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Sammanfattning 
Att ställa miljökrav inom leverantörskedjorna har blivit allt vanligare i takt med ökat 

miljöarbete. Det är dock bristfälligt dokumenterat hur väl eventuella miljökrav uppfylls 

kedjan igenom. För att organisera miljöarbetet har strategier uppkommit vilka tar 

hänsyn till kedjans miljöpåverkan, såsom Green Supply Chain Management (GSCM).  

Genom en fallstudie kartlades vilka miljökrav som ställdes, om kraven var konsekventa 

längs leverantörskedjan och hur kraven kunde relateras till företagens övriga 

miljöarbete. Fallstudien hade sin utgångspunkt i Liljeholmens Stearinfabriks AB med 

fokus på värmeljuskoppens leverantörskedja. Genom en semistrukturerad intervju har 

företagen inom kedjan svarat på frågor kring bl.a. miljökrav. Dessutom har en LCA 

gjorts på värmeljuskoppen för att se huruvida miljökraven var adekvata med tanke på 

produktens miljöpåverkan. Resultatet visade att företagen ställde miljörelaterade krav. 

Dessa krav berörde främst leverantörens allmänna miljöarbete snarare än själva 

produkten. Typen av ställda krav var ej konsekvent med företagens miljöarbete. LCAn 

visade på att produktens största miljöpåverkan härrör från aluminiumet. Miljökraven 

borde således inriktas på större andel återvunnet material.  

 

Abstract 
Setting environmental requirements in supply chains has become increasingly common. 

However, it is poorly documented how well the environmental requirements are met 

throughout the supply chain. Strategies have arisen to organize the environmental 

management within the chain, such as Green Supply Chain Management (GSCM). 

Using a case study, this thesis aimed to see what type of environmental requirements 

existed, whether the requirements were consistent throughout the supply chain and how 

the requirements related to the companies’ environmental work. Liljeholmens 

Stearinfabriks AB was the starting point of the case study, which was investigating the 

supply chain of the tea light cup. A semi-structured interview was carried out to the 

companies within the chain, containing questions regarding environmental requirements 

and environmental work. Furthermore, an LCA on the tea light cup was performed to 

see whether the environmental requirements were adequate considering the 

environmental impact of the product. The results indicated that the companies did set 

environmental requirements. These requirements mainly related to the overall 

environmental performance of the supplier rather than the product itself. The 

requirements that were set were not consistent with the companies’ environmental 

work. The LCA showed that the largest environmental impact derives from aluminum. 
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1 Inledning 

1.1 Företag, leverantörer och miljö 
Att bedriva ett framgångsrikt miljöarbete har sedan länge varit aktuellt inom de flesta 

branscher. Numera räcker det dock inte med att detta stannar inom företaget; deras 

miljöarbete definieras och påverkas även av leverantörerna inom leverantörskedjan 

(Lintukangas, Hallikas & Kähkönen, 2013). 

 

Vid tillverkning och försäljning av produkter vill företag och andra aktörer se till att det 

finns ett kontinuerligt flöde i leverantörskedjan. Detta flöde gynnar de inblandade, 

främst utifrån ekonomiska aspekter såsom effektivare försäljning och därmed nöjdare 

kunder. Att optimera leverantörskedjan utifrån miljömässig vinning är dock en aspekt 

som många gånger faller i skymundan för mer ekonomiska aspekter. Att handeln 

företagen emellan ska vara så lönsam som möjligt är något som samtliga inblandade 

jobbar för, t.ex. genom att välja den billigaste leverantören eller leverantören med ett 

utarbetat kvalitetsarbete (Humphreys, Wong & Chan, 2003). 

 

När det gäller miljökrav är det dock bristfälligt dokumenterat hur väl eventuella 

miljökrav uppfylls kedjan igenom. Även om ett av företagen i kedjan ställer miljökrav 

på sin leverantör, är det möjligt att denne i sin tur inte ställer några miljökrav 

överhuvudtaget på sin leverantör ifråga. Kravet faller sålunda ur kedjan vilket ger en 

falsk bild av företagets miljöarbete då det inte finns möjlighet att se miljökraven kedjan 

igenom. För att leverantörskedjan ska bli hållbar krävs det därför att de inblandade 

samarbetar och byter kunskaper med varandra (Kurdve, 2014). En dimension av detta 

handlar om att ställa miljökrav på sin leverantör och/eller produkten ifråga (Rao, 2002).  

 
Definitionen av en traditionell leverantörskedja (supply chain) är enligt Beamon (1999) 

en samordnande tillverkningsprocess där råmaterial bearbetas till färdiga produkter som 

därefter levereras till kunden via distributör och/eller detaljhandel.   

  

1.2 Miljökrav inom kedjan 
Sedan miljöfrågorna inkluderades i lagstiftningen har beslutsfattande myndigheter ställt 

miljökrav på produkter, t.ex. vad gäller innehåll av vissa kemikalier (EG nr 1907/2006). 

Dessa lagstiftade miljökrav går ej att komma ifrån och det förutsätts att de efterlevs av 

samtliga verksamheter. Att företagen själva ställer krav utöver detta är något som blivit 

alltmer aktuellt i takt med konsumenternas ökade miljömedvetenhet. Det förekommer 

miljökrav även vid offentlig upphandling, dessa krav kan dock skilja sig från de krav 

som privata företag ställer då statliga verksamheter måste agera konkurrensneutralt 

(SFS 2007:1091).  

 

Kraven kan bl.a. komma ur att företaget ifråga följer en standard, t.ex. 

miljöledningssystemet ISO 14001 (ISO, 2004), vilken hävdar att företaget ska ta hänsyn 

till leverantörernas miljöprestanda samt informera dessa om relevanta krav. Likaså 

kvalitetsledningssystemet ISO 9001 (ISO, 2008) hävdar att leverantörerna ska nå upp 

till företagets ställda krav, vilket således innefattar eventuella miljökrav. Numera 

representeras företaget inte endast av den produkt de tillverkar; deras image påverkas 

även av hur produkten är tillverkad, vilka leverantörerna är och hur produkten levereras 

(Svensson & Wagner, 2012). 
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Olika förutsättningar inom företagen påverkar miljöarbetet och därmed även 

möjligheten och viljan att ställa miljökrav. Information kring en produkt och dess 

miljöpåverkan kan vara komplex att tolka då exempelvis en eller fler av företagens 

leverantörer befinner sig utomlands och därmed utgår från en annan lagstiftning, språk 

och kultur (Naturvårdsverket, 2005). Enligt Zsidisin & Hendrick (1998) finns det en 

skillnad mellan länder vad gäller inköpschefernas medverkan i miljöfrågor. Konsekvent 

nog påverkar företagets övriga miljöarbete hur väl företaget tillämpar någon form av 

”grön” leverantörsbedömning, och likaså beror det på hur miljöengagemanget ser ut 

inom ledningen (Lintukangas et al., 2013). Hur företagen reagerar på sina intressenters 

miljökrav påverkas också till stor del av företagets nuvarande miljöengagemang (Large 

& Thomsen, 2011). 

 

Företagets storlek har betydelse då ett mindre företag har sämre förutsättningar än ett 

stort, dels ekonomiskt men även att större företag är mer styrda av marknaden (Walker 

& Jones, 2012; Naturvårdsverket, 2005). Företagen har i allmänhet bra kontroll på sin 

leverantör i första ledet, men sämre kännedom om dennes leverantör (Åhström & 

Larsson, 2013). Enligt Large et al., (2011) är det främst den köpande aktören som har 

störst möjlighet att påverka sina leverantörers miljöbeteende. Lee & Klassen (2008) 

säger dessutom att medelstora företag sällan motiveras att ta hänsyn till miljö såvida 

inte yttre faktorer, t.ex. kunder, börjar ställa miljökrav. 

 

Vem har då ansvaret för att kedjan ska vara hållbar och därmed även att miljökraven 

följs? Många gånger får den större och välkända aktören i kedjan stå till svars för de 

miljökonsekvenser som härrör ifrån alla verksamheter inom dennes kedja (Large et al., 

2011). Inom den traditionella leverantörskedjan strävar det köpande företaget efter att 

minimera onödig konsumtion medan leverantören å sin sida vill sälja så mycket som 

möjligt (Kurdve, 2014). Kurdve (2014) hävdar att detta förhållande innebär att 

leverantören ansvarar för produktionen och leveransen vidare i kedjan medan det 

köpande företaget ansvarar för att minimera onödigt användande av produkten.  

