanfattats och 

specificerats ut i inköpsprocessen.  
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Figur 5 - Miljömässigt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen (egen illustration) 

 

 

Socialt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Preuss (2001) använder följande definition för inköp med socialt ansvar:  

 

“Socially responsible organizational buying is that which attempts to take 

into account public consequences of organizational buying or bring about 

positive social change through organizational buying behavior.” (Preuss, 

2001 s.347).  

 

Socialt hållbarhetsarbete vid inköp handlar om att sociala frågor inkluderas i 

inköpsbeslut och dessa sociala frågor har väckts av intressenter hävdar Maignan, 

Hillebrand och McAlister (2002). Dessa intressenter kan finnas både internt och externt 

i företagen. Det kan handla om anställda som driver frågor rörande arbetsmiljö eller 

liknande som de är missnöjda med eller så kan det vara utomstående intressenter som 

anser sig påverkas negativt av företaget. Det finns också intressenter som förespråkar 

socialt ansvar även om de själva inte blir direkt påverkade av företagsverksamheten 

(Maignan, Hillebrand & McAlister, 2002).  

 

Ett problem har varit att företagsledningar har kämpat med att få in socialt ansvar i 

köpbeslut, vilket handlar om bristande kunskaper (Maignan, Hillebrand & McAlister, 

2002). Det är viktigt i hållbart inköp att man förstår som inköpare vad hållbarhet 

innebär. Utan förståelse för hållbarhet kommer ett företag inte effektivt kunna 

genomföra hållbart inköp. Utöver förståelse krävs också kompetenser inom området. Så 

egentligen redan innan man startar en hållbar inköpsprocess bör man se till att 

inköpspersonalen har tillräckligt med förståelse och kompetens för området för att 

kunna ta sitt sociala ansvar vid inköp (Brammer & Walker, 2011).  
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Numera måste företag fokusera på hela försörjningskedjan för att kunna garantera 

ansvarsfulla produkter och processer som intressenter kräver. Vilket har gjort att företag 

börjat förstå vikten av att välja rätt leverantör för att fullt ut uppnå socialt ansvar och 

CSR. Inköpsfunktionen spelar också en viktig roll i att uppnå CSR eftersom det är en 

nyckelfunktion i företags försörjningskedjor. Därmed kan inköpsprocessen bidra till att 

öka företags etiska- och socialt ansvarsfulla aktiviteter som sträcker sig över hela 

försörjningskedjan. Som innebär att dessa socialt ansvarsfulla inköpsaktiviteter inte bara 

har en positiv inverkan på alla medverkande i försörjningskedjan utan kan även ha en 

betydande inverkan på företagets rykte och ge konkurrensfördelar. Att agera socialt 

ansvarsfullt har också en betydande positiv effekt på leverantörsrelationer (Blome & 

Paulraj, 2013).  

 

Vid förhandling av kontrakt (se figur 6) är Code of Conduct ett sätt att se till att 

leverantören och den köpande parten delar samma värderingar och har Code of 

Conduct. Code of Conduct är en organisations egna samling av regler och riktlinjer för 

uppförande som utgör en bas över hur organisationer och dess anställda ska agera på 

geografiskt olika platser där regelverken inte är desamma som organisationens hemvist. 

Code of Conduct är ett betydande verktyg för både en organisations inre styrning och 

yttre anseende (Borglund, De Geer & Sweet, 2012).  

 

Social hållbarhet betyder att tillfredsställa både interna och externa intressenters behov 

med stöd av några kategorier med kriterier. Kategorierna är frågor som handlar om 

anställningspraxis, hälsa och säkerhet, faktorer som påverkar leverantörer, lokala 

samhällets inflytande, avtalsmässiga intressenters inflytande och andra intressenters 

inflytande. I tabell 3 nedan presenteras alla kriterier. Vid leverantörsutvärdering är det 

endast de interna sociala kriterierna intressanta (Winter & Lasch, 2016).  

 

Sociala hållbarhetskriterier 

Interna sociala kriterier Externa sociala kriterier 

Disciplinär- och säkerhetspraxis Hälsa 

Anställningskontrakt Utbildning 

Mångfald Service infrastruktur 
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Diskriminering Mobilitetsinfrastruktur 

Flexibla arbetsarrangemang Stödja utbildningsinstitutioner 

Jobbmöjligheter Kulturella egenskaper 

Sysselsättningskompensation Ekonomisk välfärd och tillväxt 

Karriärsutvecklingsmöjligheter Bidrag och donationer 

Barnarbete Korruption 

Arbetstimmar Böter och påföljder för bristande efterlevnad med 

lagar och regler 

Frihet av association Anskaffningsstandard 

Hälso- och säkerhetspraxis 
 

Olycksregister 
 

Risk- och bedömningsregister 
 

Skadeersättningar 
 

Anställdas arbetssäkerhet och 

hälsa 

 

Tabell 3 - Sociala hållbarhetskriterier (Winter & Lasch, 2016 s.180) 

 

I figur 6 har det teoretiska sociala hållbarhetsarbetet sammanfattats och specificerats ut i 

inköpsprocessen.  

 

 
Figur 6 - Socialt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

 

Ekonomiskt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Ekonomiskt hållbarhetsarbete handlar om att man ska arbeta och ha riktlinjer för 

företagets hållbara ekonomiska utveckling. Att ständigt öka lönsamheten med alla 
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intressenters krav tillfredsställda. Här handlar det också om att ta ekonomiska beslut 

med de andra två dimensionerna i åtanke för att arbeta mer hållbart (Van Weele, 2016).  

 

Specifikationen som startar inköpsprocessen (se figur 7) ska även innehålla en form av 

budget för inköpet (Van Weele, 2016). Många ser dock kostnadsfrågan som ett hinder 

för hållbarhetsarbete, därmed är det här viktigt att vara tydlig mot potentiella 

leverantörer att man kräver att de också arbetar hållbart och kanske ser över sin budget 

om det kan vara värt att betala lite mer för att få ett hållbart inköp (Brammer & Walker, 

2011).  

 

Ett mål för många företagsledningar är att kunna öka lönsamheten samtidigt som man 

har miljömässigt- och socialt hållbarhetsarbete, särskilt på lång sikt. I företagsansvar är 

det nödvändigt att de möter sitt sociala ansvar för att kunna uppfylla sitt ekonomiska 

ansvar. Alltså, att avstå vinster för att finansiera utgifter i samband med socialt ansvar är 

meningsfullt eftersom en stark företags bild är en drivkraft för affärsutveckling. Därför 

är det svårt att dra gränsen mellan de två dimensionerna då den andra inte kan bli 

uppfylld utan den andre (Usunier, Furrer & Feurrer-Perrinjaquet, 2011). 

 

I figur 7 har det teoretiska ekonomiska hållbarhetsarbetet sammanfattats och 

specificerats ut i inköpsprocessen.  

 

 
Figur 7 - Ekonomiskt hållbarhetsarbete i inköpsprocesser (egen illustration) 

 



  
 

35 

3.1.5.1 Sammanfattning av hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

I tabell 4 har all teori rörande hållbarhetsarbete i inköpsprocessen sammanställts.  

Tabell 4 - Sammanfattning av hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

 

3.2 Empiri 

I det här avsnittet presenteras det insamlade materialet från de tre studerade apoteken. 

Det empiriska materialet syftar till att ge en inblick i verkligheten.  

 

3.2.1 Hållbarhetsarbete i inköpsprocessen hos Apotek 1  

Apotek 1 arbetar utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, men har utvecklat fler 

områden inom hållbarhet som de tycker är viktiga. Apotek 1’s hållbarhetsarbete utgår 

ifrån FN:s 17 hållbarhetsmål och utefter dessa har de prioriterat fem som de arbetar 

specifikt mot. De fem hållbarhetsmålen är; hälsa, sortiment, miljö, medarbetare och 

lönsamhet, se figur 8 (Respondent 1, 2018-05-03). Eftersom studien utgår från miljö, 

social och ekonomisk hållbarhet är det de som fokus ligger på. Code of Conduct är det 

som ligger till grund för hur Apotek 1 definierar hållbarhet (Respondent 1, 2018-05-

03).   
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Figur 8 - Hållbarhetsdimensioner Apotek 1 (egen illustration) 

 

Miljömässigt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Miljö är en av de fem dimensionerna som Apotek 1 arbetar med inom hållbarhet i sin 

inköpsprocess. Apotek 1 är certifierat med ISO 14001 och arbetar ständigt för att 

utveckla sina kunskaper inom hållbarhet (Respondent 1, 2018-05-03).   

 

Apotek 1 försöker ta hänsyn till helheten i inköpsprocessen och ha en realistisk syn på 

dess miljöpåverkan. En av de främsta delarna inom miljödimensionen är att produkterna 

de köper in ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt och att de tillverkas, transporteras 

och förpackas på ett så miljövänligt sätt som möjligt, se tabell 5 (Respondent 1, 2018-

05-03). Apotek 1 har sex kontrollkrav som ställs på varje produkt som de ska köpa in. 

Kravet på en produkt inom miljödimensionen innefattar att produkterna granskas och 

undersöks. Granskar så att produkten inte belastar miljön, att substanserna och ämnena i 

produkterna inte är giftiga samt att de ska vara enkla att brytas ned och kunna tas upp av 

naturen. Det ingår också att förpackningarna ska kunna återvinnas (Apotek 1 hemsida, 

u.å.). Om en produkt inte når upp till Apotek 1’s krav görs inget inköp och produkten 

kommer inte in i deras sortiment, allt för att kvalitetsgarantin ska kunna hållas 

(Respondent 1, 2018-05-03).    
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Grunderna i Apotek 1’s hållbarhetsarbete gällande miljö 

• Apotek 1 är certifierade med ISO14001 

• Produkterna som Apotek 1 köper in ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt 

• Produkterna får inte innehålla miljöfarliga ämnen 

• Förpackningar till produkterna de köper in ska kunna återvinnas  

Tabell 5 - Grunderna i hållbarhetsarbete gällande miljö 

Socialt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Inom den sociala dimensionen i inköpsprocessen arbetar Apotek 1 för hälsa, utökat 

socialt ansvar samt att mänskliga rättigheter ska respekteras. Inom hälsa handlar det om 

att Apotek 1 ska tillgodose alla kunder med de produkter som behövs, alltså blir 

inköpssidan central då de måste se till att alla produkter finns tillgängliga (Apotek 1 

hemsida, u.å.). Utökat socialt ansvar innebär att leverantörerna samt Apotek 1 själva, 

följer Apotek 1’s Code of Conduct. Mänskliga rättigheter inom inköpsprocessen innebär 

att leverantörer inte får använda sig av barnarbete eller tvångsarbete, här ingår även 

förbud mot fysiska straff och trakasserier (Respondent 1, 2018-05-03).  

 

Inom social hållbarhet på Apotek 1 ingår också att personalen som jobbar inom inköp 

ska ha rätt kompetens för sitt jobb. Personalen utbildas löpande och tester görs för att 

säkerställa att det inte finns något kunskapsgap som skulle innebära brister i 

inköpsprocessen (Apotek 1 hemsida, u.å.).  

