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Nyckelord: Inköpsprocess, inköp, hållbara inköp, hållbarhet, integrering hållbarhet, 

strategisk risk, triple bottom line. 

 

Bakgrund/problem: Företag blir alltmer utsatta av tryck från intressenter att de ska 

agera hållbart vid inköp och därmed ökar kraven på att leverantörer ska följa företags 

code of conduct. Code of conduct är företagets formulering av strategiska risker som 

ska undvikas. Strategiska risker är beroende av företagets affärsstrategi och intressenter.  

Företag måste övervaka att code of conduct följs av leverantörer, annars utsätts företag 

för risken att deras rykte och värdeskapande förmåga försämras. Inköpsprocessens olika 

steg är sammankopplade och beroende av beslut som tagits i tidigare steg.  

 

Syfte: Vårt syfte var att utvärdera hur Andritz hanterar strategiska risker i deras 

inköpsprocess gentemot deras leverantörer samt ge förslag på hur Andritz kan förbättra 

hanteringen av strategiska risker i inköpsprocessen. 

 

Metod: Vår forskningsansats var en fallstudie med utvärderingsdesign. Insamling av 

material har samlats in genom företagsdokument och intervjuer utifrån målstyrt urval.  

 

Resultat/Slutsats: Andritz hanterar de ekonomiska riskerna; kvalitet och pris. Det finns 

förbättringar som Andritz kan göra med sociala och miljörisker. Andritz har tillskillnad 

från kvalitet och pris, inte specificerat vad de vill få ut av leverantören med arbetsmiljö, 

arbetssäkerhet, avfall och utsläpp. Andritz behöver tydligt specificera vad de vill få ut 

av leverantörer samt skapa rutiner för hur kontroller ska genomföras. 
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Abstract 
Title: Managing strategic risks in the purchasing process from a sustainability 

perspective -A case study of Andritz AB Vaxjo 
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Background / problem: Companies have experienced an increased pressure from 

stakeholders to act more sustainable in their purchasing and therefor costumer demands 

of supplier compliance of code of conduct have increased. Code of conduct is a way for 

companies to manage strategic risks, which depends on the business strategy and 

stakeholders. Companies must monitor supplier’s compliance of code of conduct; 

otherwise the company will be exposed to the risk of reputational damage and decreased 

value creation. The different steps in the purchasing process are connected and 

dependent on decisions that have been made in the previously steps 

 

Purpose: Our purpose was to evaluate how Andritz manage strategic risks in 

purchasing process in relationship to their suppliers, in order to bring suggestions of 

improvements that Andritz can make to improve the strategic risk management in the 

purchasing process.  

 

Method: Our research approach is an evaluation case study. Collection of data has been 

collected through business documents and interviews based on target-oriented selection. 

 

Results / Conclusion: Our conclusion is that Andritz manage their economic risks as 

quality and low cost, but improvement can be made when it comes to social and 

environment risks. Andritz have not specified what they want from the suppliers when it 

comes to work safety, waste and emission and working environment, and because of the 

lack of clear social and environmental terms, Andritz have to create specifications of 

what they want of the supplier’s and also create routines of how controls will be carried 

out.    
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Tack 
Tack 

Denna studie är ett examensarbete på Civilekonomprogrammet med inriktning logistik- 

och controller på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Studien är skriven våren 

2015 och omfattar 30 högskolepoäng.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till denna studie. Vi vill 

främst rikta vår uppskattning till Andritz och då Olaf Büttner, Fredrik Jarl, Calle 

Göransson och som varit väldig vänliga, transperanta och tillmötesgående. Vi är också 

väldigt tacksamma för att Andritz Group i Österrike tog sig tid till att göra en intervju 

med oss. Vi vill även tack vår handledare Petra Andersson som gett oss intressanta 

reflektioner, synpunkter och åsikter i vår skrivprocess. Sist vill vi tacka våra opponenter 

och vår examinator Fredrik Karlsson för värderfulla tips och råd på seminarierna. 
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1 Inledning 
 

Denna studie behandlar hur Andritz kan hantera strategiska risker gentemot 

leverantörer i inköpsprocessen. Kapitlet börjar med en företagsbakgrund samt den 

teoretiska bakgrunden till uppsatsen. Kapitlet avslutas med problematisering av ämnet 

som mynnar ut i en problemformulering samt ett syfte. 

 

1.1 Företagsbakgrund   

Studien har utförts hos Andritz AB, Växjö (benämns hädanefter som Andritz) som 

tillhör Andritz Group (hädanefter benämns som AG). Det som idag är Andritz, tillhörde 

tidigare ABB. I slutet av 1990- talet började ABB att koncentrera mer på sin 

kärnverksamhet, vilket då inte innefattade tillverkning av blåstorkmaskiner till 

pappersmassaindustrin. Verkstaden köptes upp år 2002 av AG (inköpschefen, 2015). 