 

Humphreys et al. (2003) har identifierat inom vilka områden miljökrav bör ställas vid 

leverantörsbedömningar och inköp. Dels kan företaget ställa krav som rör leverantörens 

miljökostnader i form av utsläppseffekter men även miljökostnader i form av 

förbättringar (vilka är kvantitativt mätbara) samt krav på ledningens kompetens, ”grön” 

framtoning, miljöanpassad produktdesign, miljöledningssystem och miljökompetens 

(vilka är kvalitativt mätbara). Krav som rör företagens miljöarbete, t.ex. ledningssystem, 

är mer vedertaget än krav på exempelvis information om produktens miljöpåverkan 

(Naturvårdsverket, 2005). 

 

1.3 Strategier för en grönare leverantörskedja 
Supply Chain Management (SCM) är en typ av strategi för att på ett effektivt sätt jobba 

med flödet inom leverantörskedjan (Kurdve, 2014). Emmet et al. (2010) framför att 

SCM innebär att ”planera, organisera, styra och planera alla enskilda 

varuförsörjningsprocesser genom att integrera, koordinera och kontrollera både det 

enskilda företaget och externa leverantörer/kunder för att slutligen leverera värde till 

kunden”. För att på ett strukturerat sätt säkerställa hållbarheten inom 

leverantörskedjorna har nya begrepp lanserats. Dessa påminner om traditionell SCM, 

men med ett miljöanpassat förhållningssätt. Företagen är numera medvetna om att en 

förstörd miljö inte är lönsamt för verksamheten och att de t.om. kan tjäna på att 

miljöprofilera sig samt integrera miljö i hanteringen av leverantörskedjan (Emmet & 

Sood, 2010; Lintukangas et al., 2013; Beamon, 1999). 
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1.3.1 Green Supply Chain Management  

Green Supply Chain Management (GSCM) innebär att hela kedjan är involverad i 

kedjans miljöarbete, istället för att varje aktör bara ser till sin egen roll (Emmet et al., 

2010; Large et al., 2011). Kan även kallas för Sustainable Supply Chain Management 

(SSCM) (Kurdve, 2014) eller Environmental Supply Chain Management (ESCM) 

(Hagelaar & van der Vorst, 2002). Syftet är att åstadkomma en effektiv, anpassningsbar 

och hållbar leverantörskedja från råvaror till färdig produkt. En annan strategi för att 

förbättra miljöprestandan längs leverantörskedjan är Green Lean som är en 

miljöanpassad variant av Lean Production och därför är ypperligt att tillämpa inom 

branscher som redan nyttjar Lean Production, t.ex. fordonsindustrin (Kurdve, 2014). 

Tidigare forskning kring GSCM har huvudsakligen berört tillämpningen inom stora 

företag (Lee et al., 2008)  

 

Att arbeta utifrån GSCM är enligt Emmet et al. (2010) något som troligtvis kommer att 

öka och jämför detta med CSR (Corporate Social Responsibility), som numera är ett 

etablerat begrepp i de flesta verksamheter. Att implementera GSCM kan till en början 

kosta tid och pengar, men betalas tillbaka när företagen börjar tjäna på att exempelvis 

samordna kedjans avfallshantering (Emmet et al., 2010). 

 

När ett företag strävar efter att miljöanpassa hela leverantörskedjan resulterar det i en 

förbättring utav deras egen miljöprestanda, samtidigt som företaget blir mer 

konkurrenskraftigt och därmed tjänar på det ekonomiskt (Rao, 2002; Vachon & 

Klassen, 2006). EPA (2000) arbetar för att fler amerikanska företag ska få upp ögonen 

för GSCM och deras främsta motiveringar handlar om just de ekonomiska vinster som 

kommer ur t.ex. minskad resurs- och kemikalieanvändning. Genom samarbete förbättras 

även företagets tillverkningsprestanda vad gäller kvalitet, leveranstid och flexibilitet 

(Vachon et al., 2006).  

 

Ett effektivt verktyg att ta till vid granskning av kedjans miljöpåverkan är 

livscykelanalys (LCA), som kan tala om var kedjans främsta miljöbelastning finns och 

var miljöprestandan följaktligen bör förbättras (Hagelaar et al., 2002). Resultatet utav en 

LCA bör dock inte vara det enda som styr, då dessa analyser oftast inte ger hela bilden, 

t.ex. pga. felaktiga data till följd av skillnader länder emellan. Dessutom kan 

informationen vara gammal och därmed inaktuell. (Hagelaar et al., 2002).  
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Figur 1. Värmeljuskopp med veke 

och vekeshållare. 

1.4 Liljeholmens Stearinfabriks AB 
1.4.1 Kedjan 

Leverantörskedjan i denna fallstudie har sin 

utgångspunkt i Liljeholmens Stearinfabriks AB 

(härefter kallat Liljeholmens), vilket är ett 

stearinljustillverkande företag beläget i Oskarshamn. 

Liljeholmens grundades år 1839 och från början var 

fabriken placerad på Liljeholmen i Stockholm. År 1970 

flyttades verksamheten till Oskarshamn och numera är 

Liljeholmens världens största tillverkare av stearinljus 

med en årlig produktion på ca 11 000 ton ljus. De är 

certifierade enligt ISO 9001:2008. Liljeholmens 

leverantörer utgörs till stor del av utländska företag. 

 

1.4.2 Produkten  

Den produkt som studien fokuserar på vad gäller miljökrav är värmeljushållare 

bestående av kopp, veke och vekeshållare (se figur 1). Själva koppen är gjord av 

aluminium. I mitten av koppen sitter en vekeshållare gjord av järn. Vekeshållarens 

funktion är, som namnet antyder, att hålla veken på plats. Veken utgörs av en remsa av 

bomull som har doppats i flytande bränsle, vanligtvis stearin. Studien har valt att inte 

inkludera stearinmassan i själva ljuset. När värmeljuset har brunnit ut räknas koppen 

som avfall. 

 

Aluminium utvinns ur bauxit, en jord- eller bergart, och är världens vanligast 

förekommande metall. Miljöproblematiken kring aluminium handlar huvudsakligen inte 

om huruvida metallen kommer att utarmas, utan snarare om det faktum att det är en 

energikrävande process att utvinna aluminium ur bauxit. Aluminium är dock en av de 

metaller som är lätt att återvinna vilket också sparar energi. En stor del av det 

aluminium som nu cirkulerar är just återvunnen, närmare bestämt ca 75% (NE).  

 

Jämförelsevis kan sägas att för att erhålla 1 ton aluminium ur bauxit går det åt energi 

motsvarande 8 tons förbränning av kol, medan det går åt 0.4 ton kol för att producera 1 

ton aluminium utifrån återvunnet material (Corwin, 2010). Mängdmässigt går det åt 

mellan 4 – 7 ton bauxit för att producera 1 ton aluminium (Tan & Khoo, 2004). Vid 

aluminiumproduktion med Bayermetoden, vilken är en av de vanligaste metoderna, 

uppkommer dessutom en miljöfarlig, basisk restprodukt kallad rödslam. Det bildas ca 2 

ton rödslam för varje ton aluminium (Tan et al., 2004). Detta rödslam läggs på deponi 

vilket kräver mycket landyta (Schmitz, 2006).  

 

Bomullens största miljöpåverkan kommer främst av att det är en väldigt vattenkrävande 

gröda samt att den erfordrar stora mängder bekämpningsmedel (NE). Enligt WWF 

(2005) är leverantörskedjan för bomull dessutom lång och det är tidskrävande att spåra 

bomullen från färdig textilprodukt till dess ursprung. 

 

De leverantörer som är Liljeholmens närmast och berörs vad gäller värmeljuskoppen är 

belgiska Boon-Weets, vilka levererar ljuskopp inklusive vekeshållare, samt tyska 

WEDO (Westdeutsche Dochtfabrik), vilka levererar veke (se figur 2). 
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1.5 Syfte 
 

Ett rådande problem är att det inte jobbas tillräckligt med miljökrav längs 

leverantörskedjorna. Syftet med denna rapport är att genom en fallstudie kartlägga vilka 

miljökrav som finns, om kraven är konsekventa längs leverantörskedjan och hur kraven 

kan sättas i relation till företagens miljöarbete. Vad gäller arbetets avgränsning har 

studien valt att fokusera på miljökrav mellan verksamheter och undersöker därför inte 

konsumenters miljökrav.  