 

Innan ett inköp kan äga rum bedömer Apotek 1 produkterna så att de är socialt hållbara. 

Bedömningen av produkterna görs för att säkerställa att produkterna lever upp till sitt 

syfte, avsedd användning och målgrupp (Apotek 1 hemsida, u.å.). Tabell 6 presenterar 

en sammanfattning av grunderna i Apotek 1’s sociala hållbarhetsarbete. 

Grunderna i Apotek 1’s sociala hållbarhetsarbete  

• Viktigaste aspekten inom inköpsprocessen är att mänskliga rättigheter respekteras 

• Apotek 1 måste tillgodose kunderna med alla de produkter som efterfrågas 

• Produkterna som köps in måste leva upp till dess syfte, användning och målgrupp 

• Inköpspersonalens kompetens är vital och den testas och utvecklas löpande 

Tabell 6 - Grunderna i Apotek 1’s sociala hållbarhetsarbete 

 

Ekonomiskt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Ekonomisk hållbarhet eller lönsamhet är en av de fem hållbarhetsdimensioner som 

Apotek 1 har utvecklat och följer. Ekonomisk hållbarhet uppnås genom att de två andra 

hållbarhetsdimensionerna uppfylls (Respondent 1 2018-05-03). En annan viktig aspekt 

inom den ekonomiska hållbarhetsdimensionen är att varje produkt som köps in måste 
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kunna användas till 100 %, se tabell 7. Till exempel att allt innehåll i en ansiktskräm ska 

kunna användas utan svinn (Respondent 1, 2018-05-03). Det är även viktigt att ett inköp 

ska leda till långsiktig hållbarhet, till exempel att skatter och affärsetik följs (Apotek 1 

hemsida, u.å.).  

 
Grunderna i Apotek 1’s ekonomiska hållbarhetsarbete  

• Apotek 1 hävdar att deras ekonomiska hållbarhetsarbete uppnås om miljö samt 

socialt ansvar uppfylls 

• Varje produkt som det görs ett inköp på ska kunna användas till 100 %, därför är alla 

stegen i inköpsprocessen viktig för att säkerställa detta 

• Apotek 1’s inköp ska leda till långsiktig hållbarhet, medför att skatter samt affärsetik 

måste följas strikt 

Tabell 7 - Grunderna i Apotek 1’s ekonomiska hållbarhetsarbete 

 

 

I tabell 8 finns en sammanfattning av Apotek 1’s hållbarhetsarbete i inköpsprocessen.  

Tabell 8 - Sammanfattning av Apotek 1's hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

3.2.2 Hållbarhetsarbete i inköpsprocessen hos Apotek 2 

Hållbarhet är en grundpelare för Apotek 2 som har lagt extra fokus på fyra områden för 

hållbarhetsarbete (se figur 9). Ett av områdena är en hållbar värdekedja där Apotek 2 

fokuserar på hållbarhetsdimensionerna, från inköp där val av leverantör ingår, ända till 

insamling av återlämnade läkemedel. Ett stort fokus läggs på att säkerställa sociala och 

miljömässiga krav på leverantörer (Apotek 2 hemsida, u.å.). Apotek 2 arbetar med 

hållbarhetsarbete utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna när det gäller inköp, val av 

leverantör samt ett generellt arbete för sina produkter (Respondent 2, 2018-05-07). 
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Figur 9 - Fokusområden Apotek 2 (Apotek 2 hemsida, u.å.) 

 

Miljömässigt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Apotek 2 arbetar efter FN:s klimatmål och strävar efter att minimera sin totala 

miljöpåverkan, målet är att vara klimatneutral till år 2020. Detta innebär ett arbete som 

kräver effektivisering av transport- och logistikkedjan (Apotek 2 hemsida, u.å.). Då 

Apotek 2 arbetar med miljöpåverkan i inköpsprocessen handlar arbetet bland annat om 

att produkterna som köps in inte har en skadande effekt på miljön, de ska transporteras 

på ett effektivt sätt samt inte innehålla farliga ämnen. Detta avgörs bland annat av 

Apotek 2’s negativlista där icke-godkända ämnen är upplistade. Innehåller en produkt 

ett ämne som är med på listan godkännes produkten inte till Apotek 2’s 

produktsortiment då den kan ha skadande effekt på miljön (Respondent 2, 2018-05-07).  

 

I inköpsprocessen arbetar Apotek 2 utefter ett Sustainability appendix där det ingår krav 

gällande miljö, dessa krav är specifikt ställda mot leverantörer där ett av kraven är att de 

måste vara certifierade mot ett miljöledningssystem. För Apotek 2 är det viktigt att 

leverantörerna tar ett eget ansvar över frågor som rör miljö och kan uppvisa ett aktivt 

internt miljöarbete och är certifierade med ett ISO-miljöledningssystem. Utöver detta 

ska leverantörerna också följa miljölagar och bestämmelser samt sträva efter att minska 

organisationens totala energi- och resursförbrukning (Respondent 2, 2018-05-07).  

 

Apotek 2 vill också hjälpa kunderna att välja “rätt produkter” vilket görs med en egen 

märkning. Märkningen finns endast på produkter där leverantörer rapporterar sina 
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hållbarhetsrapporter enligt GRI:s riktlinjer. Apotek 2 stödjer och uppmuntrar sina 

kunder till att bidra till en bättre miljö genom att ge dem tips över vad de ska tänka på. 

Till exempel inte hämta ut mer läkemedel än vad som behövs, läkemedel ska aldrig 

spolas ner i avloppet, lämna in överblivna läkemedel och använda läkemedelsplåster till 

ett apotek och sortera samt lämna tomma förpackningar som andra förpackningar 

(Apotek 2 hemsida, u.å.). I tabell 9 är grunderna för det miljömässiga hållbarhetsarbetet 

hos Apotek 2 sammanfattat.  

 

Grunderna i Apotek 2’s hållbarhetsarbete gällande miljö 

• Apotek 2 arbetar ständigt med att minska organisationens totala miljöpåverkan. I 

inköpsprocessen kan detta bland annat vara effektivisering av transport- och 

logistikkedjan 

• Beaktar miljöpåverkan vid val av produkter med hjälp av sin negativlista, inköpta 

produkter får ej ha en skadande effekt på miljön 

• Stödjer och uppmuntrar kunder till hur de kan bidra till bättre miljö exempelvis 

genom att lämna in kasserade läkemedel till apotek och göra hållbara val 

Tabell 9 - Grunderna i hållbarhetsarbete gällande miljö 

 

Socialt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen  

Den sociala hållbarhetsdimensionen är ytterst viktig för Apotek 2 både i 

inköpsprocessen och när det kommer till deras egna produktsortiment. Apotek 2 följer 

en Code of Conduct som innehåller riktlinjer och krav som gäller både för den egna 

verksamheten och deras leverantörer. För att Apotek 2 ska försäkra sig om att social 

hållbarhet finns genomgående i inköpsprocessen, och inte endast inom den egna 

organisationens ramar, kollar de bland annat på leverantörernas sociala 

hållbarhetsarbete och skriver inte avtal med en leverantör som inte arbetar med detta. 

För att försäkra sig om att leverantörer arbetar med den sociala dimensionen måste 

leverantörerna godkänna samt skriva under Sustainability appendix som innehåller krav 

och riktlinjer för en social hållbarhet (Respondent 2, 2018-05-07). Då leverantörerna 

accepterar appendixet accepterar de att det inte får förekomma diskriminering, 

tvångsarbete, barnarbete eller riskfyllt arbete, avsaknad till rätt till föreningsfrihet samt 

kollektivavtal och andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna (Apotek 2 

hemsida, u.å.).  

 

Apotek 2’s sociala hållbarhetsarbete i inköpsprocessen handlar också om att 

produkterna som köps in inte har en skadande effekt på människors hälsa. I 

Sustainability appendix ingår det bland annat produktspecifika krav som handlar om 
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vilken typ av produkt det är som skall köpas in. Apotek 2 ställer hårda krav på att 

produkterna ska vara rätt märkta och att produkten står för vad den säger. Ämnen i 

produkterna får inte skada till exempel huden, det vill säga produkterna måste vara 

allergifria. Detta avgörs återigen av Apotek 2’s negativlista där icke-godkända ämnen är 

upplistade, innehåller en produkt ett ämne som är med på listan godkänner Apotek 2 

inte denna produkt till sitt sortiment (Respondent 2, 2018-05-07).  

 

Apotek 2 jobbar med social hållbarhet i hela organisationen, detta visas bland annat i 

deras värderingar och ambitioner som präglas av viljan att kunna hjälpa människor att 

må bättre. Apotek 2’s egna anställda och leverantörernas anställda ska ha bra 

arbetsförhållanden (Apotek 2 hemsida, u.å.). Tabell 10 sammanfattar grunderna i 

Apotek 2’s hållbarhetsarbete gällande socialt ansvar.  

 

Grunderna i Apotek 2’s hållbarhetsarbete gällande socialt ansvar 

• Code of Conduct ska följas som en försäkran om att social hållbarhet finns 

genomgående i organisationen 

• Apotek 2 vill säkerställa att människors hälsa inte skadas 

• Godkända arbetsförhållanden 

• Produktspecifika krav ställs på produkter som köps in för att försäkra sig om att de 

inte är skadliga för människors hälsa 

Tabell 10 - Grunderna i hållbarhetsarbete gällande socialt ansvar 

 

Ekonomiskt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Läkemedel kan medföra att samhällets totala kostnader minskar då behandlingsformer, 

förlorade skatteintäkter och sjukskrivningar minskar. På grund av detta finns det därför 

ekonomiska skäl för att säkerställa att läkemedelsanvändningen är korrekt. Apotek 2 

strävar därför att läkemedelsanvändningen ska vara korrekt för att minska den totala 

samhällskostnaden (Apotek 2 hemsida, u.å.).   

 

I tabell 11 finns en sammanfattning av Apotek 2’s hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

och dess steg.  
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Tabell 11 - Sammanfattning av Apotek 2's hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

 

3.2.3 Hållbarhetsarbete i inköpsprocessen hos Apotek 3 

Apotek 3 arbetar utifrån deras hållbarhetspolicy, som utgår från socialt-och miljöansvar. 

Majoriteten av det som säljs på apotek är receptbelagda läkemedel. Där respondent 3 

konstaterar att man kan önska att landsting ska börja välja rekommendationer med 

miljöhänsyn. Då landstingen väljer vilka läkemedel som ska förskrivas har apoteken 

ingen maktposition att påverka de receptbelagda läkemedlen. Det finns många 

miljöaspekter på receptbelagda läkemedel som Sverige borde ta tag i. Det viktigaste för 

apoteken ska vara att säkerställa att kunderna vet hur de ska använda sina läkemedel, 

från ett hållbarhetsperspektiv. För Apotek 3 är det den viktigaste hållbarhetsfrågan, så 

att det blir en hållbar process för läkemedel. När det gäller inköp och hållbarhet handlar 

det för Apotek 3 i första hand att lagstiftningen som finns i EU och Sverige ska följas, 

att produkterna inte ska innehålla ämnen som inte är tillåtna. Vidare att produkterna ska 

vara märkta enligt de regler som då finns. De flesta produkter i Apotek 3’s sortiment 

köps in av en läkemedelsdistributör som ansvarar för inköp och har kontakt med 

leverantörerna (Respondent 3, 2018-05-11). 