Stora delar av Andritz tillverkning är idag outsourcad (inköpschefen, 2015).  

 

AG bildades 1852 i Graz, Österrike. Det är i dagsläget cirka 25 000 anställda hos AG 

och de bedriver verksamhet på 250 platser runtom i världen (AG årsredovisning, 2015). 

AG har haft en stark tillväxt de senaste 15 åren och har sedan år 2002 ökat från att haft 

totalt 5000 anställda (inköpschefen, 2015) till 25 000 anställda år 2015 (AG 

årsredovisning, 2015). AGs tillväxt har skett genom strategiska uppköp av 

kompletterande företag för att kunna leverera helhetslösningar till deras kunder 

(inköpschefen, 2015; AG, 2015). AG består av fyra olika marknadsområden, Pulp & 

Paper, Hydro, Metals och Seperations. Andritz är ett dotterbolag till Andritz Pulp & 

Paper, som är den största delen av AG och har över 7000 anställda. De tillverkar och 

säljer maskiner, system och service till produktion och processering av pappersmassa 

och kartong (AG Årsredovisning 2015). AG släppte sin första hållbarhetsredovisning 

under 2015 och i den och på AGs hemsida (2015) beskrivs vikten av inköp för AGs 

hållbarhetsarbete. I AGs vision skriver de att de ska tillhandahålla den bästa 

teknologiska produkter och service som skapar en hållbar ekonomi samt ge sociala och 

ekologiska fördelar för kunder, samhället och miljön (AG, 2015), vilket även innefattar 

inköp (AGs CSR-ansvarige, 2015). AGs code of conduct (2010) har i dess nuvarande 

form funnits sen 2010 och sedan två år tillbaks har det varit ett krav från AG att deras 

leverantörer ska följa AGs code of conduct (2010) (inköpschefen, 2015). 
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1.2 Teoretisk bakgrund 

I takt med att företag står inför en allt hårdare konkurrenssituation har 

inköpsavdelningen betydelse för att driva verksamheten framåt allt mer 

uppmärksammats (Úbeda, Alsua & Carrasco 2015; van Weele 2012). 

Inköpsavdelningens roll har genomgått förändringar under den senaste tiden (van 

Weele, 2012). Úbeda, Alsua & Carrasco (2015); Kron & Wallgren (2010); Knoppen & 

Sáenz (2015) påstår att utvecklingen i företags inköpsavdelning har gått från att varit 

mer av en operativ funktion i företaget till att få ett större strategiskt inflytande, vilket 

även van Weele (2012) belyser då han menar att den ökade konkurrensen gjort att 

företag i västeuropeiska länder fokuserat mer på kärnverksamheten och aktiviteter som 

inte ingår i kärnverksamheten outsourcas till andra företag. Detta har gjort att inköpen 

har fått en större påverkan på företagets resultat, värdeskapande och konkurrensfördelar 

(van Weele, 2012).  

 

Företags ansvar i samhället beskrivs av Zhou, Keivani och Kurul (2013) som komplext 

och mångfasetterat med ett brett spektrum av ämnen som bevarande av miljö, 

arbetsförhållanden och finansiellt resultat. Företagens utmaningar ligger i att samverka 

mellan ansvarstagande i samhället och utveckling av deras affärsstrategi. Företag kan 

inte längre begränsa sig till kortsiktiga finansiella resultat, utan måste alltmer skapa 

sunda förhållanden till kunder och leverantörer samt utveckla ett starkt band med 

samhället gällande miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer för att på lång 

sikt överleva på marknaden (Jhunjhunwala, 2014; Szekely & Knirsch, 2005; Björklund 

2012). Det finns olika anledningar till att företag arbetar med hållbarhet i inköp enligt 

Maignan, Hildebrand och McAllister (2002). Det kan vara intressenter som utsätter 

företag för ett tryck att agera hållbart vid inköp eller värderingar som företaget har. 

Företag utvecklar olika strategier för att hantera trycket från intressenter utifrån hur 

företag uppfattar sitt ansvar för att agera hållbart. Intressenter kan exempelvis vara 

samhället, kunder och intresseorganisationer. Maloni och Brown (2006) tar upp att CSR 

bygger på att företag kan hållas socialt och etiskt ansvariga gentemot en rad olika 

intressenter som konsumenter, anställda, allmänheten, investerare, supply chain 

medlemmar, myndigheter och även den framtida generationen.  