Denna rapport har för avsikt att bringa klarhet i vilka miljökrav som ställs, om dessa 

stämmer överens med vad företagen själva säger om sitt miljöarbete, se hur adekvata 

kraven är med tanke på produktens miljöpåverkan och diskutera detta med grund i 

befintlig forskning. Genom att följa en utvald produkt kedjan igenom analyseras en 

verklig leverantörskedjas miljöarbete. Diskussionen åsyftar till att identifiera problem 

men även förbättringar som kan tillämpas för att framgångsrikt upprätthålla en hållbar 

leverantörskedja, både utifrån ekologiska och ekonomiska aspekter. 
 
 
1.5.1 Frågeställningar 

 

 Ställs det miljökrav längs denna produkts leverantörskedja, och i så fall vilka? 

 Finns det motsättningar mellan de ställda kraven och företagens miljöarbete? 

 Ställs miljökraven på relevanta områden med tanke på störst miljöpåverkan? 
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2 Metoder 

2.1 Allmänt  
Fallstudien baserades på semistrukturerade intervjuer för insamling av information 

direkt från aktörerna inom den valda leverantörskedjan. Detta för att få mer inblick i vad 

aktörerna själva resonerar kring när de ställer eventuella miljökrav. Vid behov ställdes 

följdfrågor. 

 

Därtill har utvalda företagsdokument tillhörande Liljeholmens granskats. Dessa går ej 

att finna på hemsidan utan har erhållits från Liljeholmens själva. Granskningen bestod 

av att läsa igenom tillgängliga dokument för att på så vis syna eventuella aspekter som 

ej framkommit i intervjun. För att erhålla kunskap kring vilka som är produktens 

betydande miljöaspekter har livscykelanalys (LCA) med hjälp av verktyget SimaPro 

nyttjats. Dessa analyser har utgjort en mindre del av underlaget till rapportens avsnitt 

om kravens relevans och ligger till grund inför reflektioner kring var företagen borde ta 

produktens miljöpåverkan i beaktande. För jämförelse och granskning av tidigare 

forskning i det berörda området har litteraturstudier bedrivits. 

 
2.1.1 Litteraturstudier 

Kunskapen som ligger till grund för studien har samlats in från vetenskapliga artiklar, 

rapporter och böcker inom området.  

 

2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer innebär att samma frågor ställs till samtliga respondenter 

vilka sedan får svara fritt med egna ord, till skillnad från strukturerade intervjuer som 

har en tydligare struktur och ofta erfordrar bundna svar (t.ex. ja/nej/vet ej). 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenterna utrymme att fritt tala om det som de 

tycker är viktigt (Bryman, 2012). Intervjuerna har utförts via e-post, förutom i fallet 

Liljeholmens där intervjun utfördes muntligt på plats i anläggningen. Nedan presenteras 

intervjufrågorna på svenska och engelska.  

 

Tabell 1. Intervjufrågor 

Svenska Engelska 

1) Vilket underlag utgår ni från vid inköp?  When making a purchase, what criteria do you take 

into consideration? 

2) Vid val av leverantörer, lägger ni stor vikt vid 

dess miljöarbete eller ses det snarare som ett 

plus i kanten? 

 

When choosing suppliers, do you take their 

environmental work in consideration? 

3) Vilka miljökrav ställer ni vid inköp? What environmental requirements do you have when 

you make a purchase? 

4) Hur bra kontakt har ni med era leverantörer? How close is your relationship with your suppliers and 

customers? 

5) Hur miljömedvetna är ni på X rent generellt? How extensive is X’s environmental work overall? 
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6) Nyttjar ni något återvunnet material, och i så 

fall hur mycket (i procent)? 

 

Do you use any recycled material? If so, how much 

(as a percentage)? 

 

Liljeholmens är fallstudiens utgångspunkt och målet är att följa produkten, dvs 

ljushållarna, så långt bakåt i kedjan som möjligt utifrån dem. För att komma vidare i 

kedjan efterfrågades kontaktinformation till företagens leverantörer i samband med 

intervjun. 

Frågorna åsyftar till att ge svar på om företagen i kedjan ställer miljökrav på sina 

leverantörer och vad dessa krav är. De avser dessutom ge en bild av företagens 

generella miljöarbete och hur kontakten leverantörerna emellan ser ut. Idén med GSCM 

och liknande principer förutsätter nämligen ett nära samarbete mellan kedjans aktörer. 

Vidare är avsikten med frågorna att undersöka sambandet mellan företagens 

miljömedvetenhet och ställda miljökrav. Syftet med fråga 1 är att se om företagen 

självmant nämner miljö som en viktig aspekt vid inköpsbedömning. Fråga 6 avser ge en 

bild av mängden återvunnet material som nyttjas vid tillverkningen av den berörda 

produkten. Denna fråga ställdes därför inte till Liljeholmens eftersom att de inte 

tillverkar någon komponent till själva koppen.  

 

2.3 LCA 
För att få perspektiv gällande miljökravens relevans gjordes en LCA på produkten. 

Genom att undersöka var i kedjan produkten har som störst miljöbelastning går det att 

se vilka miljökrav som rätteligen borde ställas och vad miljöarbetet överlag borde satsa 

på (Hagelaar et al., 2002). LCA utfördes i programvaran SimaPro 7.3 och metoden som 

använts vid beräkning är Eco-indicator 99 (H) (normaliserings-/viktningsuppsättning 

Europe EI 99 H/A). Resultatet redovisades därefter i singelpoints (Pt). Ju högre points, 

desto större miljöbelastning. Dessa points är endast jämförbara med andra ur samma 

metod, dvs Eco-indicator 99. Det som viktas är normaliserade värden utifrån vad en 

genomsnittseuropé orsakade för miljöbelastning år 1999. Eco-indicator värderar 

skadekategorierna olika. Skador på människors hälsa samt ekosystem har viktsfaktor 

0,4 och skadade resurser har viktsfaktor 0,2. Därmed kommer Eco-indicator värdera 

sådant som kan ge upphov till skada på människors hälsa som allvarligare än 

exempelvis utarmning av resurser (Carlsson, 2001). Följande material- och processdata 

ingick i analysen: 

 

 Aluminium: Al99 I (databas: IDEMAT 2001). Ursprung: Nederländerna. 

Återvinningsgrad i Al99: 15 %. 

 Järn: GG15 I (databas: IDEMAT 2001). 

 Bomull: Cotton fabric 1 (databas: IDEMAT 2001). 

 Process: Rolling aluminum sheet 1 (databas: IDEMAT 2001) 

 Sluthanteringscenario: Incineration B250 (98) (databas: BUWAL250) samt en 

varierande mängd återanvänt aluminium.  

 

Transporter räknades ej med då information kring detta (transportslag och reslängd) 

saknades. Baserat på uppgifter från Liljeholmens beräknades värmeljuskoppens vikt 

uppgå till 7 g. Procentandelen återvunnet aluminium respektive förbränning har därefter 

varierats för att på så vis se skillnad i miljöpåverkan mellan olika 

sluthanteringsscenarion. Mängden återvunnet material baserades på de uppgifter som 

respondenterna angav i intervjun, dvs hur stor del av deras aluminiummaterial som 

består av återvunnet aluminium.  
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3 Resultat  

3.1 Granskning av företagsdokument, Liljeholmens 
De företagsdokument som fanns att tillgå var verksamhetshandboken innehållandes bl.a. 

energi- och miljöpolicyn samt leverantörsbedömningen.  

 

Energi- och miljöpolicy 

Liljeholmens energi- och miljöpolicy innehar följande mål: 

 

1. Sträva efter att hushålla med naturresurser i alla led och att ständigt 

effektivisera energianvändningen 

2. Sträva efter att minimera utsläpp och avfallsmängder 

3. Beakta miljö- och energiaspekter vid inköp av varor och tjänster 

4. Beakta miljö- och energiaspekter under produkternas hela livscykel 

5. Se gällande miljölagstiftning och andra regler som minimikrav och 

sträva efter att överträffa dessa 

6. Främja kunskapsutveckling inom hela verksamheten avseende miljö- och 

energiaspekter 

7. Till våra intressenter förmedla miljörelaterad information om 

produkterna och hur de tillverkas.  

 

De mål som huvudsakligen anses beröra inköp är 1, 3 och 4. Mål 2, 5, 6 och 7 kan till 

viss del också beröra inköp, men bedöms främst kunna tillämpas inom företagens egen 

verksamhet. Detta baseras på innehållet i vardera mål.  