 

Miljömässigt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen  

I sortimentet finns det produkter som är mer bra för miljön och andra som är mer 

skadliga för miljön. Exempel på en sådan produkt är diclofenac. Produkten är en 

storsäljare men är väldigt svår för reningsverket att ta bort. Diclofenac är även placerad 

på EU:s watchlist för miljöskadliga ämnen och är det enda receptfria på listan. Det som 
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Apotek 3 gör för att försöka påverka dess miljöpåverkan är att informera deras kunder 

att det finns andra alternativ, som då är mer miljövänliga (Respondent 3, 2018-05-11).  

 

Apotek 3 har en hållbarhetspolicy gällande miljö där grunderna visas i tabell 12:  

 
Grunderna i Apotek 3’s hållbarhetspolicy gällande miljö 

• Miljöarbetet präglas av omsorg om människors hälsa och kommande generationers 

behov av en bra miljö 

• Apotek 3 arbetar ständigt för att skydda miljön genom att minimera miljöpåverkan 

från verksamheten och från transporter och produkter 

• Beaktar miljöpåverkan vid beslut, planering och upphandlingar liksom vid 

produktval 

• Uppmuntrar kunder att lämna in kasserade läkemedel till apotek 

• Ska uppfylla lagkrav och andra bindande krav för miljö och förbättrar ständigt deras 

ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda 

Tabell 12 - Grunderna i hållbarhetspolicy gällande miljö (Apotek 3 hemsida, u.å.) 

Apotek 3 är inte certifierat med något miljöledningssystem men koncernen som har 

ansvar för inköpet till Apotek 3 är ISO-certifierade. Apotek 3 följer dock ett eget 

ledningssystem som utgår från ISO-kraven. Anledningen till att Apotek 3 inte är ISO-

certifierade är en kostnadsfråga. De hade behövt certifiera alla 350 apotek runt om i 

Sverige och den kostnaden är för stor. Som sagt, följer de ett eget miljöledningssystem 

som ändå grundar sig på samma principer gällande miljöhänsyn. Dock så är Apotek 3 

medlemmar i UN Global Compact (Respondent 3, 2018-05-11) som är en organisation 

som uppmanar företag att anpassa sin verksamhet med universella principer om 

mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption och vidta åtgärder som främjar 

samhällsmålen (United Nations [UN] Global Compact, 2018). Läkemedelsdistributören 

som Apotek 3 låter sköta största delen av inköpet är certifierade med 

miljöledningssystemet ISO14001:2015 (Apotek 3’s läkemedelsdistributörs hemsida, 

u.å.).  

 

Vid val av leverantör ser läkemedelsdistributörerna till att leverantören arbetar aktivt 

med miljöfrågor (Apotek 3’s läkemedelsdistributörs hemsida, u.å.).  

 

Socialt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Det viktigaste för Apotek 3 när det gäller inköp och val av leverantör, är att alla 

leverantörer ska skriva under deras Code of Conduct. Genom att göra det, lovar 

leverantören att de arbetar på ett hållbart sätt, följer lagar och regler och att man inte har 
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barnarbete etcetera. Code of Conduct är därmed den viktigaste säkerhetsspärren när det 

kommer till inköp. Vidare så arbetar Apotek 3 med att stötta olika patientorganisationer 

och samarbetar med lokal sjukvård, det handlar i grunden om att de försöker vara en 

god medborgare i delar i Sverige som de är utspridda på. Exempelvis arbetar de med 

riksförbundet för HjärtLung (Respondent 3, 2018-05-11).  

 

Apotek 3 har som tidigare nämnt en hållbarhetspolicy, den är indelad i två områden; 

miljö som presenterades i avsnittet ovan och socialt ansvar som presenteras i tabell 13 

(Apotek 3 hemsida, u.å.) 

 
Grunderna i Apotek 3’s hållbarhetspolicy gällande socialt ansvar 

• Grundläggande mänskliga rättigheter får aldrig kränkas 

• Ska hjälpa kunder att må bra 

• Anställda ska ha bra arbetsförhållanden där det fokuseras på kompetens, jämställdhet, 

möjligheter och trivsel  

• Ställer höga krav på produktkvalitet och på att leverantörer ska uppfylla kraven 

genom uppförandekoden som säkerställer socialt ansvarstagande i hela 

leveranskedjan 

• Lönsamhet skapar stabilitet och konkurrenskraft. Apotek 3 ska ha en lönsamhet som 

ger möjligheter att utveckla verksamheten, bidra till att minimera ohälsan och ge 

kunder valuta för pengarna  

Tabell 13 - Grunderna i Apotek 3's hållbarhetspolicy gällande socialt ansvar (Apotek 3 hemsida, u.å.) 

 

Ekonomiskt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Det största ekonomiska ansvaret som Apotek 3 strävar efter är att vara ett stabilt bolag, 

som ska säkerställa god ekonomi, betalar skatt, följer regler och erbjuder trygga 

anställningar. Respondent 3 (2018-05-11) menar att de är ett friskt bolag som är 

börsnoterade på finska börsen där man har blivit noga granskad ur ett ekonomiskt 

anseende. Även om Sverige har kommit långt fram generellt gällande hållbarhetsarbete, 

så strävar Apotek 3 alltid efter att bli bättre och de har höga ambitioner enligt 

respondent 3 (2018-05-11). Apotek 3 har nyligen fått en ny VD och koncern VD som 

prioriterar hållbarhetsfrågor mer än vad det har gjorts tidigare, så viljan att vara mer 

hållbara finns (Respondent 3, 2018-05-11).  

 

Sverige har inte en hållbar läkemedelsanvändning menar Respondent 3 (2018-05-11). 

Det sker ett enormt ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsslöseri, slöseri av resurser 

och av läkemedel. Totalt lämnas det årligen in 1200 ton läkemedel till apoteken i 

Sverige. Apotek 3 arbetar för att kunder ska komma tillbaka till butiken med överblivna 
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läkemedel så varje år har de flertal kampanjer för just det. Apotek 3 anser att det är 

jätteviktigt att människor i Sverige ska förstå att man inte ska spola ner eller kasta 

läkemedel som är överblivet. I nuläget hävdar respondent 3 (2018-05-11) att det finns 

en överförskrivning, en överförsäljning men en underanvändning av de receptbelagda 

läkemedlen. Alltså att det sker ett enormt slöseri av resurser och läkemedel vilket gör att 

hela processen är dyr. Eftersom i Sverige får man läkemedel kostnadsfritt efter man har 

handlat läkemedel för 2250 kr, när patienter har nått den gränsen måste staten 

subventionera alla dessa dyra läkemedel som är överblivna i många fall. Respondent 3 

(2018-05-11) hävdar därmed att den processen är den viktigaste hållbarhets åtgärden 

idag. Apotek 3 arbetar därför mycket med att få sina kunder att förstå och hjälpa dem att 

ta bort recept som är överblivna och påminna kunden om att lämna in överblivna 

läkemedel (Respondent 3, 2018-05-11).  

 

I tabell 14 finns en sammanfattning av Apotek 3’s hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

och dess steg.  

Tabell 14 - Sammanfattning av Apotek 3's hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

 

3.3 Analys 

I detta avsnitt ställs teorin mot empirin genom analys av apotekens hållbarhetsarbete. 

Analysen struktureras efter hållbarhetsdimensionerna som sedan leder in till slutsatsen.  
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Teoretiskt och empiriskt miljömässigt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

 
Tabell 15 - Jämförelse av teori och empiri i miljödimensionen i inköpsprocessen 

Som tabell 15 visar kan skillnader urskiljas mellan de studerade apotekens miljömässiga 

arbete i inköpsprocessen. Enligt Van Weele (2016) tas miljömässigt ansvar i 

inköpsprocessens första steg om organisationen effektivt nyttjar energikällor och 

råmaterial samt att miljökrav finns ställda gällande produktens tillverkning. Som tabell 

15 visar har Apotek 2 och Apotek 3 mer specifika krav än Apotek 1 vars krav enbart 

innehåller att produkterna ska ha låg miljöpåverkan. 

  

Salim et al. (2018) menar att inköparen har möjlighet att ställa krav om de är mån om 

att ta ett större miljömässigt ansvar i inköpsprocessen till exempel att leverantören ska 

vara certifierade med ett miljöledningssystem. Här kan skillnader mellan apoteken 

observeras då både Apotek 2 och Apotek 3 enbart väljer leverantörer som är certifierade 

med ett miljöledningssystem medan Apotek 1 endast har en förväntan på att 

leverantörerna är certifierade. 

  

Vid förhandling och kontrakt är det enligt Palmujoki, Parikka-Alhola och Ekroos (2010) 

viktigt att säkerställa att miljökriterierna i upphandlingsdokumenten uppfylls genom 

olika miljökrav, exempelvis att leverantörer tar hand om sin avfallshantering och strävar 

efter miljövänlig transport. I detta steg arbetar samtliga tre apotek med liknande 

kontroller och ställer liknande kriterier i sina kontrakt. 



  
 

47 

  

Staš et al. (2015) menar att det finns stora möjligheter att förbättra en organisations 

miljövänlighet inom transportområdet där miljömässigt ansvar tas genom att minska 

utsläpp från transporter och sträva efter gröna transporter. Som tabell 15 visar arbetar 

Apotek 1 och Apotek 3 med val av miljövänligt transportsätt medan Apotek 2 inte har 

angivit detta under intervjun. 

  

Då utvärdering görs menar Winter och Lasch (2016) att organisationen ska kolla efter 

aspekter som förorening, kontroller, förebyggande av föroreningar, 

miljöledningssystem, miljödesign, miljökompetenser, förbättringsåtgärder, 

miljötransporter. Som tabell 15 visar har enbart Apotek 3 kunnat besvara hur detta 

arbete utförs i inköpsprocessen. 

 

Utifrån detta kan vi se att Apotek 3 har ett miljömässigt hållbarhetsarbete i 

inköpsprocessen som är bredare än Apotek 1’s och Apotek 2’s. Apotek 3 arbetar med 

miljömässig hållbarhet i alla av inköpsprocessens steg medan de andra två apoteken 

enbart har eller har kunnat förklara vissa steg. 

 

Teoretiskt och empiriskt socialt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

 

Tabell 16 - Jämförelse av teori och empiri i den sociala dimensionen i inköpsprocessen 

Socialt ansvar vid inköp handlar som tidigare nämnt om att inkludera sociala frågor i 

inköpsprocessen (Maignan, Hillebrand & McAllister, 2002). Majoriteten av apotekens 

sociala ansvar utgår från deras Code of Conduct, vilket vi har kunnat se under studiens 
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gång, se tabell 16. Alla tre apoteken arbetar ständigt för att försöka inkludera sociala 

aspekter i deras arbete, men Apotek 1 inkluderar sociala aspekter på flest ställen under 

sin inköpsprocess och Apotek 2 på minst ställen, se tabell 16. Detta kan bero på flera 

saker men det som vi har kunnat se är att Apotek 2 inte lägger något fokus på sociala 

aspekter när det kommer till de sista stegen i inköpsprocessen, leveransbevakning och 

utvärdering, två viktiga steg i processen. Enligt Blome och Paulraj (2013) kan socialt 

ansvar i hela inköpsprocessen leda till positiva konkurrensfördelar och ett gott rykte, 

något som Apotek 2 kan tappa då de inte inkluderar sociala aspekter genomgående i 

inköpsprocessen. 