 

Wiese, Kellner, Lietke, Toporowski & Zielke (2012) utgår likt många andra från Triple 

bottom line som modell för att definiera vad hållbarhet innebär. Enligt Triple bottom 
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line kan ett företags framgång inte enbart mätas med traditionella ekonomiska mått utan 

de behöver även ta hänsyn till sociala och miljömässiga mått (Markley & Davis, 2007).  

Figur 1 Elkintons (1998) definition av hållbarhet, Triple bottom line 

 

 

Mazet och Dontenwill (2012) hänvisar till en undersökning som är gjord av Ernst and 

Young år 2010, där 100 stora företag i Frankrike undersöktes gällande företagens 

hållbarhetsarbete. Det framkommer i Ernst and Youngs undersökning att 

inköpsfunktionen har en central roll i hållbarhetsarbetet för hela företaget. En annan 

undersökning gjord av Daudin och Kadjar (2010) där 125 internationella företag deltog, 

rankade 64 % av företagen inköp som en strategisk prioritet i deras hållbarhetsstrategi 

och globala ansvar.  

 

Enligt Hollos, Blome och Foerstl (2012) fick forskning om miljö och sociala aspekter 

inom “purchasing and supply management” (PSM) begränsad uppmärksamhet innan 

2000-talet. I och med att hållbarhet har uppmärksammats mer och mer för företags 

värdeskapande har detta även fått ökat fokus inom PSM och därav har forskningen 

också ökat under 2000-talet. Tidigare litteratur om hållbara inköp har fokuserat på 

områden som att minska resurser, återanvändning av produkter och återvinning. Numera 

har trenden inom forskningen för hållbara inköp gått från att främst varit ett grönt fokus 

till att ha mer av ett helhetsperspektiv då även sociala aspekter inkluderas i enlighet med 

Triple bottom line (Grob & Benn 2014).   

Ekonomisk 
prestation 

Miljöprestation 
Social 

prestation 

Hållbarhet 
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Carter och Rodgers (2008) har utvecklat ett konceptuellt ramverk för hållbarhet inom 

supply chain management, då det enligt dem inte finns en entydig definition av 

hållbarhet inom inköp. De diskuterar att hållbarhet syftar till att beskriva integrationen 

av socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Inom forsking av Logistics 

Social Responsibility (LSR) och Purchasing Social Responsibility (PSR) behandlas 

miljömässiga och sociala aspekter enskilt och tar inte hänsyn till helheten. Forskning 

inom supply chain management har främst fokuserat på miljö, säkerhet och mänskliga 

rättigheter isolerat utan att ta hänsyn till det potentiella samspelet mellan de olika 

aspekterna. Carter och Rodgers (2008) påstår att det finns brister inom tidigare 

forskning, då ekonomiska aspekter inte är inkluderade. Enligt Carter och Rodgers 

(2008) antyder Triple bottom line- modellen att det finns aktiviteter som inte enbart 

påverkar miljön och samhällets prestationer positivt utan också kan resultera i 

långsiktiga ekonomiska och konkurrensmässiga fördelar för företaget. Hållbarhet nås då 

vid interaktionen mellan de olika aspekterna i Triple bottom line, vilket är benämnt som 

hållbarhet i figur 1. Genom att använda och ta hänsyn till hur de olika delar i Triple 

bottom line samspelar, kan detta leda till en bättre ekonomisk prestation än om företag 

endast fokusera ekonomiska aspekter eller enbart på att nå höga nivåer av sociala eller 

miljömässiga prestationer (Carter & Rodgers, 2008).  

 

Att bedriva verksamhet i vilken bransch som helst innebär risker. I ett företag finns det 

olika typer av risker som kan skada företaget (Simons, 2014). Stora företag hålls delvis 

ansvariga för deras leverantörers agerande (Tiwari, Turner & Younis, 2014; Boyd et al, 

2007). Detta kan jämföras med vad Simons (2014) beskriver som strategisk risk. 

Strategisk risk är ”En oväntad händelse eller en uppsättning av förutsättningar som 

märkbart minskar förmågan att implementera den avsedda affärsstrategin” (Simons s. 

249, 2014). Simons (2014) beskriver att franchise risk uppstår när ”Värdet av företaget 

sjunker genom att företaget tappar i anseende och att de inte kan leverera vad de 

lovar” (Simons s. 256, 2014). Ett företags rykte är kritiskt för att kunna skapa värde. 