 

Leverantörsbedömning 

I leverantörsbedömningen ifylls om leverantören följer en standard och i så fall vilken 

(ISO 14001, ISO 9001 eller annan). Poängsättning av leverantören görs utifrån 

kategorierna ”Kvalitet” samt ”Miljö och hållbarhet”. I ”Kvalitet” ingår kvalitet, 

leveranssäkerhet, prisläge och service. I ”Miljö och hållbarhet” ingår miljö och 

hållbarhet/CSR. Poängen sätts utifrån en femgradig skala där 1 = mycket dåligt och 5 = 

mycket bra. Som stöd i poängsättningen för ”Miljö och hållbarhet” finns förtydliganden 

på vad poängen innebär: 

5 = Leverantören rapporterar/kommunicerar officiellt sitt miljö-/hållbarhetsarbete 

4 = Leverantören är certifierad enligt standard/standarder för miljö-/hållbarhetsarbete 

och/eller produkterna har miljömärkning eller miljödeklaration. 

3 = Leverantören kan uppvisa att man arbetar aktivt med miljö-/hållbarhetsfrågor 

2 = Inget större engagemang för miljö- eller andra hållbarhetsfrågor 

1 = Totalt ointresserad av frågorna. 

Härefter står att det krävs minst tre poäng i varje rad för att leverantören ska godkännas 

(se 3). Om leverantören underkänns i kategorin ”Miljö och hållbarhet” får denne betyget 

C som innebär att leverantören om möjligt ska ersättas av annan.  
 

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Svar erhölls från 6 st respondenter. För deras respektive plats i kedjan, se figur 2. De 

svenska frågorna ställdes endast till Liljeholmens, övriga svar är baserade på de 

engelska frågorna. Följdfrågor ställdes vid behov. Respondenterna utgjordes av en 

person från varje företag. Dessa hade följande befattningar: varuförsörjningsansvarig, 

material- och teknikkonsult, försäljningansvarig, hållbarhets- och återvinningschef, VD 

och miljöchef.  
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Figur 3. Företagsinformation. 

 
Figur 2. Responderande företag.  

 

 

Företag Land Marknad/storlek Produkt i kedjan 

Liljeholmens 

Stearinfabriks AB 

Sverige Säljer främst inom 

Sverige och 

Danmark. 

Mellanstora i 

jämförelse med 

andra ljustillverkare 

Värmeljus 

Boon-Weets Belgien Säljer främst inom 

Europa 

Värmeljuskopp 

WEDO Tyskland Säljer globalt till ca 

600 kunder 

Veke 

Novelis Tyskland Multinationella. 

Huvudkontor i 

USA 

Aluminium 

Bimeco Tyskland Säljer främst inom 

Europa 

Textil 

Hydro Norge Multinationella. 

Huvudkontor i 

Norge 

Aluminium 

 

 

 
3.2.1 Underlag vid inköp 

Fråga 1) Vilket underlag utgår ni från vid inköp? 

 

 Liljeholmens: Vid inköp utgår de inte från någon checklista avseende produkten 

utan ser bl.a. till övriga företag i koncernen och använder gärna samma 

leverantörer. Näst efter kvalitet tittar de i första hand på pris eftersom koppen ses 

som en lågprisprodukt. En miljörelaterad faktor som vägs in är transporter. 

Miljöarbete vägs in men är inte det viktigaste vid inköp. 

Liljeholmens 

Boon-Weets (BE) 

Värmeljuskopp 

Novelis (DE) 

Aluminium 1 
Aluminium A 

Aluminium:  

Primär och 

återvunnen 

Hydro (NO) 

Aluminium 2 
Aluminium B 

Aluminium 3 Aluminium C 

Järn Järn 

WEDO (DE) 

Veke 

Bimeco (DE) 

Textil 

Bomull från Pakistan 

Ev ytterligare 
aktörer 

Bomull från Indien 
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Första ledet 

 Boon-Weets: Kvalitet, pris och leveranstid. 

 

 WEDO: För att kunna uppfylla de tekniska krav som gäller för vekar i ljus 

fokuserar WEDO på kvalitet och köper endast bomull från specialiserade och  

granskade europeiska leverantörer. De beaktar även miljöaspekter (se fråga 2).  

 

Andra ledet 

 Novelis: Arbetar enligt en uppförandekod som även gäller leverantörerna. Denne 

är baserad på yttre vedertagna principer såsom FN:s Global Compact, vilken 

Novelis har skrivit under på. Koden beskriver de förväntningar de har på 

leverantörerna vad gäller lagefterlevnad, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, 

avskaffande av barnarbete, hälsa och säkerhet, miljöskydd samt främjandet av 

uppförandekoden inom deras egna leverantörskedjor. Samtliga leverantörer 

förväntas acceptera kodens villkor och upprätthålla denne i all sin verksamhet.  

 

 Bimeco: Vid inköp tittar de på sociala konsekvenser (enligt uppförandekod) och 

miljökonsekvenser. Beaktar också kundernas krav vad gäller pris, kvalitet och 

leverans. 

 

 Hydro: Innan val av en ny leverantör görs en revision av dem där de fyller i en 

checklista. Frågor som rör HMS (hälsa, miljö och säkerhet) ses då som en viktig 

del av detta, se fråga 2.  

 

  
3.2.2 Leverantörens miljöarbete 

Fråga 2) Vid val av leverantörer, lägger ni stor vikt vid deras miljöarbete eller ses det 

snarare som ett plus i kanten? 

 

 Liljeholmens: Miljöarbete ses som ett plus i kanten men är ej första kriteriet. 

Utgår inte från någon särskild checklista. Om valet står mellan två likartade 

leverantörer varav den ena är ISO 14001-certifierad föredrar de dock denne.  

 

Första ledet 

 Boon-Weets: De tar hänsyn till miljö och under besöken hos leverantörerna 

frågar de alltid vad de gör inom miljöområdet.  

 

 WEDO: De använder endast garn från leverantörer som uppfyller 

förordningarna enligt European ÖKO-TEX Standard 100. Därtill kräver de att 

leverantörerna årligen skickar bevis på sin ÖKO-TEX-certifiering. 

Huvudleverantör är Bimeco Garnhandel vilka garanterar att bomullstrådarna 

som WEDO köper inte bara kommer från samma källa, utan även samma 

spinneri. Om dessa av någon anledning måste bytas ut, informeras WEDO i 

förväg och testar innan de ger förnyat godkännande. De ägnar stor 

uppmärksamhet åt Bimecos miljöengagemang i bl.a. Better Cotton Initiative 

(BCI). 

 

Andra ledet 

 Novelis: Ja, till viss del (se fråga 3). 
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 Bimeco: Ja, miljöarbete är en integrerad del och basen för affärstransaktionerna.  

 

 Hydro: Frågor som rör HMS (hälsa, miljö och säkerhet) ses som en viktig del 

vid val av ny leverantör. Checklistan som ifylls vid revisionen ger bl.a. svar på 

1) vilka certifikat de har, 2) vad de har för policy och mål, 3) hur HMS-

ledningen fungerar, 4) om personalen får lämplig utbildning, 5) huruvida de 

agerar i enlighet med lagar och regler. Baserat på vad som upptäcks vid 

revisionen får leverantören en poäng som avgör om de är kvalificerade för 

jobbet eller inte. 

 
3.2.3 Miljökrav 

Fråga 3) Vilka miljökrav ställer ni vid inköp? 

 

 Liljeholmens: Ställer inga miljökrav alls. Köper en standardkopp.  

 

Första ledet 

 Boon-Weets: Existerar ej. 

 

 WEDO: Krav på ÖKO-TEX Standard 100-certifiering, se fråga 2.  

 

 

Andra ledet 

 Novelis: De grundläggande miljöparametrar Novelis går efter är att 

leverantörerna ska följa lokal och internationell miljölagstiftning, minimera 

miljöpåverkan och göra ständiga förbättringar vad gäller miljöskydd (i synnerhet 

med tanke på avfall, vattenanvändning, luftutsläpp, energianvändning, 

användning av naturresurser och omhändertagande av farligt avfall). 

Leverantörerna ska också hantera miljöproblem med lämpliga system och 

processer samt kunna tillhandahålla miljö- och hållbarhetsdata till Novelis om 

det skulle efterfrågas. 