  

Hillebrand och McAlister (2002) hävdar att bristande kunskaper i företagsledningar kan 

leda till att socialt ansvar i köpbeslut blir problematisk. Brammer och Walker (2011) 

adderar att utan förståelse för hållbarhet kommer en organisation inte att kunna 

genomföra ett effektivt inköp. Apotek 1 tar det sociala ansvaret en bit längre och 

inkluderar egna medarbetare i processen. På Apotek 1 är det, till skillnad från de andra 

två studerade apoteken, centralt att medarbetarna besitter rätt kunskap för att utföra 

arbetet, vilket testas och utvecklas ständigt. 

  

Att Code of Conduct ligger till grund för apotekens sociala ansvar leder till att deras 

arbete skulle kunna vara relativt lika. De sätter i princip samma krav på sociala aspekter, 

men det finns vissa aspekter som spelar in och som gör att apotekens arbete skiljer sig 

åt.  Lückeratch-Rovers och De Bos (2011) menar att en organisations Code of Conduct 

bör innefatta sex moraliska standarder; tillförlitlighet, respekt, ansvar, rättvisa, vård och 

medborgarskap. Apotek 1 och 2 tar upp och diskuterar tvångsarbete sin Code of 

Conduct, vilket inte Apotek 3 nämner. 

  

Skillnaderna som vi generellt har kunnat se mellan apoteken är att Apotek 1 har en 

djupare förståelse för begreppet hållbarhet när det kommer till socialt ansvar.  
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Teoretiskt och empiriskt ekonomiskt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

Tabell 17 - Jämförelse av teori och empiri i den sociala dimensionen i inköpsprocessen 

Seuring et al. (2008) beskrev att den ekonomiska hållbarhetsdimensionen ofta vävs in i 

den miljömässiga- och sociala dimensionen och det kan vara en av förklaringarna till att 

tabell 17 med sammanfattning av teori och empiri ur den ekonomiska dimensionen är 

svagare än tabell 15 och 16. Något vi upplevde var att samtliga respondenter i studien 

inte hade samma förståelse för den ekonomiska dimensionen kopplat till hållbarhet. De 

hade mer kunskap om den miljömässiga- och den sociala dimensionen. Samtidigt menar 

Varsei (2016) uppfyllande av de miljömässiga- och sociala dimensionerna bidrar till 

ekonomisk hållbarhet.  

 

Van Weele (2016) menar att inköpsprocessen startar med att en definition av 

specifikation görs, och denna ska innehålla en form av budget för inköpet. Som kan 

avläsas i tabell 17 så är Apotek 1 det enda av fallföretagen som vi kunde placera något 

ekonomiskt hållbarhetsarbete i första delen av inköpsprocessen, för Apotek 1 är det 

ekonomiskt hållbart om produkten kan användas till 100 % och det är ett krav från 

början.  

 

Vid val av leverantör är det ofta en fråga om kostnader och den finansiella styrkan som 

leverantören besitter (Brammer & Walker, 2011). Vilket Apotek 3 hävdar att de tittar 

på, framförallt den finansiella styrkan, de väljer inte en leverantör som har en ostabil 

ekonomisk situation. Medan det redan i det här steget är viktigare för Apotek 1 att 
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leverantör betalar skatt och att de har god affärsetik. För Apotek 3 blir istället det 

viktigare vid förhandling och kontraktering. Vidare i inköpsprocessen kunde vi inte 

urskilja något sorts ekonomiskt hållbarhetsarbete vilket gör att det blir tomt i resterande 

del i tabell 17. Slutligen kan man säga att Apotek 1 och 3 lättare kunde definiera sitt 

ekonomiska hållbarhetsarbete.  

 

3.4 Slutsats problemformulering 1 

 

Analysen visar att samtliga apotek arbetar med hållbarhetsarbete i sina inköpsprocesser, 

men med olika omfattning. Den främsta upptäckten som vi kan dra från analysen är att 

de tre studerade apoteken hade lättast att definiera deras hållbarhetsarbete i 

inköpsprocessen inom miljödimensionen. Orsaken till varför miljödimensionen var mest 

påtaglig för apoteken kan bero på exempelvis prioriteringar, kunskap och/eller trender. 

Ytterligare en slutsats som kan dras inom miljödimensionen är att alla apoteken 

fokuserar på ungefär samma aktiviteter och tar därmed liknande miljöansvar.  

Slutsatser kan även dras inom den sociala dimensionen, där den mest påtagliga likheten 

för samtliga apotek är det stora engagemanget och arbetet kring Code of Conduct. Code 

of Conduct ligger inte bara till grund för apotekens egna sociala hållbarhetsarbete i 

inköpsprocessen, utan det utgör även ett centralt verktyg för att ställa hållbara krav på 

leverantörer.  

 

Vidare kan slutsatsen dras att den ekonomiska dimensionen underprioriteras på grund 

av de två andra dimensionerna. Det blir därför svårt att definiera vad som är ett hållbart 

ekonomiskt arbete för apoteken i deras inköpsprocesser. Här ser vi möjligheten för 

apoteken att dra in fler ekonomiska faktorer i sitt hållbarhetsarbete, exempelvis det som 

teorin presenterar för att ta ett ekonomiskt hållbart ansvar i inköpsprocessen (se figur 7 

s. 35).  

 

Intressant blir det att studera hur apotekens hållbarhetsarbete i inköpsprocessen påverkar 

de krav som ställs på leverantörer. Detta leder in på problemformulering 2 angående 

krav som ställs på leverantörer utifrån apotekens hållbarhetsarbete. 
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4 Hållbarhetskrav på leverantörer  

4.1 Teori 

Detta teoriavsnitt presenterar den teoretiska ramen för studiens andra 

problemformulering se figur 10. Delavsnitten omfattar teoretiska hållbarhetskrav på 

leverantörer där GRI, Code of Conduct och God tillverkningssed diskuteras. Slutligen 

presenteras leverantörsutvärdering. Detta kopplas sedan samman med empiri för att 

analysera problemformuleringen.   

 

 

Figur 10 – Andra teoriavsnittets disposition 

 

4.1.1 Hållbarhetskrav på leverantörer 

I takt med att hållbar utveckling har blivit mer central inom logistiken har desto mer 

press riktats mot leverantörerna. Konkurrensfördelar skapas inte längre enbart genom att 

vara billigast eller bäst teknisk förmåga när det kommer till organisationer som vill 

agera hållbart. Att leverantörer ska vara hållbara spelar en betydande del i relationen 

mellan inköpare och leverantör (Ahmadi, Petrudi & Wang, 2017).   

 

Neumüller, Lasch och Kellner (2015) beskriver en analytisk nätverksmodell (ANP) som 

innehåller alla tre dimensioner av hållbarhet med nio hållbara krav som ställs på 
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leverantörer, se figur 11. Modellen används innan en leverantörsutvärdering görs för att 

kontrollera om leverantörerna har en hållbar prestanda med hänsyn till de tre 

dimensionerna. Inom den ekonomiska dimensionen finns tre krav; finansiellt kapital, 

materiellt kapital samt immateriellt kapital. Den ekonomiska dimensionen benämns 

hållbar om dessa tre kraven bibehålls och utvecklas. Inom miljödimensionen ställs krav 

på resurser och utsläpp samt ekosystemtjänster. En organisation benämns hållbar inom 

miljödimensionen om till exempel. utsläpp reduceras och resurser inte används mer än 

nödvändigt. Den sociala dimensionen innehåller krav på anställda, samhälle och 

avtalsmässiga intressenter. Vilket betyder att en organisation kan kallas hållbar inom 

den sociala dimensionen om de anställda har rätt krav och samhällsregler följs 

(Neumüller, Lasch & Kellner, 2016).  

 

Figur 11 - Analytisk nätverksmodell (Neumüller, Lasch & Kellner, 2016) 

 

4.1.1.1 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som är icke vinstdrivande och har 

sedan 1997 publicerat riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning ur de tre 

hållbarhetsdimensionerna. GRI har som mål att möta behovet av hållbar utveckling 

genom att tillhandahålla ett globalt accepterat och trovärdigt ramverk för innehåll, 

konsekvent språk och nyckeltal för att öppet och tydligt kunna kommunicera 

hållbarhetsfrågor. Ramverket ska kunna tillämpas av alla organisationer, oberoende av 

bransch, geografisk hemvist och storlek (GRI, 2006).   
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Syftet med GRI:s hållbarhetsredovisning är mätning, presentation och ansvarstagande 

för vad organisationen har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling gentemot 

intressenter både inom och utanför organisationen. GRI:s riktlinjer består av tre olika 

delar, redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och standardupplysningar som 

alla är lika viktiga. Redovisningsprinciperna delas in i väsentlighet, kommunikation 

med intressenterna, hållbarhetssammanhang och fullständighet. GRI innehåller 

standarder och krav. Dessa standarder är uppdelade utefter hållbarhetsdimensionerna 

miljö, socialt och ekonomiskt (GRI, 2006).  

 

GRI krav inom miljödimensionen 

Kraven inom miljödimensionen berör nio olika områden, se tabell 18. 

Hållbarhetsredovisningen inom miljödimensionen handlar om att organisationen ska 

beskriva hur de arbetar med hållbarhet inom alla nio områdena. Hur deras arbete 

påverkar det naturliga systemet, till exempel mark, vatten luft och så vidare. Kravet på 

exempelvis material handlar om att organisationen ska beskriva hur mycket 

materialanvändning de har gällande vikt eller volym. Inom utsläpp handlar det 

exempelvis om luft och vatten och inom avfall handlar det om att de ska ange totala 

utsläpp och vilka initiativ de tar för att minska dessa (GRI, 2006).  

 

GRI krav inom miljödimensionen 

• Material 

• Energi 

• Vatten 

• Biologisk mångfald 

• Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

• Produkter och tjänster  

• Efterlevnad 

• Transport 

• Övergripande ansvar inom miljö 

 
Tabell 18 - GRI krav inom miljödimensionen (GRI, 2006) 

GRI krav inom sociala dimensionen 

Inom den sociala dimensionen finns det 20 krav som ska tas till hänsyn när 

hållbarhetsredovisningen genomförs, se tabell 19. Inom den sociala dimensionen 

handlar det om hur organisationen påverkar det sociala system som de verkar inom 

(GRI, 2006).  
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GRI krav inom sociala dimensionen 

• Anställning/sysselsättning 

• Relationer mellan anställda och ledning 

• Hälsa och säkerhet i arbetet 

• Utbildning 

• Mångfald och jämställdhet  

• Icke-diskriminering 

• Föreningsfrihet och kollektivavtal 

• Förbud mot barnarbete 

• Förhindrande av tvångsarbete och obligatoriskt 

arbete 

• Klagomålshantering 

• Säkerhetsåtgärder 

• Ursprungsbefolkningens rättigheter 

• Mänskliga rättigheter  

• Samhälle 

• Leverantörernas sociala bedömning 

• Allmän ordning 

• Kunders hälsa och säkerhet 

• Marknadsföring och märkning 

• Kundens integritet 

• Socioekonomiska överensstämmelser  

Tabell 19 - GRI krav inom den sociala dimensionen (GRI, 2006) 

GRI krav inom ekonomiska dimensionen 

Inom den ekonomiska dimensionen handlar kraven om att organisationen ska redovisa 

dess ekonomiska hållbarhet, se tabell 20. Med detta menas hur deras förhållande ser ut 

till intressenter samt hur deras ekonomiska situation ser ut på lokal-, nationell- samt 

global nivå (GRI, 2006).  