Om företag tappar i förtroende till viktiga konstitutioner påverkas företagets förmåga att 

skapa värde negativt (Simons, 2014). I supply chain definieras risk som företags 

förmåga att förstå och hantera deras ekonomiska, miljömässiga och sociala risker i 

supply chain (Carter & Rodgers 2008). I och med att företag hålls ansvariga för hur 

leverantörer agerar socialt, miljömässigt och ekonomiskt behöver företag hantera risken 
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för att leverantörer inte agerar enligt företagets och intressenters värderingar. Om 

företag inte tar hänsyn till hållbarhet vid inköp kan detta få en negativ effekt på 

företagets rykte (Cruz, 2013). Det finns enligt Simons (2014) tre källor till strategisk 

risk som påverkar företagets rykte. Det är operationsrisk, som främst påverkas av vilken 

affärsstrategi som företaget har. Den andra källan är tillgångsrisk, vilket innebär risken 

för att tillgångar i företaget skadas. Den sista källan är konkurrensrisk, vilket innebär att 

kunders efterfråga förändras eller konkurrenter kommer med bättre produkter. Enligt 

van Weele (2014) finns det åtskilliga praktiska exempel på skandaler hos leverantörer 

som skadat inköpande företags rykte och värdeskapande förmåga. Att försöka minska 

risken för att leverantörer inte agerar enligt hållbarhetskrav är det vanligaste 

tillvägagångssättet för företag att arbeta med hållbarhet vid inköp (Tiwari, Turner & 

Younis, 2014). För att hantera strategisk risk beskriver Simons (2014) att företag skapar 

företagsvärderingar och utvecklar code of conduct. Att även leverantörer då är en 

strategisk risk motiveras av att flertalet företag likt AG kräver att leverantörer ska följa 

deras code of conduct (Boyd et al, 2007).  

 

Inköpsprocessen består enligt van Weele (2012) av sex olika steg. Inköpsprocessen 

börjar med att definiera specifikationer. Företag kan välja mellan att använda tekniska 

eller funktionella specifikationer. Oavsett val ingår det en inköpsorderspecifikation som 

består av kvalitetsspecifikationer, logistikspecifikationer, underhållsspecifikationer, 

lagar och miljöspecifikationer och en målbudget. Nästa steg i processen är val av 

leverantör (van Weele, 2012). I inköpsprocessen är valet av leverantör enligt Mazet och 

Dontenwill (2012) kritiskt för att kunna utveckla hållbarhet och implementera en 

hållbarhetsstrategi för att utveckla nya och innovativa supply chain lösningar.  Efter val 

av leverantör skall ett avtal slutas. I avtal ingår oftast pris, leveransvillkor, 

betalningsvillkor, vitesklausuler och garanti. Utifrån vad Boyd et al (2007) påstår är det 

viktigt att ha tydliga avtal och att det inte ska uppstå tveksamheter vad leverantörer ska 

uppfylla av code of conduct. Nästa steg i inköpsprocessen är beställning, då företag 

skickar med en inköpsorder som innehåller nödvändig information. Enligt van Weele 

(2012) finns tre olika typer av leveransbevakning, avvikelsebaserad kontroll, 

förebyggande och avancerad statusuppföljning. Sista steget i inköpsprocessen är 

utvärdering. Utvärdering är till för att underlätta val av leverantör vid nästa inköp (van 

Weele, 2012).  
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1.3  Problemdiskussion 

Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) har uppmärksammat att företags inköp blir 

alltmer utsatta för tryck från olika intressenter att agera hållbart. AGs CSR-Ansvarige 

(2015) tar upp att AG och då framförallt Pulp & Paper på senare tid har fått stora 

påtryckningar från deras kunder att kontrollera sociala och miljömässiga förhållanden 

hos deras leverantörer. Det är en följd av att pappersindustrin har fått ett dåligt rykte 

gällande hållbarhet och försöker förbättra ryktet genom att ställa krav på företag som 

AG att använda sig av leverantörer som följer code of conduct. Utvecklingen av att AGs 

kunder ställer krav på att leverantörer ska följa code of conduct har växt snabbt. Bara 

för 3-5 år var det ovanligt att kunder efterfrågade att leverantörer skulle ingå och följa 

code of conduct (AGs CSR-ansvarige, 2015). Då efterfrågan hos kunder ändras tyder 

det på att AGs står inför en konkurrensrisk utifrån vad Simons (2014) tar upp som 

strategisk risk. Enligt Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) behöver företag då 

utveckla proaktiva inköpsstrategier. För att hantera det tar AGs hållbarhetsredovisning 

(2015) upp att AG ska öka övervakningen gällande hur leverantörer följer code of 

conduct (2010). Inköpschef och senior project purchaser (2015) beskriver dock 

problematiken med att stödja hållbar utveckling då det för närvarande inte vet hur det 

ska kontrollera och mäta socialt och miljömässigt ansvar. ”Vi har med hållbar 

utveckling, men hur ska vi mäta det?” – Inköpschefen (2015). 