 

 Bimeco: Alla material ska uppfylla kriterierna enligt ÖKO-TEX Standard 100 

och REACH. Om så erfordras måste produkterna dessutom uppfylla kriterier 

enligt Global Organic Textile Standard (GOTS) ihop med fullständig spårbarhet.  

 

 Hydro: Se fråga 2. 

 
3.2.4 Leverantörsrelationer 

Fråga 4) Hur bra kontakt har ni med era leverantörer? 

 

 Liljeholmens: Då och då bedrivs projekt som involverar leverantörerna, t.ex. ett 

projekt som handlade om den stora mängden emballage och om det vore möjligt 

att returnera detta. Som tidigare nämnts tittar Liljeholmens mycket på 

transporter men det kan vara svårt att ändra på. De försöker dock i den mån det 

är möjligt att minska transporterna. 

 

Första ledet 

 Boon-Weets: Relationen med leverantörer och kunder anses god och de håller 

regelbundna möten tillsammans med dessa. 
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 WEDO: Hur pass nära de är leverantörerna beror till stor del på företagets 

storlek och hurdana affärsuppgörelser WEDO har med dem. Dessutom beror det 

på deras egen policy rörande affärskontakter såsom WEDO. Intervjupersonen 

anser att relationen med Liljeholmens är nära och öppen. 

 

Andra ledet 

 Novelis: Har odlat fram nära relationer med leverantörer och kunder. Den nya 

cirkulära affärsmodellen innebär att leverantörer och kunder i vissa fall är 

samma aktör då de numera köper tillbaka skrot från kunder för att göra nya 

produkter av. 
 

 Bimeco: Innehar en långsiktig och transparent relation, eller snarare ett väldigt 

nära samarbete, med kunder och leverantörer. Flera av relationerna har varit och 

förblivit stabila i över 20 år.  

 

 Hydro: De allra flesta leverantörerna har varit inne i Hydro-systemet i många år. 

Hydro ställer gemensamma krav på leverantörerna och kan därför med goda skäl 

anta att de följer samma krav som ställs på nya leverantörer. Dessutom reviderar 

ledningen för inköp av skrot och metaller i Rolled Products (under ledning av 

Tyskland) ett bestämt antal leverantörer per år efter ett fast mönster. 

 
3.2.5 Företagets miljöarbete 

Fråga 5) Hur miljömedvetna är ni på X rent generellt? 

 

 Liljeholmens: Utgår från en miljö- och energipolicy. Har ett integrerat 

miljöarbete inom företaget, är dock mindre bra på att marknadsföra miljöarbetet 

ut mot konsumenterna. Ett exempel på miljöinitiativ är att de vid tiden för detta 

examensarbete börjat sälja vekstumparna som braständare istället för att skicka 

dem till destruktion.  

 

Första ledet 

 Boon-Weets: Har inga interna procedurer men gör det som är nödvändigt för 

miljön som att t.ex. omhänderta 100 % av restavfallet från processen och 

källsortera kartong, plast, oljor etc. 

 

 WEDO: Utöver att titta på de punkter som nämnts tidigare (se ovan) genomförs 

åtgärder alltigenom förbearbetningen och produktionsprocessen. Övergripande 

säkerhet och generell miljöinformation gällande kemikalier inkluderas i 

säkerhetsdatabladen. Kemikalierna som används i reningsprocessen är inte 

miljöfarliga men det finns ändock en separat insamling av avloppsvatten för att 

myndigheterna ska kunna övervaka koncentrationerna i vattnet. Med hjälp av en 

ny process har de lyckats minska sin vattenanvändning med 80 % på bara några 

år. Bomullsavfallet/produktionsspillet återvinns och används i andra 

textilprodukter av ett annat företag. De bedriver ett heltäckande 

återvinningsprogram. Alla kartongförpackningar innefattar nästan bara 

returpapper och är märkta med återvinningsmärkningen RESY. Wedo är 

certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2008. De strävar också efter att genomföra 

logistikkoncept med kunderna för att optimera transporten av varor till deras 

tillverkningsanläggningar. Vad gäller energiförbrukning betalas, i enlighet med 

regionala förordningar gällande förnybar energi, en stödavgift avsedd för 

förnybar energi på all energi som används. 
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Andra ledet 

 Novelis: Väldigt engagerade i åtagandet av en hållbarhetsstrategi och har satt 

upp ambitiösa mål bl.a. vad gäller växthusgaser samt vatten- och 

avfallsminskning.  

 

 Bimeco: Intervjupersonen upprätthåller själv direktkontakt med leverantörerna 

och besöker årligen, med kort varsel, deras fabriker. Emellanåt ges också 

möjligheten att besöka själva källan varifrån bomullen kommer (bomullsfält och 

rensningsanläggningar).  

 

 Hydro: Utsläppet och resursförbrukningen som produktion medför regleras av 

det tillstånd som utfärdats av den norska regeringen genom Miljødirektoratet. 

Hydro är certifierade enligt ISO 14001. De har ett reningsverk för processvattnet 

och tar månatliga prover av detta. Deras oljescrubber återvinner flera tusen liter 

valsningsolja per månad, vilket både minskar utsläppen och är kostnadseffektivt. 

På lackanläggningen förbränns stora mängder flyktiga organiska föreningar i en 

brännkammare i stället för att släppas ut igenom rörledningarna. Den energi som 

genereras används för att härda lacken. Hydro ligger nära havet och 

Holmestrand centrum och de jobbar för att ha en bra kommunikation med de 

närboende. De är noga med att följa upp HMS-avvikelser vilka, tillsammans 

med övrigt miljöarbete, tas upp i flera olika forum som äger rum regelbundet.  

  
3.2.6 Återvunnet material 

Fråga 6) Nyttjar ni något återvunnet material, och i så fall hur mycket? 

 

 Liljeholmens: - 

 

Första ledet 

 Boon-Weets: De är medvetna om att leverantörerna använder återvunnet 

aluminium men vet inte hur mycket.  

 

 WEDO: De använder förvisso återvunna material i förpackningen samt i vissa 

vekar för utomhusljus, men de olika tekniska parametrar som tillämpas är 

nödvändiga för vekens råmaterial och utesluter därför möjligheten att använda 

återvunna material vid den ”vanliga” ljustillverkningen i nuläget. 

 

Andra ledet 

 Novelis: Har en strategi som ämnar maximera mängden återvunnet material i 

produkterna. Denna strategi kommer leda till förbättringar i flera av de andra 

miljömåtten (t.ex Scope 1,2.3 GHG). De har lyckats komma upp till i 

genomsnitt 46 % återvunnet material vad gäller alla leveranser vid årets slut 

(2014-03-31). Nuvarande övervakning tyder på att detta nu kan vara uppe på 

>50 %. Med undantag för material som används vid tillverkning av 

aluminiumburkar mäts inte användningen av återvunnet material i enskilda 

produkter. Andelen återvunnen material i burkar är >90 %. 

 

 Bimeco: Använder inte återvunnet material. Garn gjort av återvunnet fiber 

passar sig inte till de textilier som kunderna producerar. Återvunnen bomull har 

kort till mycket kort fiberlängd. Enligt intervjupersonen är garn gjort på den 

typen av fiber inte lämpligt för produktion av ljusvekar.  
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 Hydro: Andelen återvunnen aluminium i gjuteriet är nästan 30%. Detta 

inkluderar 6000 ton begagnade dryckesburkar som samlats in via Infinitum i 

hela Norge. Resterande mängd kommer främst från skrothandlare i Europa. Att 

använda återvunnet aluminiumskrot i stället för primäraluminium är deras 

viktigaste insats vad gäller Hydrokoncernens strävan att bli koldioxidneutral till 

2020.  

 
 

 

 

 

3.3 LCA 
LCA utfördes för att få en extra inblick i miljökravens koppling till produktens 

miljöpåverkan. Resultatet visar att hopsättning och slutligen användningsfas är de mest 

miljöbelastande momenten i värmeljuskoppens livscykel. Den största bidragande 

orsaken till detta är dock aluminiumet som dessförinnan står för produktens största 

miljöbelastningar. ”Ljuskopp 1” uppvisar ett miljöbelastningsvärde på 0,00392 Pt (3,9 

mPt). Det är främst energitillgången som ger miljöpåverkan. Utav energitillgångarna är 

det främst de fossila bränslena som ger utslag. Bomullen ger minst miljöpåverkan. Ju 

tjockare linjer, desto större miljöpåverkan (se figur 5). Noteras bör att aluminium från 

Hydro är mindre miljöbelastande än Novelis då elektriciteten från Norge är mer 

klimatriktig jämfört med den från Tyskland.   