GRI krav inom ekonomiska dimensionen 

• Ekonomisk prestation 

• Marknadsnärvaro 

• Indirekta ekonomiska effekter 

• Upphandlingsmetoder 

• Antikorruption 

• Konkurrensbegränsande beteende  

Tabell 20 - GRI krav inom den ekonomiska dimensionen (GRI, 2006) 

 

GRI:s riktlinje innehåller många punkter inom hållbarhetsdimensionerna. GRI kan 

därför användas av organisationer när de vill utvärdera sina leverantörer då de med 

hjälp av GRI:s riktlinjer kan använda samma mot sina leverantörer (Chiarini, 2017).  
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4.1.1.2 Code of Conduct  

Code of Conduct är ett verktyg inom CSR som organisationer kan använda sig av för att 

arbeta på ett etiskt, miljömässigt och socialt sätt. Dessa sätt är nödvändiga för en 

organisations skapande och upprätthållande av etisk organisationskultur (Erwin, 2010). 

Code of Conduct har blivit ett allt viktigare verktyg för att bevisa ansvarighet för 

hållbarhet i företaget (Perez-Bartes, 2012). Code of Conduct är en organisations egna 

samling av regler och riktlinjer för uppförande som utgör en bas över hur organisationer 

och dess anställda ska agera på geografiskt olika platser där regelverken inte är 

desamma som organisationens hemvist. Code of Conduct är ett betydande verktyg för 

både en organisations inre styrning och yttre anseende (Borglund, De Geer & Sweet, 

2012). 

 

Jiang (2009) skriver om leverantörers uppförandekoder, Supplier Codes of Conduct 

(SCC), vilket är ett viktigt verktyg som inköpare kan använda sig av då de hanterar och 

övervakar sina leverantörers ansvar inom de sociala och etiska områdena. Koderna 

föreskriver bland annat rättvisa arbetsvillkor som exempelvis innefattar regler kring 

arbetstider, säkerhet, barnarbete samt en lön som täcker levnadskostnaderna (Jiang, 

2009).   

 

Lückerath-Rovers och De Bos (2011) presenterar sex moraliska grundpelare för en 

Code of Conduct, se tabell 21. Detta för att varje företag ska kunna utveckla sin egen 

Code of Conduct så behövs det en standard för det (Lückerath-Rovers & De Bos, 2011).  

Sex moraliska standarder för Code of Conduct 

Tillförlitlighet Ärlighet, integritet, lojalitet 

Respekt Respekt för mänskliga rättigheter 

Ansvar Ansvarighet 

Rättvisa Uppfattningar om process, opartiskhet och eget kapital 

Vård Förebyggande av onödigt lidande och skada 

Medborgarskap Begrepp som ska lyda lagen och skydda miljön och samhället 

Tabell 21 - Sex moraliska standarder för Code of Conduct (Lückerath-Rovers & De Bos, 2011) 
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Förenta Nationerna presenterade en rapport om Code of Conduct i december 2017 för 

leverantörers Code of Conduct (UN, 2017) vars innehåll är:  

 

Internationella arbetskonventioner och rekommendationer:  

• Tillämpningsområde 

• Kontinuerlig förbättring  

• Förvaltning, övervakning och utvärdering 

Arbetskraft 

• Associationsfrihet och kollektivförhandlingar  

• Tvångsarbete 

• Barnarbete 

• Diskrimination 

• Löner, arbetstider och andra arbetsrelaterade förhållanden 

• Hälsa och säkerhet 

Mänskliga rättigheter 

• Mänskliga rättigheter  

• Trakasserier och omänsklig behandling 

• Gruvor 

Miljö 

• Miljö 

• Kemiska och farliga ämnen 

• Avloppsvatten och fast avfall 

• Luftutsläpp 

• Minimera avfall, maximera återvinning  

Etiskt beteende  

• Korruption 

• Intressekonflikt 

• Gåvor och gästfrihet 

• Anställningsbegränsningar efter anställning 

(UN, 2017) 

 

Fördelarna med att ha Code of Conduct i sitt företag är bland annat att den kan användas 

som ett pedagogiskt verktyg där de anställda kan bekanta sig med frågorna och inspirera 

nästkommande generationer. Vidare så bidrar det till engagemang på ett sätt som lämpar 
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sig för att fördjupa social, kulturell, ekonomisk och institutionell kontext som 

underlättar för mer effektiva resultat. Code of Conduct ska också fungera som ett 

vägledningsdokument eller riktlinjer för att främja rättvishet. Slutligen kan Code of 

Conduct fungera som en redovisningsfaktor som kan mäta företagen och deras 

moraliska arbete som gör att man kan ställa organisationer och medlemmarna i dem 

ansvariga för sina handlingar (Bennett et at. 2017).  

 

Det finns även potentiella utmaningar med Code of Conduct. Vid införande av Code of 

Conduct finns risken att det blir en typ av checklista som är accepterbar på lägsta nivån, 

att då organisationen och människorna endast uppfyller minimikraven. Det finns även 

risk för att Code of Conduct endast kommer att följas på kort sikt, istället för det som 

det strävar efter, att bidra till ett hållbart engagemang. Eftersom det också kan uppfattas 

som ett vägledningsdokument finns risken att personalen känner att de måste testa, 

validera eller rekonstruera principerna på olika platser. Det generella för utmaningarna 

ligger i anpassningsbarhet, anpassningen av Code of Conduct är nödvändig och det 

krävs en kontinuerlig övervakning för att säkerställa uppförandekoden (Bennett et al. 

2017).  

 

4.1.1.3 God tillverkningssed 

All tillverkning av kosmetika ska följa god tillverkningssed (GMP). Anledningen till att 

GMP finns är för att säkerställa att krav som finns på produkter uppfylls och att 

felaktiga produkter inte ska släppas in på marknaden. GMP innebär också att det ska 

finnas en tydlig produktinformation på varje produkt som även innefattar en tydlig 

beskrivning av tillverkningsmetod. Tillverkningsmetoden ska vara så beskrivande att 

GMP ska kunna bedömas utifrån den beskrivningen. År 2017 började Läkemedelsverket 

att utföra besöksinspektioner för att säkerställa att tillverkare sköter sig och tillverkar 

enligt GMP (Läkemedelsverket, 2018).  

 

4.1.2 Leverantörsutvärdering 

I samband med att leverantör ska väljas görs ofta en leverantörsutvärdering. En sådan 

utvärdering kan antingen göras på befintliga leverantörer eller på potentiella 

leverantörer. Om utvärdering görs på befintliga leverantörer som en organisation 

samarbetar med dagligen brukar utvärderingen baseras på leveransservice och upplevd 

erfarenhet (Baily et al. 2015). Om utvärderingen ska göras på potentiella leverantörer 

menar Baily et al. (2015) att bedömningen görs på deras förmågor till exempel om de är 
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finansiellt stabila och inte riskerar att gå i konkurs. Utvärdering av potentiella 

leverantörer brukar även fokusera på fem olika områden; Kvalitet, kvantitet, timing, 

service och pris (Baily et al. 2015).  

 

Det är viktigt att leverantörerna till en organisation möter organisationens krav på 

hållbarhet, därav krävs det en utvärdering av leverantörerna som tar hållbarhet i 

beaktning (Ghoushchi, Milan & Rezaee, 2017). En hållbar leverantörsutvärdering ska 

innehålla de traditionella verktygen samt de tre hållbarhetsdimensionerna. Detta medför 

att en leverantörsutvärdering som ska vara hållbar blir mer komplex och innefattar fler 

områden (Luthra et al. 2015). En av de svåraste bitarna när det kommer till att utvärdera 

leverantörerna inom hållbarhet är att välja vilken dimension som det ska fokuseras mest 

på (Ghoushchi, Milan & Rezaee, 2017).  

 

Inom den ekonomiska dimensionen ska leverantören utvärderas på 

tillverkningskapacitet, finansiellt kapital och kostnader. För att en leverantör ska 

utvärderas inom den sociala dimensionen undersöks bland annat diskriminering på 

arbetsplatsen, arbetstimmar per dag, mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet. När 

det kommer till att utvärdera en leverantör inom den miljömässiga dimensionen tas 

miljöpåverkan, miljöledningssystem samt miljövänliga och ”gröna” produkter upp som 

alternativ (Fallahpour et al. 2017). 

 

De flesta organisationer som försöker sig på hållbara leverantörsutvärderingar har oftast 

bara miljödimensionen i åtanke. En hållbar leverantörsutvärdering inom 

miljödimensionen bland annat innehåller utsläppskontroller, förebyggande åtgärder mot 

utsläpp samt miljövänliga transporter. Alla dessa utvärderingskriterierna syftar till 

organisationens eller leverantörernas förmåga att agera miljövänligt. Vidare innebär en 

hållbar leverantörsutvärdering också att den sociala dimensionen tas i åtanke. Hållbar 

leverantörsutvärdering inom den sociala dimensionen innebär att leverantörernas 

anställda har vissa bestämda anställningspraxis, såsom hälsa och säkerhet (Winter & 

Lasch, 2016).  

Büyüközkan och Çifçi (2011) menar att en hållbar leverantörsutvärdering innebär att 

fem områden utvärderas. De fem områdena är; organisation, finansiellt resultat, 

servicekvalitet, teknologi samt socialt ansvar och miljö kompetenser (Büyüközkan & 

Çifçi, 2011).  
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Luthra et al. (2015) hävdar att det finns 22 kriterier som ska tas till hänsyn när en 

hållbar leverantör ska väljas, se tabell 22. Kriterierna är en blandning av de tidigare 

nämnda och kan även ses som krav som ställs på leverantörer. Dessa 22 kriterier delas 

upp inom miljömässiga-, sociala- och ekonomiska dimensioner (Luthra et al. 2015).   