 

Strategisk risk kan även bero på vilken affärsstrategi som företag har, vilket då är en 

operationsrisk enligt Simons (2014). Om AG inte klarar av att leverera processer som 

uppfyller strategin är det en operationsrisk enligt Simons (2014). AG vill vara ett 

företag som hjälper kunder att uppfylla deras mål gällande kostnad, hållbarhet och 

kvalitet. Utifrån vad AGs CSR-ansvarige (2015) tar upp behöver AG arbeta med 

hållbarhet i inköpsprocessen för att kunna vara aktiva på marknaden på lång sikt. 

Andritz behöver även ta hänsyn till att de kan köpa in produkter som håller hög kvalitet 

till lågt pris, vilket annars utgör en strategisk risk för AG.   

 

Code of conduct är enligt Simons (2014) ett arbetssätt som företag använder för att 

minska den strategiska risken i företaget. För att hantera risken att leverantörer inte 

agerar enligt företagets värderingar i inköpsprocessen är det enligt Blome och Paulraj 

(2012) inte tillräckligt för företag att fokusera på den interna verksamheten för att vara 

hållbara. Istället behöver företag övervaka hela deras supply chain för att säkerställa att 
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de produkter och tjänster som köps in uppfyller de olika aspekterna av hållbarhet som 

företaget önskar. Företag har därför behövt omprioritera i hur deras leverantörer 

presterar för att ta hänsyn till frågor gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter. Ekonomisk, social och miljömässiga prestationer är enligt Carter och Rodgers 

(2008), Hollos, Blome Paulraj (2012) samt AG (AGs CRS-ansvarige, 2015) nödvändiga 

för att skapa konkurrenskraftiga organisationer på både kort- och lång sikt. En 

undersökning Accenture (2010) gjorde ansåg 93 % av 700 tillfrågade Vice direktörer att 

hållbarhetsaktiviteter i supply chain var avgörande för företagets framtida framgång, 

medan endast 54 % ansåg sig har lyckats implementera hållbarhet i praktiken. 

Inköpschefen & sourcingansvarig (2015) tar upp att det inte finns ett systematiskt sätt 

för Andritz att övervaka att leverantörer följer deras code of conduct (2010).  

 

För att kunna nå hållbarhet behöver företag uttrycka alla aspekter av Triple bottom line i 

utvecklingen av strategi och strategiska mål för att skapa långvariga och mer 

företagsanpassade processer (Carter & Rodgers, 2008). Vid inköpprocessen kan 

företags fokus på den ekonomiska prestationen leda till att organisationen lägger för stor 

vikt vid priset och missar de sociala och miljömässiga aspekterna (Björklund, 2012). 

Det kan även uppstå spänningar mellan de olika dimensionerna i Elkingtons Triple 

bottom line- modell (1998), då miljö, ekonomisk och socialt ansvar delvis är 

sammankopplat, delvis är beroende av varandra och delvis i konflikt med varandra 

(Carter & Rodgers, 2008). Genom att inkludera hållbarhet i inköpsprocessen kan företag 

skapa konkurrensfördelar samt att minska kostnader som är relaterat till inköp och 

minska den strategiska risken (Maignan, Hildebrand & McAllister 2002; Cruz, 2013; 

Carter & Rodgers 2008).  

 

Van Weele (2012) tar upp att inköpsprocessens olika steg är sammankopplade med 

varandra och där nästkommande steg är beroende av beslut som tagits i de tidigare 

stegen och därav påpekas vikten av hållbarhet i hela inköpsprocessen. Företagets val 

över hur de vill prioritera och arbeta med ekonomiska, sociala och miljöprestationer 

beror på vilken kravbild företaget använder sig av i inköpsprocessen. Som vår 

litteraturgenomgång visar har tidigare forskning gällande hållbarhet inom inköp enbart 

fokuserat på de enskilda stegen av van Weeles (2012) inköpsprocess.  

 

Utifrån vårt resonemang ovan blir vår frågeställning: 
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Hur kan Andritz hantera strategiska risker i företagets inköpsprocess gentemot deras 

leverantörer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera hur Andritz hanterar strategiska risker gentemot 

deras leverantörer i inköpsprocessen samt att ge förbättringsförslag på hur de kan 

hantera strategiska risker gentemot deras leverantörer i inköpsprocessen. För att 

uppfylla syftet med studien behövde vi identifiera strategiska risker samt kartlägga 

inköpsprocessen för Andritz. 