 

I analysen av ljuskopp 1 (ljuskopp 38) har andelen återvunnen aluminium beräknats 

vara 38 %. Detta då information från Novelis och Hydro visar en återvinning på ca 46 

% respektive 30 %. 38 % är således en medelväg. I ”ljuskopp 60” har 

återvinningsmängden för jämförelsens skull ökat till hypotetiska 60 % medan mängden 

som förbränns har minskat till 40 %. Ljuskopp 60 uppvisar ett belastningsvärde på 

0,00257 Pt (2,6 mPt). I figur 6 synes skillnaden mellan dessa två scenarion redovisat i 

millipoints (mPt). Figur 6 visar även inom vilka områden värmeljuskoppen har störst 

miljöbelastning. Värmeljuskoppen beräknas främst bidra till utsläpp av fossila bränslen 

och oorganiska ämnen. Därefter hamnar klimatförändring, utvinning av mineraler, 

markanvändning, försurning/övergödning, utsläpp av carcinogena ämnen och slutligen 

ekotoxicitet. Utsläpp av organiska ämnen, strålning och påverkan på ozonlagret visar 

ingen märkbar effekt.  

Liljeholmens 

Boon-Weets (BE) 

Värmeljuskopp 

Novelis (DE) 

Aluminium 1 

Hydro (NO) 

Aluminium 2 

WEDO (DE) 

Veke 

Bimeco (DE) 

Textil 

Figur 4. Sammanfattning: underlag och miljökrav vid inköp. 

 

Pris 

Koncernpraxis 

Transporter 

 

Kvalitet 

Öko-Tex-certifiering 

Kvalitet 

Pris 

Leveranstid Uppförandekod 

HMS-revision 

 

Uppförandekod 

Miljökonsekvenser 

Pris 

Kvalitet 

Leverans 

Öko-Tex-certifiering 

(GOTS) 
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3.3.1 LCA: Miljöpåverkan 

  

Figur 5. LCA: Nätverk, ljuskopp 1 (38 %) 
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3.3.2 LCA: Jämförelse 
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4 Diskussion 

4.1 Miljökrav i kedjan 
Liljeholmens uppgav att de ej ställde några specifika miljökrav vad gäller 

värmeljuskoppen. I leverantörsbedömningen visade det sig att deras leverantörer trots 

allt måste genomgå en bedömning utifrån deras miljöarbete. Detta gäller dock inte 

själva koppen, utan handlar snarare om det allmänna miljökravet ”visa att man arbetar 

aktivt med miljö-/hållbarhetsfrågor”. Detta måste således inte beröra koppen, utan kan 

istället handla om t.ex. leverantörens avfallshantering. Enligt deras energi- och 

miljöpolicy ska Liljeholmens dels beakta energi- och miljöaspekter vid inköp men även 

under hela livscykeln.  

 

Vidare i första ledet med leverantörer säger sig Boon-Weets inte heller ha några 

specifika miljökrav på produkten ifråga. Det finns såles inget miljökrav från 

Liljeholmens som har försvunnit i detta steg. WEDOs krav på leverantörer är ÖKO-

TEX Standard 100-certifiering, vilket är en märkning som garanterar textilier fria från 

farliga kemikalier (ÖKO-TEX).  

 

Vidare i andra ledet presenterar Novelis sina krav som egentligen inte är några krav på 

produkten ifråga. De säger sig istället gå efter checklistan som kollar att leverantören 

följer gällande miljölagstiftning, minimerar miljöpåverkan, jobbar för ständiga 

förbättringar inom miljöskydd, hanterar miljöproblem på ett lämpligt sätt samt att 

leverantören vid efterfrågan ska uppvisa hållbarhetsdata. Dessutom ser de till så att 

leverantören följer uppförandekoden inom vilken det ingår hållbarhetsaspekter. Hela 

denna kravbild är något oklar, exempelvis borde efterlevande av lagstiftning vara något 

som förutsätts och inte ställas som ett krav. Att mindre företag främst vill veta om 

leverantören följer lagstiftningen är emellertid vanligt förekommande 

(Naturvårdsverket, 2005). De säger sig dock uppmuntra främjandet av uppförandekoden 

inom leverantörernas egna leverantörskedjor, vilket i viss mån tyder på ett helhetstänk. 

Det är först här, i andra ledet, som miljökraven rörande aluminium börjar komma fram 

på allvar. Boon-Weets hade inga särskilda krav på Novelis som försvunnit. Istället har 

det uppkommit krav efterhand. 

 

Hos Bimeco är det däremot ett krav som lever vidare från WEDO, nämligen kravet på 

ÖKO-TEX Standard 100-certifiering. Om Bimecos kunder därtill önskar bomull som 

uppfyller kriterier enligt GOTS (Global Organic Textile Standard), vidarebefordras 

detta krav till deras leverantörer. Dessa certifieringar/standarder är till skillnad från t.ex. 

ISO 14001 sådana som påverkar produkten mer direkt, i detta fall bomull och textil som 

så småningom används i värmeljusets veke. 

 

Överlag uppvisade fallstudien en leverantörskedja utan specifika miljökrav på själva 

produkten, t.ex. sådant som rör produktdesign eller materialval. Vad gäller veken ställs 

dock krav i form av certifieringar (ÖKO-TEX Standard 100 och GOTS). Dessa 

fokuserar på själva produkten, dvs. textilen. I kedjan förekommer även generella 

önskemål, t.ex. kring ledningssystem såsom ISO 14001. Denna certifiering säger 

förvisso att företaget ifråga ska identifiera sina betydande miljöaspekter och jobba med 

dessa (ISO, 2004), vilket gör ISO 14001-kravet till ett enkelt sätt att se att ens leverantör 

jobbar med miljö. Det är dock inte säkert att exakt den produkt som avses är något som 

anses ge upphov till betydande miljöaspekter. Det torde därför variera hur väl ISO 

14001 bör vara ett tillräckligt krav. Inget av företagen hade krav relaterade till 
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kvantitativt mätbara aspekter, t.ex. hur stora kostnader leverantören har lagt på 

miljöförbättringar (Humphreys et al., 2003). Novelis uppgav att deras leverantörer bl.a. 

ska minimera användningen av naturresurser vilket kan kopplas till aluminiumet, men 

kravet var inte mer specificerat än så och vad leverantören anser vara en tillräcklig 

minskning är oklart. I enlighet med Humphreys et al. (2003) har kraven koncentrerats 

kring kvalitativt mätbara aspekter, t.ex. standarder och generell miljökompetens, dock 

uppgav ingen att de ställde krav rörande miljöanpassad produktdesign. Denna 

observation är i enlighet med Naturvårdsverket (2005) som menar att det är relativt 

vanligt med krav på ledningssystem, men att efterfrågan på miljöanpassade produkter är 

ringa. WEDO och Bimeco uppgav krav som direkt påverkar produkten, men kanske inte 

just produktdesignen. WEDO sade sig vara intresserade av Bimecos miljöengagemang, 

vilket kan hänvisas till Humphreys et al. (2003) och deras kravtyp ”grön framtoning”. 

Gemensamt för alla är att de på fråga 2 uppger att de beaktar leverantörens miljöarbete, 

trots att inte alla ställer miljökrav.  

 

Resultatet visar att företagens storlek spelar roll, t.ex. uppgav WEDO att huruvida 

relationen med en leverantör är bra eller ej beror av dennes storlek. Som tidigare nämnts 

är det ofta ”giganten” inom kedjan som får stå till svars för alla aktiviteter inom denne 

(Large et al., 2011). Frågan är om inte detta bara gäller då företaget ifråga befinner sig 

sist i kedjan.  

Det finns inget självklart svar kring vem som ansvarar för att kontrollera kedjan och 

samordna alla inom den.  Att t.ex. Novelis har ett utbrett miljöarbete kan bero på att det 

är ett multinationellt företag med många intressenter, vilket gör dem mer benägna att 

jobba med miljö och dessutom marknadsföra det. Övriga företag i kedjan är inte lika 

stora och känner därför inte pressen på miljöarbete som lika stark, trots att en stor del av 

miljöpåverkan ofta härrör ur de mindre verksamheterna (Lee et al., 2008). Det bör tas i 

beaktning att studien endast erhöll intervjusvar från sex stycken företag inom kedjan 

(till och med andra ledet) och kan därför inte representera hela leverantörskedjan.  