1 Miljö Produktionsanläggning och kapacitet 

2   Leverans och servicemått 

3   Ledtid 

4   Transportkostnader 

5   Miljöledningssystem 

6   ”Grön” design och inköp 

7   ”Grön” tillverkning 

8   ”Grönt” ledarskap 

9   ”Grön” paketering 

10   Avfallshantering och förebyggande av föroreningar 

11   Miljökostnader 

12   Miljökompetenser 

13   ”Gröna” innovationer 

14 Sociala Yrkeshälsa och säkerhetssystem 

15   Anställdas rättigheter 

16   Intressenters rättigheter 

17   Ge ut information till anställda och intressenter 

18 Ekonomiska Pris på produkten 

19   Vinst på produkt 

20   Kvalité på produkt 

21   Flexibilitet på produktion 

22   Teknisk & finansiell kapabilitet 

Tabell 22 - "22 kriterier för leverantörsutvärdering" Utveckling av Luthra et al. 2015 
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4.1.3 Sammanfattning av hållbarhetskrav på leverantörer  

Hållbarhetskrav på leverantörer 

M
il

jö
d

im
en

si
o
n

e
n

 
• Resurser 

• Utsläpp  

• Ekosystemtjänster 

• GRI 

• Code of Conduct  

• GMP 

• Produktionsanläggning och kapacitet 

• Leverans och servicemått 

• Ledtid 

• Transportkostnader 

• Miljöledningssystem  

• ”Grön” design och inköp  

• ”Grön” tillverkning 

• ”Grönt” ledarskap 

• ”Grön” paketering 

• Avfallshantering och förebyggande av föroreningar 

• Miljökostnader 

• Miljökompetenser 

• ”Gröna” innovationer 

S
o
c
ia

la
 d

im
e
n

si
o
n

e
n

 

• Anställda 

• Samhälle 

• Avtalsmässiga intressenter 

• GRI 

• Code of Conduct 

• Yrkeshälsa och säkerhetssystem 

• Anställdas rättigheter 

• Intressenters rättigheter 

• Ge ut information till anställda och intressenter 

E
k

o
n

o
m

is
k

a
 d

im
en

si
o
n

e
n

 • Finansiellt kapital 

• Materiellt kapital 

• Immateriellt kapital 

• GRI 

• Pris på produkter 

• Vinst på produkter 

• Kvalité på produkter 

• Flexibilitet på produktion 

• Teknisk & finansiell kapabilitet  

Tabell 23 - Sammanfattning av hållbarhetskrav på leverantörer 
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4.2 Empiri 

I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet om de tre apotekens 

hållbarhetskrav på leverantörer var för sig. Varje del avslutas med en sammanfattande 

tabell över hållbarhetskraven. 

 

4.2.1 Hållbarhetskrav på leverantörer i Apotek 1 

Apotek 1 ställer kvalitetskrav på alla produkter som de ska köpa in. Kvalitetskraven 

berör miljöhänsyn och socialt ansvar. Kvalitetskraven som Apotek 1 ställer är;  

1. Behovskontroll 

2. Leverantörskontroll 

3. Funktionskontroll 

4. Skonsamhetskontroll 

5. Miljökontroll 

6. Kompetenskontroll 

 

Behovskontroll innebär att det måste finnas ett behov för produkten som köps in. 

Leverantörskontroll innebär en kontroll av leverantören, att de lever upp till Apotek 1’s 

krav. Steg tre innebär en kontroll så att produkten fungerar som den ska och håller vad 

den lovar. I steg fyra, skonsamhetskontrollen, kontrolleras innehållet i produkten. I det 

näst sista steget, ställs krav på miljöeffekter, att produktens miljöpåverkan är så låg som 

möjligt. I det sista steget kontrolleras all personal, att deras kompetensnivå är tillräckligt 

hög (Apotek 1 hemsida, u.å.). 

 

Enligt Apotek 1 utgår de ifrån sin kvalitetskontroll även när en leverantör ska utvärderas 

eller en ny leverantör ska väljas. Till grund ligger även deras Code of Conduct och att 

alla nya leverantörer accepterar, följer och skriver under den (Respondent 1, 2018-05-

03). Apotek 1’s Code of Conduct innehåller följande delar (Apotek 1 hemsida, u.å.); 

 

Hållbart företagande  

• Miljö 

• Mänskliga rättigheter 

o Barnarbete och tvångsarbete 

o Fysiska straff och trakasserier 

• Arbetsvillkor 
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o Arbetsmiljö 

o Anställdas rättigheter 

o Löner, förmåner, arbetstider och ledighet  

• Mångfald och jämlikhet 

• Omsorg om djur 

• Antikorruption och affärsetik 

Efterlevnad 

• Ledningssystem 

• Transparens och samarbete 

• Kontroll 

• Åtgärder 

 

Apotek 1 delar upp granskning av ny leverantör i tre block; kvalitet, miljö samt sociala 

och etiska krav. Leverantören får först svara på frågor gällande kvalitét, miljö, 

arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande och får sedan en rating på dessa mått. Ratingen 

baseras på poäng där varje block kan ge max 100 poäng. Är det en rating under 50 

poäng per rubrik anses det som att förbättringar krävs, en rating mellan 50–80 poäng per 

rubrik anses som bra prestanda och en rating på 100 poäng per rubrik anses som bäst 

prestanda, se bilaga B. Ibland åker representanter från Apotek 1 ut till leverantörerna 

och kontrollerar och/eller besiktigar förhållandena på fabrikerna för att försäkra att 

rating stämmer.  

 

Inom miljödimensionen kollar de till exempel på att tillverkningen påverkar miljön så 

lite som möjligt samt att förpackningarna är hållbara. Apotek 1 ställer även krav på 

transporterna och prioriterar fordon med så hög miljöklass som möjligt. Apotek 1 

förväntar sig att deras leverantörer använder sig av någon typ av ledningssystem för att 

systematiskt arbeta hållbarhetskraven, helst ett certifierat sådant, till exempel ISO 

14001, men det är inget krav. För att kompensera för eventuella miljöpåverkningar från 

transporter, miljökompenserar Apotek 1 genom exempelvis välgörenhet (Apotek 1 

hemsida, u.å.).  

 

Den sociala dimensionen handlar bland annat om att arbetsförhållanden är riktiga till 

exempel att barnarbete eller tvångsarbete inte får förekomma (Apotek 1 hemsida, u.å.). 

Vidare säger respondent 1 (2018-05-03) att det är väsentligt att se över arbetarnas 
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bostadsförhållanden i anslutning till fabrikerna, familjesituation och sanitära 

förhållanden. Apotek 1’s leverantörer måste även följa GMP vid tillverkning av 

produkter för att Apotek 1 ska godkänna och ta in produkterna (Apotek 1 hemsida, u.å.).  

 

Om en leverantör inte skulle leva upp till dessa krav som Apotek 1 ställer på dem, blir 

det inget inköp. Ibland kan det även vara så att leverantören är godkänd, men att en 

produkt inte lever upp till rätt nivå, då utesluts enbart produkten. Respondent 1 (2018-

05-03) hävdar att de är “högst” ansvariga för leverantörerna och deras agerande. Apotek 

1 skulle aldrig kunna lägga över ansvaret på en leverantör om en produkt inte lever upp 

till det den säger. Detta på grund av deras kvalitetskontroll. Det är inte enbart 

arbetsförhållanden på fabrikerna som avgör, det är även viktigt att det finns tillräckligt 

och rätt kompetens inom området för att ett samarbete ska startas (Respondent 1, 2018-

05-03).   

 

Eftersom det finns lagkrav på att Apotek 1 ska köpa in läkemedel har de svårt att 

påverka hållbarheten på leverantörerna som tillverkas samt levererar dessa varor. Därav 

har Apotek 1 behövt komma på andra sätt att påverka (Respondent 1, 2018-05-03). Ett 

sätt som Apotek 1 använder sig av idag för att försöka påverka även tillverkningen av 

dessa läkemedel är dialog och samverkan med branschaktörer, tillverkare och 

myndigheter (Apotek 1 hemsida, u.å.). 

 

I tabell 24 sammanställs hållbarhetskraven som Apotek 1 ställer på sina leverantörer. 

 

Hållbarhetskrav på leverantörer, Apotek 1 

• Kvalitetskrav (kvalitetskontroll) på leverantörernas produkter 

• Leverantörerna måste följa sant skriva under Apotek 1’s Code of Conduct 

• Leverantörsrating inom kvalitet, sociala och etiska krav 

• Miljökrav på leverantörernas tillverkning samt transporter 

• Anställdas rättigheter 

• Kompetensnivå hos leverantörerna 
• Leverantörer måste följa GMP 

Tabell 24 - Sammanställning hållbarhetskrav på leverantörer, Apotek 1 

4.2.2 Hållbarhetskrav på leverantörer i Apotek 2 

Då Apotek 2 har högt ställda hållbarhetskrav på hela organisationen är det väldigt 

viktigt att samtliga leverantörer också arbetar med hållbarhetsfrågor inom den egna 

organisationens ramar. Apotek 2 har ett stort ansvar över sina leverantörer och därför är 

det väldigt viktigt att krav gällande miljö, kvalitet och säkerhet ställs och uppfylls av 
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leverantörerna. Utöver de krav Apotek 2 ställer på leverantörerna förväntas det att de tar 

ett eget ansvar i hållbarhetsfrågor (Respondent 2, 2018-05-07) samt att de respekterar 

och gör sitt bästa för att uppfylla Apotek 2’s Code of Conduct enligt följande punkter 

(Apotek 2 hemsida, u.å.);   

 

Rättsliga krav 

• Leverantörers verksamhet ska alltid följa lokal lagstiftning som följer respektive 

land 

Anställdas rättigheter 

• Barnarbete  

• Tvångsarbete 

• Diskriminering 

• Löner och arbetstider 

Arbetsmiljö och hälsa 

• Leverantörers medarbetares säkerhet och hälsa ska alltid prioriteras 

Miljö 

• Miljötillstånd 

• Hantering av kemikalier 

• Vattenhushållning och hantering av avloppsvatten 

• Avfallshantering 

Bekämpning av korruption 

• Antikorruption och god affärsteknik 

 

Andra krav Apotek 2 ställer på leverantörer återfinns i deras egna Sustainability 

appendix, som bland annat innehåller regler och bestämmelser, detta appendix måste 

leverantörer godkänna och skriva under för att bli godkända leverantörer. Genom 

appendixet tar Apotek 2 ett stort ansvar över sina leverantörer genom att ställa 

hållbarhetskrav utifrån miljömässiga-, sociala- och ekonomiska dimensioner, ansvaret 

sträcker sig långt i inköpsprocessen (Respondent 2, 2018-05-07). 

 

Apotek 2 ansvarar också indirekt för leverantörernas underleverantörer då appendixet 

även omfattar att leverantörerna måste ställa egna krav på sina underleverantörer. Detta 

grundar sig i att Apotek 2 inte alltid har möjlighet att ha koll på sina leverantörers 

underleverantörer på grund av olika skäl, för att då försäkra sig om att det inte finns 
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några brister eller avvikelser i leverantörernas hållbarhetsarbete och att detta fullgörs 

måste Apotek 2’s leverantörer godkänna och skriva under appendixet. På så sätt 

försäkrar sig Apotek 2 att leverantörerna arbetar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt 

(Respondent 2, 2018-05-07). Då leverantörerna accepterar Sustainability appendix 

accepterar de att det inte får förekomma diskriminering, tvångsarbete, barnarbete eller 

riskfyllt arbete, avsaknad till rätt till föreningsfrihet samt kollektivavtal och andra 

brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Apotek 2’s leverantörer måste även 

följa GMP (Apotek 2 hemsida, u.å.). Apotek 2 genomför ibland en extra inspektion och 

kontroll av leverantörer då leverantören befinner sig på en geografisk utsatt plats där det 

finns ökad risk att lagar och regler inte följs (Respondent 2, 2018-05-07). 