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom vi undersöker hur Andritz kan hantera strategiska risker gentemot deras 

leverantörer kommer inte denna undersökning att identifiera tillgångsrisker, då det är 

risken för att tillgångar som företag äger minskar i värde (Simons, 2014). Leverantörer 

är inte en tillgång som Andritz äger. 
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2 Metod  

I metodavsnittet tar vi upp vilka forskningsmetoder som använts för att besvara 

uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet innehåller även de ställningstaganden som 

gjorts samt metoder för insamling och analys av empiriskt material. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om studiens forskningskvalitet samt etiska överväganden.  

 

2.1 Undersökningsdesign 

I vår studie har vi valt att använda en fallstudiedesign. Fallstudier kan genomföras med 

ett eller flera fall (Yin, 2007). I vårt arbete har vi valt att använda oss av vad Yin (2007) 

benämner som enfallsstudie, vilket oftare går mer på djupet i undersökningen jämfört 

med en flerfallstudie. Att använda en flerfallstudie ger dock mer empiriskt säkerställda 

resultat (Yin, 2007). Det finns enligt Yin (2007) fem skäl till att använda 

enfallsstudiedesign. Enligt Bryman och Bell (2013) kan kombinationer eller element av 

dessa olika typer av fall användas som argumentation för att välja enfallstudiedesign. 

Från början av studien var vår tanke att genomföra en jämförande studie med flera 

företag. Vi valde dock att använda oss av enbart ett fallföretag eftersom den tillgång till 

information som vi ville ha av de andra företagen inte kunde tillgodoses. Från Andritz 

kunde vi få tillgång till information som andra företag inte var villiga att dela med sig 

av, vilket då kan kopplas till vad Yin (2007) beskriver som det informationsrika fallet. 

Fallföretaget kan även ses som det typiska fallet, då det enligt Accurante (2010) finns 

liknande brister i flertalet andra företags hållbarhetsaktiviteter i inköpsprocessen. 

Fallföretaget har även genomgått en förändring från att själva tillverka till att outsourca 

mestadelen av deras tillverkning. Detta är en generell utveckling som många 

tillverkningsföretag står inför enligt Úbeda, Alsua & Carrasco (2015); van Weele (2012) 

och kan även detta kopplas till det som Yin (2007) benämner som det typiska fallet. 

Liknande tillverkningsföretag som genomgår en snarlik process som Andritz skulle 

därför kunna dra nytta av studien som vi genomfört.  

 

Enligt Yin (2007) kan fallstudier använda sig av flera analysenheter eller en holistisk 

approach. Vi har valt att använda oss av flera analysenheter. Fördelar med använda flera 

analysenheter är att det kan öppna upp möjligheter för omfattande analys och förbättra 

insikter. En nackdel av att använda flera analysenheter kan vara att uppmärksamheten 

riktas mot de specifika analysenheterna och att överblicken av studien blir lidande (Yin, 

2007). I vår studie skulle det innebära att det fanns en risk för att det blev mycket fokus 
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på de olika delarna i inköpsprocessen och att överblicken skulle gått förlorad. 

Analysenheterna var utformade i olika steg som undersökningen delades upp i. För att 

besvara vårt syfte behövde vi identifiera vilka strategiska risker som AG har. Detta 

gjordes för att kunna utvärdera vilka brister som fanns i fallföretagets inköpsprocess 

jämfört med de strategiska risker som Andritz har, för att därefter kunna ge förslag på 

hur de kan hantera strategiska risker i inköpsprocessen. Strategiska risker påverkas av 

intressenter och affärsstrategi, vilket vi då var tvungna att identifiera. AG har även 

formulerat olika strategiska risker som de vill att företaget ska undvika i code of 

conduct, vilka då även behövdes identifieras.   

 

Figur 2 Fallstudiedesign 

 

 

Nästa steg i undersökningen var att utvärdera hur de strategiska riskerna hanteras i 

inköpsprocessen och ge förslag på hur det kan förbättras. Enligt Karlsson (1999) 

behöver en utvärdering förhålla sig mot kriterier om vad som ska bedömas. Eftersom vi 

har gjort en utvärdering av inköpsprocessen kan detta kopplas till vad Karlsson (1999) 

benämner som processutvärdering. En processutvärdering görs mot kriterier för vad 

som utmärker en god process. Vi förhåller oss till AGs strategiska risker och vår 

teoretiska referensram för att utvärdera hur fallföretaget hanterar strategiska risker 

gentemot leverantörer i inköpsprocessen. Karlsson (1999) argumenterar för att det också 

kan finnas behov av att ta hänsyn till hur olika intressenter bedömer det som skall 

utvärderas. Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) samt Boyd et al (2007) tar upp 

att det finns intressenter som förespråkar att företag bör agera hållbart i 

inköpsprocessen. För att kunna ta fram förslag behövdes en utvärdering av fallföretagets 