 

Samtliga aktörer uppger att de har goda relationer med sina leverantörer. Detta måste 

inte nödvändigtvis betyda att det sker någon form av samordning av miljöarbetet dem 

emellan. Det kan dessutom försvåras av de kulturella skillnader som blir av att företagen 

är verksamma i olika länder (Naturvårdsverket, 2005). Samtliga företag som 

medverkade i intervjun verkar till stor del i Europa, men längre bak i kedjan finns 

utomeuropeiska företag, t.ex. bomullsproducenterna.  

 

Det var problematiskt att få svar från aktörerna i kedjan. Dessutom var det två 

respondenter som inte svarade utifrån intervjufrågorna utan berättade i löpande text, 

vilket kan försvåra tolkningen. En annan aspekt som försvårar tolkningen är att 

kommunikationen skett både på svenska, engelska och norska. Översättningen kan 

därför skilja något från den ursprungliga innebörden. En möjlig nackdel med öppna svar 

är därtill att respondenten inte vill yttra sig kring sämre sidor i företagets miljöarbete. 

Hur utförligt svaret var varierade också mellan respondenterna. Det är dessutom möjligt 

att respondenterna tolkade frågorna på olika sätt. För att få en mer detaljerad bild av 

kedjans miljökrav och huruvida de var konsekventa hade det behövts fler respondenter. 

Vid muntliga intervjuer med öppna svar kan ett problem vara svårigheten att minnas 

och därefter återberätta exakt vad som sades i intervjun, vilket bör beaktas.  

 

4.2 Övrigt miljöarbete inom kedjan 

Svaren på frågorna kring miljöarbete och återvunnet material uppvisar en tämligen 

miljömedveten kedja. Liljeholmens själva säger att de har ett relativt utvecklat 
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miljöarbete, men att detta inte marknadsförs tillräckligt mycket. Det står dock i energi- 

och miljöpolicyn att intressenter ska erhålla miljörelaterad information om produkten 

ifråga.  Möjligen kan det vara så att värmeljuskoppen i sig är en så nischad produkt att 

det försvårar möjligheten att jobba mer med miljö. Ett alternativ är följaktligen att 

möjligheten till miljöarbete inom kedjan beror på vilken bransch som avses.  

 

Måhända anser det köpande företaget att de har dragit sitt strå till stacken om de anlitar 

en leverantör med ett uttalat miljöarbete, utan att därefter tänka på sin egen roll i det 

hela. Som bl.a. Kurdve (2014) sett erfordras dock ett samarbete, bl.a. vad gäller utbyte 

av miljöinformation och att överlag ha en öppen kommunikation. Tänkbart är att många 

aktörer, då de inte aktivt ställer några miljökrav, endast vilar på lagstiftade krav. Frågan 

är om det beror på stor tillit till myndigheters och andra beslutsfattares kompetens vad 

gäller miljöaspekter, eller ren bekvämlighet.  

 

Det går att resonera kring huruvida långa intervjusvar tyder på ett större 

miljöengagemang. Respondenten ifråga anar möjligtvis att det signalerar ett brinnande 

intresse och ett bra miljöarbete innebär som bekant att det är troligare att företaget 

tillämpar någon form av grön leverantörsbedömning (Lintukangas et al., 2013).  

 

Vad gäller aluminiumets färd i kedjan finns relativt bra miljöarbete i början, t.ex. 

Novelis och Hydro. När det sedan levereras vidare minskar det förvaltande företagets 

miljöarbete, dvs. Boon-Weets och därefter Liljeholmens. Huruvida detta är bra eller 

dåligt är osäkert. Novelis och Hydro förefaller ha höga ambitioner gällande miljöarbete, 

men det är oklart om det de påbörjade omintetgörs när produkten kommer till Boon-

Weets. Frågan är hur och om de kan de säkerställa att miljöpåverkan hålls låg kedjan 

igenom. Även här vore en öppnare kommunikation önskvärt. Möjligen är det att föredra 

att miljöarbetet är bättre i  början för att sedan försvagas med tanke på att den största 

påverkan utgörs av aluminiumproduktionen.  

 

Liljeholmens uppger att WEDO inte vill avslöja vilket bränsle som används till veken, 

även om det troligen är stearinbaserat. Rimligt vore dock att kunderna vet vad 

produkten utgörs av, bl.a. pga miljöaspekter. Om kunden dessutom önskar utföra en 

LCA måste denne ha tillgång till sådan information. Transparens är alltid att föredra 

(Carter & Rogers, 2008). Liknande tendenser gick att se hos Bimeco som ansåg sig ha 

väldigt bra miljöarbete, men ej ville lämna ut kontaktinformation till dennes leverantör 

för intervju. Denna brist på transparens minskar trovärdigheten för Bimeco och är 

dessutom inget att tjäna på (Carter et al., 2008). Bimecos anledning till att ej lämna ut 

information var att inte skada relationen dem emellan. Detta kan tyda på en skör relation 

där Bimeco är i underläge. Som tidigare nämnts är det svårt att se hela bomullskedjan 

(WWF, 2005). Ju större och mer välkänt ett företag är desto mer verkar de framhålla sitt 

miljöarbete. Boon-Weets förefaller ha ett utvecklat miljöarbete men de framhäver inte 

detta på samma sätt på t.ex. Novelis.  

 

4.3 LCA 
Då det ej ställdes några specifika produktkrav inom kedjan går det inte heller att göra en 

närmare analys av kravens relevans vad gäller produktens värsta miljöbelastningar.  

Som förväntat visar livscykelanalysen att de mest miljöbelastande momenten i 

värmeljuskoppens livscykel härrör ur aluminiumet. Resursuttaget utgör inget stort 

problem, men det bör ändock begränsas. Novelis och Hydro uppger att de främst 

försöker erbjuda återvunnen aluminium, i nuläget ca 46 % respektive 30 %. Genom att 

använda återvunnet aluminium sparas energi i jämförelse med processen relaterad till 
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jungfruligt aluminium. Från Boon-Weets håll ter det sig dock inte finnas några krav 

kopplade till aluminiumet. En förbättring vore att ställa krav kring mängden återvunnet 

aluminium. Det går dock inte att dra en slutsats om detta utifrån intervjusvaren. Både 

Novelis och Hydro uppgav att deras mål är att maximera mängden återvunnet 

aluminium vilket kommer bidra till en minskad miljöbelastning, men hur effektivt de 

jobbar för att uppnå sina mål är svårt att svara på. Som tidigare nämnts är norskt 

aluminium miljömässigt bättre då elekriciteten som används i Norge produceras på ett 

klart mer klimatriktig sätt jämfört med Tyskland.  

 

Metoden som användes vid beräkning var Eco-indicator 99 vilken värderar skador på 

människa och natur högre än resursuttag (Carlsson, 2001). Det är därmed möjligt att en 

annan metod hade givit ett annat resultat. Ljuskopp 1 (38) (38 % återvunnet aluminium) 

uppvisade ett värde på 0,00392 Pt och ljuskopp 60 (60 % återvunnet aluminium) 

uppvisade ett värde på 0,00257 Pt. Detta kan tyckas vara en liten skillnad. En förklaring 

till att det ej är så stor skillnad mellan dessa två scenarion kan vara att ljuskoppen i sig 

väger så pass lite (ca 7 g) att det inte ger så stort utslag.  

 

Numera är en stor del av det cirkulerade aluminiumet återvunnet (NE) men även 

återvinningsprocessen kräver energi, om ändock mindre. De aluminiumleverantörer som 

är inblandade i studien, Novelis och Hydro, bedriver ett gediget miljöarbete vad gäller 

resursanvändningen. Värt att ha i åtanke är att Boon-Weets faktiskt hade fler 

leverantörer av aluminium. Det utesluter inte att en produkt vars innehåll ursprungligen 

kommer från någon annan än Novelis och Hydro kanske är sämre ur miljösynpunkt än 

vad LCAn uppvisar, eller tvärtom att de har en större andel återvunnet aluminium.  