 

 

I tabell 25 har Apotek 2’s hållbarhetskrav på leverantörer sammanställts. 

 
Hållbarhetskrav på leverantörer, Apotek 2 

• Leverantörer ska ta eget ansvar i hållbarhetsarbete 

• Leverantörer måste följa samt skriva under Apotek 2’s Code of Conduct 

• Leverantörer måste följa GMP 

• Leverantörer måste acceptera och skriva under Apotek 2’s sustainability appendix 

• Krav på miljö, kvalitet och säkerhet 

• Krav på effektiva transporter och miljövänlig produktion 

• Anställdas rättigheter 
Tabell 25 - Sammanställning hållbarhetskrav på leverantörer, Apotek 2 

4.2.3 Hållbarhetskrav på leverantörer i Apotek 3  

En leverantör till Apotek 3 måste vara ekonomiskt stabil och fylla alla krav på Code of 

Conduct. De skriver även under på att följa den Code of Conduct som Apotek 3 har 

(Respondent 3, 2018-05-11) Apotek 3’s Code of Conduct innehåller följande punkter 

(Apotek 3 hemsida, u.å.);   

 

Efterlevnad 

• Följer lagen 

• Undviker intressekonflikter och accepterar inte mutor 

Integritet 

• Rättvis konkurrens 

• Skydda materiella och immateriella tillgångar 

• Insiderregler 

• Rapporterar finansiell information 

• Främjar öppenhet och transparens 
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Hållbarhet 

• Icke-diskriminerande och jämlik anställning 

• Hälsa och säkerhet 

• Minimera miljöpåverkan  

• Stödjer ingen politisk verksamhet 

• Regelbunden dialog med myndigheter (Apotek 3’s läkemedelsdistributör, 

uppförandekod, 2018) 

 

Apotek 3 har mest inflytande och möjlighet att påverka sina leverantörer när det 

kommer till deras egna produkter. När leverantörer granskas genomförs 

arbetsplatsbesök där de tittar på leverantörens processer för de varorna, som apotek 3 

anser att de har fullt ansvar för. Av den anledningen att det är deras egna varumärke. I 

och med att det finns så många varor och därmed flertal leverantörer till apoteket menar 

respondenten att det är svårt att utföra kontroller i deras processer utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Speciellt när några leverantörer är jättestora bolag i jämförelse 

med Apotek 3. Respondent 3 menar och hoppas därför att den trend som vuxit fram i 

hela världen gällande hållbarhet, ska väcka dessa frågor och få stora bolag att förstå att 

de måste prioritera hållbarhet (Respondent 3, 2018-05-11).   

 

De hållbarhetskrav som ställs på leverantörerna till Apotek 3 kommer från deras 

läkemedelsdistributör som sköter största delen av allt deras inköp. Först och främst 

måste alla leverantörer följa och skriva under deras Code of Conduct. Vidare spelar 

deras inköpspolicy stor roll vid val av leverantör och likaså hållbarhetspolicyn. 

Målsättningen är även att alla transporter ska belasta miljön så lite som är möjligt vilket 

strävas efter genom noga planering, vid planeringen ser man även till att försöka ha en 

effektiv fyllnadsgrad och optimala transportvägar. De följer även alla riktlinjer gällande 

GMP vid inköp. Till sist granskas alla leverantör via en leverantörsbedömning (se 

bilaga C) för att se till att alla leverantörer har ett miljö- och hållbarhetsarbete, CSR-

policy och ett kvalitetsledningssystem. Denna leverantörsbedömning skickas ut 

kontinuerligt till alla leverantörer, nya som gamla, för att säkerställa att leverantörer 

lever upp till kraven (Apotek 3’s läkemedelsdistributörs hemsida, u.å.).  

 

I tabell 26 har hållbarhetskraven som Apotek 3 ställer på sina leverantörer 

sammanfattats.  
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Hållbarhetskrav på leverantörer, Apotek 3 

• Leverantörer måste skriva under och följa Code of Conduct 
• Inköpspolicy 
• Hållbarhetspolicy 
• Effektiv fyllnadsgrad 
• Transporter ska belasta miljön så lite som möjligt 
• Kvalitetspolicy 
• GMP 
• Leverantörsbedömning 

Tabell 26 - Sammanställning hållbarhetskrav på leverantörer, Apotek 3 
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4.3 Analys 

Tabell 27 - Sammanställning hållbarhetskrav på leverantörer Apotek 1,2,3 

Som tabell 27 visar kan vi se att de tre undersökta apoteken har liknande ställda krav på 

leverantörer både innehållsmässigt och i antal. Gemensamma krav apoteken ställer på 

leverantörer är att de måste följa GMP samt följa och skriva under apotekets egna Code 

of Conduct. Enligt läkemedelsverket (2018) ska all kosmetikatillverkning följa GMP för 

att undvika att felaktiga produkter släpps in på marknaden och i butikers sortiment. Alla 

de tre apoteken ställer också krav på kvalitet och miljövänligt transportsätt.  
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Enligt Lückerath-Rovers och De Bos (2011) så bör tillförlitlighet, respekt, ansvar, 

rättvisa, vård och medborgarskap lägga grunden för en Code of Conduct. Tillförlitlighet 

som innefattar ärlighet, integritet och lojalitet (Lückerath-Rovers, 2011) appliceras i 

samtliga av de undersökta apotekens Code of Conduct. Att visa respekt för mänskliga 

rättigheter tar alla tre apotek också ansvar för. Apotek 1 påvisar ansvar för arbetsvillkor 

och efterlevnad samt belyser även vård i sin Code of Conduct. Apotek 1 har med dessa 

sex grunder i sin Code of Conduct och får de att överlappa varandra. När det gäller 

Apotek 2, får även de med samtliga grunder och påvisar de tydligt i sin Code of 

Conduct. Apotek 3 täcker även de alla grunder för en Code of Conduct.  

 

Neumuller, Lasch och Kellner (2015) säger att hållbara krav som ställs på 

leverantörerna kan delas in i de tre dimensionerna med totalt nio hållbara krav. Det vi 

kan utläsa av tabell 27 är att samtliga apotek har få och bristande krav inom den 

ekonomiska dimensionen men att miljö- samt sociala dimensionens krav uppfylls 

relativt bra. Winter och Lasch (2016) menar på att de flesta organisationer lägger störst 

fokus på miljödimensionen, vilket studien bekräftar, bortsett från apotekens Code of 

Conduct.  

 

Däremot skiljer sig apotekens krav gällande anställdas rättigheter. Som tabell 27 visar 

har både Apotek 1’s och Apotek 2’s respondenter angivit detta som ett specifikt krav 

vilket Apotek 3 ej gjorde. Emellertid innehåller Apotek 3’s Code of Conduct krav 

gällande anställdas rättigheter vilket gör att denna punkt inte kan uteslutas från Apoteks 

3’s krav på leverantörer. Apotek 1 och Apotek 3 har båda angivit att de baserar sitt 

leverantörsval efter en leverantörsbedömning där leverantörer bedöms utifrån olika 

punkter vilket leder till att de alltid skriver avtal med den bäst lämpade leverantören.  

Enligt Baily et al. (2015) kan utvärdering av leverantörer göras på befintliga och/eller 

potentiella leverantörer. Ghoushchi, Milan och Rezaee (2017) hävdar att en hållbar 

leverantörsutvärdering bör innehålla de tre hållbarhetsdimensionerna, vilket Apotek 1’s 

leverantörsrating uppfyller. Apotek 3 tar enbart hänsyn till miljö- samt den sociala 

dimensionen i sin leverantörsbedömning. Luthra et al. (2015) menar att det svåraste och 

mest komplexa i en leverantörsutvärdering är att välja vilken dimension man ska 

fokusera mest på och för att utvärderingen ska vara hållbar måste den inkludera alla 

områdena.  
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Apotek 1 ställer krav på leverantörernas kompetensnivå och användandet av ett 

ledningssystem, Apotek 3 har policys om både hållbarhet och kvalitet som 

leverantörerna måste uppfylla samt måste det finnas en effektiv fyllnadsgrad. Apotek 2 

ställer som krav på sina leverantörer att de måste ta ett eget ansvar för hållbarhetsarbete 

vilket ger dem en försäkran om att den valda leverantören också själv arbetar med 

frågor som Apotek 2 tycker är viktiga.  

 

Den tydligaste bristen gentemot teorin vi kan se att inget av de studerade apoteken 

ställer krav på hållbarhetsredovisning. Syftet med hållbarhetsredovisning enligt GRI är 

att leverantörer ska ta ansvar för en hållbar organisation genom mätning, presentation 

och ansvarstagande. Kraven inom GRI är uppdelade efter de tre 

hållbarhetsdimensionerna (GRI, 2006) och därför bör organisationer utnyttja GRI 

kraven för att ställa hållbara krav på sina leverantörer.   

 

4.4 Slutsats problemformulering 2  

Sammanfattningsvis kunde de medverkande apoteken i större omfattning besvara hur 

krav på leverantörer var sammankopplade med de miljömässiga- och sociala 

hållbarhetdimensionerna än vad de kunde svara på rörande hur den ekonomiska 

dimensionen avspeglades i kraven.  

 

Analysen visade att apoteken ställer liknande krav på sina leverantörer som grundade 

sig i deras Code of Conduct. Dock har apotek 1 inkluderat alla dimensioner i sina krav 

på leverantörerna, något som saknades hos de andra två studerade apoteken.  

 

Analysen visade även att de studerade apoteken ställer liknande krav på sina 

leverantörer vilka grundade sig i deras Code of Conduct. Däremot var apotek 1 det enda 

apotek som inkluderade alla hållbarhetsdimensionerna i kraven på leverantörerna, något 

som saknades hos Apotek 2 och Apotek 3. Analysen visade även att alla studerade 

apotek lade störst fokus på den miljömässiga hållbarhetsdimensionen vid utformning av 

kraven, inte i antalet ställda krav utan i kravens omfattning och innehåll. Orsaken till 

detta kan återigen bero på exempelvis prioriteringar, kunskap och/eller trender i 

samhället. 
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För samtliga apotek var kraven inom den ekonomiska hållbarhetsdimensionen få och 

bristande gentemot den teoretiska referensram som tagits fram (som kan ses i tabell 28 

s. 72). Detta visar ännu en gång att apoteken har svårt att definiera vad deras 

hållbarhetsarbete inom den ekonomiska dimensionen innebar även vid krav på 

leverantörer. 

 

Gällande att ställa hållbarhetskrav på leverantörer fattas det ett tydligt system för 

apoteken. Att arbeta utifrån GRI hade skapat mer gynnsamma förutsättningar för ett 

hållbart inköp med hänsyn till alla tre dimensioner. Detta hade underlättat för hela 

hållbarhetsarbetet i inköpsprocessen och den ekonomiska dimensionen hade fått en 

tydligare i plats arbetet gällande hållbarhet. Att tidigt i inköpsprocessen, när man väljer 

leverantör, formulera tydliga krav som GRI erbjuder så kommer den fortsatta processen 

formas av de ställda kraven. Med det sagt, anser vi att det blir en hållbarare 

inköpsprocess om apoteken hade applicerat GRI vid val av leverantör. 
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5 Avslutande kapitel 

Detta kapitel ämnar besvara uppsatsens syfte genom att dra slutsatser från analyserna. 