Analysenhet 1 
Strategiska risker 

Intressenter 

Affärsstrategi 

Code of conduct 

Analysenhet 2 Inköpsprocessen Definiera specifikationer 

Val av leverantörer 

Avtal 

Beställning 

Leveransbevakning 

Utvärdering 
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inköpsprocess göras. Vår studie befinner sig i gränslandet mellan utvärdering och 

utvecklingsarbete. Detta argumenterar Karlsson (1999) kan bli aktuellt när syftet är att 

ge råd, stöd eller kritik av arbetet som kan leda till förändringar som förbättrar 

genomförandet. Vårt syfte var att ge förslag till hur Andritz kan förbättra hantering av 

strategiska risker i inköpsprocessen, vilket då kan ses som liknande vad Karlsson (1999) 

argumenterat för utvärdering- och utvecklingsstudie. Karlsson (1999) tar upp att det 

finns risk för att utvärderingen förlorar sin kritiskt granskande roll och enbart bekräftar 

utvecklingsarbetet. För att ta hänsyn till detta har vi valt att göra en kritisk granskning i 

första delen av analysen innan vi går vidare till utvecklingsarbetet.  

 

2.2 Forskningsansats 

Vår studie har antagit en kvalitativ forskningsansats. Karlsson (1999) argumenterar för 

en kvalitativ ansats är lämpad vid utvärdering av svårfångade kriterier. Detta kan 

kopplas till att fallföretaget upplever att det är svårt att ta fram och definiera kriterier för 

att få med alla aspekter av hållbarhet i inköpsprocessen (inköpschef & sourcingansvarig, 

2015). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår kvalitativ forskning utifrån 

studieobjektets perspektiv. Att utgå ifrån fallföretagets perspektiv var nödvändigt för att 

uppfylla vårt syfte eftersom det var kopplat till fallföretaget. Patel och Davidson (2011) 

tar upp att en kvalitativ ansats är lämplig vid studier som eftersträvar att identifiera 

mönster, teman och kategorier i materialet.  

 

2.3 Metod för datainsamling 
2.3.1 Intervjuer 

I vår studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer är ett vanligt tillvägagångsätt för kvalitativa undersökningar och 

användes för att skapa flexibilitet i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) tar upp. 

Enligt Bryman och Bell (2013) utgår ofta semi-strukturerade intervjuer från en 

intervjuguide, men det finns möjlighet för respondenter att utforma och utveckla svaren 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har likt vad Bryman och Bell (2013) beskriver, utgått från 

olika intervjuguider. Eftersom vi valde att använda semi-strukturerade intervjuer kunde 

vi utveckla frågor beroende på respondentens svar samt att respondenter kunde utveckla 

sina svar då detta ger kunskap om vad respondenten upplever relevant (Bryman & Bell, 

2013). Intervjuerna har skett genom personliga möten med respondenter på 

fallföretagets kontor. Vi har genomfört en del gruppintervjuer. Gruppintervjuer kan 
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genomföras för att spara in tid enligt Bryman och Bell (2013), vilket även var 

anledningen till att vi valde att genomföra gruppintervjuer.  

 

I vår undersökning genomförde vi en telefonintervju. Fördelar som Bryman och Bell 

(2013) tar upp med telefonintervjuer är kostnadsfördelar och att det kan vara enklare att 

få tag på respondenten. Vi valde att genomföra en telefonintervju med CSR-ansvarige 

hos AG, då det enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för examensarbete (2013) är 

författarna till uppsatsen som får stå för kostnader av resor. Med tanke på att vi hade fått 

stå för kostnaden att åka till Graz, Österrike för att genomföra intervjun samt tiden som 

en resa hade inneburit valde vi att göra en telefonintervju. Olika nackdelar som 

telefonintervju kan ge upphov till är enligt Bryman och Bell (2013) att det inte går att se 

respondentens kroppsspråk, då detta kan vara en ledtråd till eventuellt obehag eller 

förvirring.  

 

2.3.1.1 Respondenturval 

Urval av personer har gjorts enligt vad Bryman och Bell (2013) benämner som ett 

målstyrt urval, vilket är en form av icke sannolikhetsval. Vid fallstudie ska inte 

statistiska urval göras utan istället har personer valts som har inblick i de delarna i 

verksamheten vi har valt att undersöka (Yin 2007). I tabell 1 har vi sammanfattat 

respondenter som vi valt att intervjua samt deras befattning. 

 

Tabell 1 Intervjupersonernas befattning 

Intervjupersoner Befattning 

Inköpschef Ansvarig för inköp på Andritz. 