 

WEDO och Bimeco uppgav båda krav på ÖKO-TEX Standard 100-certifiering. Detta är 

bra sett ur livscykelperspektivet då minskade mängder kemikalier även gynnar 

människors hälsa. Vid tal om ekologisk textil handlar det dock allt som oftast om kläder 

och annat människan kommer i närkontakt med, vilket dock inte är fallet vad gäller 

veken i värmeljuset. Dessutom innebär ÖKO-TEX inte att bomullen ifråga är ekologiskt 

odlad, utan bara att den är fri från kemikalier (ÖKO-TEX). Oavsett så renas textilen 

noggrant från kemikalier vilket alltid är att föredra. I det stora hela utgjorde bomullen en 

försvinnande liten del av värmeljuskoppens miljöpåverkan. Likaså var 

järnkomponentens påverkan oerhört liten i sammanhanget. Noteras bör att 

järnleverantören ej har medverkat i intervjun och därmed inte delgivit någon 

information kring komponenten.  

 

För att få en mer detaljerad bild av hur ljuskoppens livscykel ser ut krävs mer data, 

främst kring transporter och processer som används vid tillverkningen av en 

värmeljuskopp. Detta har ej erhållits och analysen är därför främst gjord med fokus på 

de material som ingår i koppen. Oavsett bör LCA inte ses som det tyngst vägande 

verktyget vid utformning av GSCM, men det ger ändock en bild av produktens 

miljöpåverkan (Hagelaar et al., 2002). Vidare har studien inte hittat en enda rapport som 

har gjort en utförlig LCA på en värmeljuskopp och förslag inför framtida studier är 

sålunda att göra en sådan.  

 

4.4 En förbättrad kedja 
Att göra en leverantörskedja mer miljömedveten rakt igenom, och där det ställs krav 

som uppfylls, kräver att samtliga inblandade samarbetar (Emmet et al., 2010). Det finns 

dock ingen självklar mall för hur ett samarbete inom Liljeholmens leverantörskedja 

skulle implementeras då detta är något som bör skräddarsys utifrån den avsedda kedjan. 
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Det finns helt enkelt inte ett tillvägagångssätt som passar alla leverantörskedjor (Emmet 

et al., 2010). Att börja koordinera miljöarbetet inom kedjan kan till en början kräva 

resurser i form av tid och pengar. Dessa investeringar kommer dock att betalas tillbaka 

till företaget. Svensson et al. (2012) talar om hur företagets image påverkas av det som 

sker inom kedjan. Att jobba för en miljöanpassad kedja, och förmedla detta utåt, är 

därför något som torde gynna företagens framtoning. Kurdve (2014) menar att nära 

relationer med leverantörer/kunder är en stor fördel för att GSCM och liknande ska 

kunna utvecklas.  

 

Var kedjan tar slut är otydligt och likaså vem som har rätten att bestämma det. Den 

allmänna inställningen tycks vara att inte se bortom sin egen horisont, utan att främst 

koncentrera sig på sin egen roll just där och då. Produkten levereras vidare i 

leverantörskedjan och företaget ifråga kan inte styra hur kunderna hanterar saken. Detta 

ter sig vara ett vanligt problem men om samtliga i kedjan riktade blicken bakåt ännu 

mer hade detta kanske varit hanterbart. Fallstudien visar på att leverantörskontrollen i 

dagsläget huvudsakligen är inriktad på den närmaste leverantören, vilket även Åhström 

et al. (2013) har observerat. 

 

Liljeholmens har i nuläget ingen utbredd marknadsföring kring deras miljöarbete. Att 

utöka detta i enlighet med energi- och miljöpolicyn är troligtvis något som skulle ge 

ringar på vattnet beträffande intressenternas (inklusive leverantörernas) 

miljöengagemang.  

I de semistrukturerade intervjuerna ställdes inte frågan om de jobbar enligt 

GSCM/Green lean eller liknande. Hade företagen gjort det, borde det rimligtvis ha 

framkommit i intervjuerna, t.ex. vad gäller frågan kring miljökrav på leverantören eller 

samarbetet med denne. När det gäller miljöarbetet inom företag talas det gärna högt om 

hur bra det går och vad som görs då detta leder till ökad konkurrenskraft (Zsidisin et al., 

1998), och det känns därför egendomligt att inte nämna något kring GSCM eller 

liknande om kedjan nu faktiskt skulle jobba enligt sådana strategier.  

 

Liljeholmens hävdar att de är tämligen miljövänliga i och med att de säljer stearinljus 

och inte paraffinljus. All industriell tillverkning bidrar dock till miljöpåverkan på ett 

eller annat sätt. Om företaget ifråga säger sig jobba med miljöfrågor bör de tänka i 

termer av ständig förbättring. I detta avseendet skulle troligen många företag ha nytta av 

ett miljöledingssystem såsom ISO 14001 (ISO, 2004). Liljeholmens är i nuläget 

certifierade enligt ISO 9001 (ISO, 2008). Denna standard talar också om vikten av 

ständig förbättring, dessa är dock avgränsade till kvalitetsarbetet.  

 

Det förutsätts att alla företag följer de de lagar och förordningar som gäller. Troligtvis 

hade det givit mer tyngd om Naturvårdsverket likt EPA (2000) spridit information kring 

GSCM/miljöarbete inom kedjan istället för att företagen själva måste söka information. 

Naturvårdsverket (2005) menar dessutom att hårdare lagstiftning kan vara rätt väg att gå 

vad gäller exempelvis tillgång till miljöinformation om själva produkten.  

 

Det kan vara svårt för små och mellanstora företag att ställa krav. Dessa har nämligen 

sämre förutsättningar än stora företag, både ekonomiskt men även att de inte känner 

samma press från marknaden (Walker et al., 2012). Resultatet visar att de större 

företagen är mer benägna att framhålla sitt miljöarbete och ställa krav (även om kraven 

inte är i proportion till övrigt miljöarbete). Lee et al. (2008) menar dessutom att 

medelstora företag sällan motiveras att ta hänsyn till miljö såvida inte yttre faktorer 

sätter press. För att något ska hända krävs det därför att samtliga sätter press på sin 



  
 

22 

leverantör. Large et al. (2011) menar dessutom att företag med ett stort 

miljöengagemang är mer positivt inställda till kunders miljökrav, vilket kan innebära att 

Novelis och Hydro skulle ta till sig eventuella miljökrav på ett rationellt sätt. Om alla 

vore lika konsekventa med hårda krav gentemot sin närmsta leverantör skulle hela 

kedjan slutligen bli miljöanpassad, men för att någon ska börja kanske det krävs att den 

allra sista köpande aktören ställer krav, dvs. konsumenten (Emmet et al., 2010). Det har 

sällan varit tal om ”ekologiska” ljus eller liknande. Så länge konsumenterna inte ställer 

tydligare miljökrav är det nog omotiverat för Liljeholmens och liknande aktörer att i sin 

tur ställa hårdare krav på leverantörerna.  

 

 

5 Slutsatser  
 

 Det förekommer miljökrav inom kedjan. Dessa är i huvudsak inte koncentrerade 

på produkten utan handlar istället om leverantörens miljöarbete, t.ex. att de ska 

vara certifierade enligt ett ledningssystem eller en standard, eller att företaget på 

annat sätt ska kunna redovisa sitt miljöarbete. Det visade sig att inget krav 

ställdes kedjan igenom och de är följaktligen inte konsekventa längs kedjan.  

 

 Samtliga företag säger sig ha ett mer eller mindre utpräglat miljöarbete. Detta 

avspeglar sig inte i förekomsten av krav; det är således en motsättning mellan ett 

företags miljökrav och miljöarbete. Att företaget har ett miljöarbete innebär inte 

automatiskt att de ställer hårda miljökrav. 

 

 Utifrån livscykelanalysen borde kraven fokusera än mer på aluminiumet, 

exempelvis att en större andel aluminium ska vara återvunnen. Att återvinna 

aluminium ger en stor miljövinst i form av minskad energianvändning och 

minskat uttag av resurser. Ur klimatsynpunkt är norskt aluminium att föredra 

framför tyskt.  

 

 För att kedjan ska kunna bli mer hållbar krävs det ett utökat samarbete, och då 

inte bara med den leverantör som står en närmast. Enligt GSCM bör alla aktörer 

vara aktiva för att förbättra miljöprestandan längs kedjan. Genom att arbeta för 

en miljömässigt förbättrad kedja kan företagen dels bli mer konkurrenskraftiga, 

men även tjäna på det ekonomiskt.  

 

 Vidare behövs mer forskning inom området miljökrav, t.ex. hur samarbetet 

mellan företag av olika storlek bör gå till och huruvida hårdare lagstiftning är 

rätt väg att gå för att få bukt med produkters miljöpåverkan.  
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