Slutligen kommer studiens bidrag, kritik till studien och förslag till fortsatt forskning 

presenteras.  

 

Syftet med studien var att analysera och förstå hur svenskägda apotek arbetar med 

hållbarhet i sina inköpsprocesser med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna, samt 

hur apotekskedjorna ser till att deras hållbarhetsarbete reflekteras på sina leverantörer.  

 

För att besvara syftet genomfördes telefonintervjuer med de tre apotek som hade 

möjlighet att delta. Därefter kunde vi jämföra likheter och skillnader i apotekens 

hållbarhetsarbete inom inköpsprocessen samt analysera hur detta reflekteras på kraven 

som ställs på leverantörer.   

 

Studiens resultat är att de tre studerade apoteken har hållbarhetsarbete i inköpsprocessen 

och att det både finns likheter och skillnader dem emellan. Det mest påtagliga 

hållbarhetsarbete i inköpsprocessen för samtliga apotek var huvudsakligen miljöfrågor. 

Apoteken delar även en underprioritering gällande den ekonomiska dimensionen i 

inköpsprocessen.  

 

Det omfattande arbetet kring Code of Conduct utgör en stor del av apotekens 

hållbarhetsarbete i inköpsprocessen samt i deras kravställande på leverantörer. 

Apotekens Code of Conduct har även både likheter och skillnader vilket gör att 

hållbarhetsarbetet i den sociala dimensionen skulle kunna vara i överensstämmelse.  

 

Enligt vår bedömning saknas det för samtliga apotek ett konsekvent system för att ställa 

krav på leverantörer utifrån apotekens egna hållbarhetsarbete. Dock finns ett teoretiskt 

stöd för ett sådant system, GRI krav, som skulle kunna ligga till grund för att ställa 

hållbara krav på leverantörer. Möjligtvis skulle ett gemensamt system för 

apoteksbranschen kunna utformas för att lättare ställa hållbarhetskrav på leverantörer.   

 

Avslutningsvis kunde vi huvudsakligen se att det förekommer ett hållbarhetsarbete för 

apotek i deras inköpsprocessen och att ställa hållbarhetskrav på leverantörer men att det 

finns stora utvecklingsmöjligheter inom båda områdena.  
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5.1 Studiens bidrag 

 

Denna studie genomfördes för att öka förståelsen för hur svenskägda apotek arbetar med 

hållbarhet i sina inköpsprocesser.  

 

Med utgångspunkt i detta har studien bidragit med en förklarande syn på teori som 

bekräftar och klarlägger hållbarhetsarbetets utbredning i inköpsprocesser då nya 

förklarande modeller har illustrerats utifrån befintlig teori. Dessutom har studien 

bidragit med information om vad som är betydelsefullt gällande hållbarhetsarbetet vid 

inköpsprocesser då studien ger en överblickande översikt kring hur hållbarhetsarbetet i 

inköpsprocessen bör utformas med hänsyn till hållbarhetsdimensionerna. Denna 

information kan organisationer begagna sig av för att se var det finns behov att utveckla 

sina inköpsprocesser och/eller i benchmarking av andra organisationers 

hållbarhetsarbete i inköpsprocessen. Slutligen har studien bidragit till ökad förståelse för 

hur hållbarhetsarbete i inköpsprocesser kan påverka miljö, samhälle och den egna 

verksamheten gällande den ekonomiska delen. 

 

5.2 Kritik till studien 

Kritik som kan riktas till studien är att enbart tre apotek har studerats och slutsatser som 

dras är svåra att generalisera. De intervjuade personerna var ansvariga för olika 

områden på de valda apoteken vilket skulle kunna bidra till att de har olika perspektiv 

och svar på frågorna som vi har ställt. Studien hade eventuellt fått en mer rättvis bild om 

de valda intervjupersonerna hade samma roller på respektive företag. Vidare finns det 

väldigt lite forskning kring både hållbara inköpsprocesser och framförallt hållbara 

inköpsprocesser inom apoteksbranschen. Detta har bidragit till att det har varit 

problematiskt att finna relevanta källor som tar upp hållbara inköpsprocesser vilket har 

gjort att vi har fått utforma teorin därefter.   

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Att studera apotek och hållbarhetsarbete i inköpsprocessen har varit ett intressant 

forskningsområde, framförallt eftersom hållbarhetsarbete är aktuellt. Vi har upptäckt att 

det finns en stor vilja hos de deltagande fallföretagen att arbeta mer med hållbarhet 

överlag.  

 



  
 

74 

Intressant hade varit att antingen få möjligheten att intervjua fler personer både på de 

apotek vi varit i kontakt med men också från resterande svenska apotek. Ett förslag till 

fortsatt forskning inom detta område är då en bredare studie med fler medverkande där 

man hade kunnat gå på djupet i inköpsprocessen och kanske specialisera sig mer på just 

val av leverantör. Vidare hade man istället kunna undersöka utifrån ett 

leverantörsperspektiv.  

 

En annan intressant synvinkel hade varit att kolla på en annan process hos apoteken och 

hur hållbarhetsarbete fungerar i den processen. Exempelvis kolla på apotekens 

distribution till deras kunder och hur pass hållbar den kedjan är.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

1. Vill du vara anonym i studien? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

3. Hur länge har du arbetat på din position?  

 

4. Vilka eller vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan i er inköpsprocess?  

 

5. Hur arbetar ni för att minska miljöpåverkan i er inköpsprocess? 

6. Och tar ni hänsyn till det i alla steg i inköpsprocessen? Eller var i processen 

störst fokus läggs?  

7. Är ni certifierade mot ett miljöledningssystem? I såna fall, vilket eller vilka? 

 

8. Hur arbetar ni med social hållbarhet i er inköpsprocess?  

9. Tar ni hänsyn till det i alla steg i inköpsprocessen? Eller var i processen läggs 

det mest fokus?  

10. Tillämpar ni Code of Conduct i er inköpsprocess?  

 

11. Hur arbetar ni med ekonomisk hållbarhet i er inköpsprocess? 

12. Tar ni hänsyn till det i alla steg i inköpsprocessen? Eller var i processen läggs 

det mest fokus på?  

13. Hur arbetar ni för att minska slöseriet av resurser i er inköpsprocess? 

Återvinning?  

 

14. Hur ser processen ut för att välja en ny leverantör?  

15. Teorin presenterar krav utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, exempelvis 

”gröna” krav, anställdas rättigheter och finansiellt kapital. Vad finns det för krav 

som ni ställer på leverantörer utifrån ert hållbarhetsarbete?  

16. Hur säkerställer ni att leverantörerna lever upp till hållbarhetskraven? 

17. Vid utvärdering av leverantör, utvärderar ni då hållbarhet för sig? 

18. Vilket ansvar anser ni att ni har för era leverantörer och hur de arbetar med 

hållbarhet? Hur “långt sträcker sig”  ert ansvar i inköpsprocessen? Till exempel 

leverantörers leverantör.  
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Bilaga B 
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Bilaga C 

Leverantörsbedömning - GRO 
Leverantör: 

  

Organisationsnummer: 

  

 

Adress: 

  
 

Kontaktperson: 

  

Befattning: 

  

E-post: 

  

Telefon: 

  

  

1 Vilka typer av varor tillhandahåller företaget? 

       

 Handelsvaror 

 Receptfria 

läkemedel 

 Livsmedel 

 Medicintekniska 

 Kosmetika 

2 Vilka varor kommer leverantören sälja till 

XXXX?                

 Handelsvaror 

 Receptfria 

läkemedel 

 Livsmedel 

 Medicintekniska 

 Kosmetika 

3 Finns det ett organiserat kvalitets- och/eller 

miljöarbete som dokumenterats? (T.ex. utifrån kraven 

i ISO 9001, ISO14001, GMP, GDP, eller GCP.) 

  

Om ja, bifoga erforderlig dokumentation. 

 

Om nej: 

1.    Planeras något införande av sådant framöver? 

2.    Bifoga beskrivning av befintligt miljö- resp. 

kvalitetsarbete 

  

 Ja       Nej 

  

  

  

  

  

  

 Ja       Nej 

4 Finns det giltigt partihandelstillstånd? 

  

Om ja, bifoga erforderlig dokumentation. 

  

 Ja        Nej 

5 Utövas tillsyn på företaget av någon tillsynsmyndighet? 

  

Om ja, vilken myndighet? 

 Ja       Nej 
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6 Har företaget en dokumenterad rutin för 

reklamations-, avvikelse- och indragningshantering?  

  

Om ja, bifoga erforderlig dokumentation. 

    

Om nej: 

1. Planeras något införande av sådant framöver? 

  2.  Bifoga beskrivning av befintlig 

hantering.                                                      

 Ja       Nej 

  

  

  

  

  

 Ja       Nej 

  

  

7 Har företaget en dokumenterad rutin för förändringar i 

lagkrav, EU-direktiv, etc. som har betydelse för kund? 

  

Om ja, bifoga erforderlig dokumentation. 

    

Om nej: 

1. Planeras något införande av sådant framöver? 

  2.  Bifoga beskrivning av befintlig 

hantering.                                                      

 Ja     

  

Nej 

  

  

  

  

  

 Ja     

  

Nej 

  

8 Finns system för spårbarhet av råvaror, förpackningsmaterial 

och produkter 

  

Om ja, bifoga erforderlig dokumentation. 

  

Om nej: 

1.    Planeras något införande av sådant framöver? 

2.    Bifoga beskrivning av befintligt arbete med spårbarhet. 

 Ja      

  

Nej 

  

  

  

  

  

 Ja     

  

Nej 

  

9 

  

  

  

  

  

  

Eftersträvar företaget att följa internationellt vedertagna 

standarder som FN:s allmänna deklarationer om de mänskliga 

rättigheterna, FN-konvention om barns rättigheter, FN:s 

konvention mot korruption, OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag och tillämpliga ILO- konventioner. 

 

  

 Ja      

  

Nej 

  

  

  

  

  

10 Är leverantören ansluten till 

Läkemedelsförsäkringen?                  

  

 Ja      

  

Nej 
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11 Besvaras enbart av befintlig leverantör. 

Har leverantören under året vid mer än tre tillfällen haft 

problem att leverera xxxx order? 

  

 Ja     

  

Nej 

12 Besvaras enbart av befintlig leverantör. 

Har avvikelser/kvalitetsproblem uppkommit p.g.a. 

leverantörens vara eller tjänst   

  

Om ja, hur många: 

  

Antal allvarliga avvikelser:       

          

 Ja     

  

Nej 

  

  

________________________         __________________ 

Underskrift                                Datum 

  

________________________ 

Namnförtydligande 

 

Bedömning av leverantören 

  

  

  

A Godkänd 

  

  

  

  

  

Godkänd efter åtgärder på område: 

  

  

  

B Ej godkänd 

  

  

  

  

  

  

  

Omdömet baseras utifrån XXXX Inköpspolicy 
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