Inköparen Arbetar med inköp på Andritz. 

Sourcingansvarig Ansvarar för godkännande av nya leverantörer 

samt delaktig i utvärderingssteget på Andritz. 

Konstruktionschef Design av produkter samt utvärderingssteget på 

Andritz. 

AGs CSR-ansvarige Ansvarar för att implementera hållbarhet för inköp 

i hela AG. 

 

Vår initiala kontakt var med inköpschefen och sedan valde vi att intervjua inköparen 

och sourcingansvarig för att ställa frågor om inköpsprocessen. Vi intervjuade även 

konstruktionschefen om specifikationer till Andritz produkter. Vi valde även att 

intervjua den som är ansvarig för hållbarhet inom inköp för AG (AGs CSR-ansvarige) 

om AGs strategi och hur de vill arbeta med hållbarhet i inköp. I tabell 2 har vi 
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sammanfattat när intervjuer skett, vilken intervjuguide som använts och hur lång tid 

intervjuerna tog. 

 

Tabell 2. Intervjurespondenter i vår studie.  

Datum Respondenter Intervjuguide Tid 

2015-03-27 Inköpschefen A 83 minuter 

2015-04-13 Inköpschefen, Inköpare  

A 

88 minuter 

2015-05-18 Inköpschefen, 

sourcingansvarig 

B 60 minuter 

2015-08-20 Inköpschefen C 45 minuter 

2015-08-20 Konstruktionschef C 43 minuter 

2015-08-20 CSR-ansvarig AG D 57 minuter 

 

2.3.2 Dokumentstudier 

Vi använde även oss av års- och hållbarhetsredovisningar för att få en överblick av AGs 

strategi. Det är en bra sekundärdata för att få information om företags strategi och 

aktiviteter av ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Vi har även tagit 

del av policys, avtal, code of conduct och olika inköpsdokument som sammanfattas i 

tabell 3. Företagsdokument är enligt Yin (2007) stabila källor som kan granskas flera 

gånger om och är diskreta då dokumenten inte skapats som en följd av fallstudien. 

Företagsdokument är enligt Bryman & Bell (2013) heterogena källor som kan vara 

svåra att få tillgång till och forskare får ofta förlita sig på allmänt tillgängliga dokument. 

Av Andritz kunde vi få tillgång till dokument som vi inte kunde få av andra företag. 

Gällande AG har vi fått förlita oss till allmänna dokument, men vi har intervjuat CSR-

ansvarige för AG och ställt frågor kring hållbarhetsredovisningen. Av de dokument som 

vi kunnat ta del av från Andritz har vi intervjuat de personer som skapat dokumenten 

(inköpschefen & senior project purchaser) och ställt frågor kring deras äkthet, vilket 

enligt Bryman och Bell (2013) behövs för att kunna bekräfta autenticiteten av dessa 

dokument. Enligt Yin (2007) används dokument för att styrka annan insamlad data, 

vilket i vårt fall var intervjuer. De dokument som vi använt oss av finns listade i tabell 3 

nedanför.   

  



  
 

14 

Tabell 3 Dokument vid datainsamlingen (Andritz, 2015) 

Dokument Typ av dokument 

Hållbarhetsredovisning AGs hållbarhetsredovisning 

Årsredovisning AGs årsredovisning 

Code of conduct AGs code of conduct 

Inköpsstrategi Fallföretagets interna företagsdokument 

Leverantörsbedömning Fallföretagets interna företagsdokument 

Leverantörer Fallföretagets interna företagsdokument 

Inköpsprocess Fallföretagets interna företagsdokument 

Offertjämförelse Fallföretagets interna företagsdokument 

Leveransförteckning Fallföretagets interna företagsdokument 

Inköpsorder Fallföretagets interna företagsdokument 

Leverantörsutvärdering Fallföretagets interna företagsdokument 

Technical Delivery Rule –dokument (TDR) Fallföretagets interna företagsdokument 

 

2.4 Analys av fallstudiedata 

Vid analys av fallstudiedata gjordes en transkribering av intervjumaterial. 

Transkribering gjordes eftersom det enligt Bryman och Bell (2013) förbättrar minnet 

och underlättar en noggrann analys. Vi har även kunnat läsa igenom materialet flertalet 

gånger, vilket är en fördel med transkribering enligt Bryman och Bell (2013). Nackdelar 

med att transkribera intervjumaterial är att det är tidskrävande samt att intervjupersoner 

kan hämmas av att intervjun spelas in (Bryman & Bell, 2013). 

 

Transkriberingen har sedan delats upp utefter kategorierna, strategi, intressenter, code of 

conduct och inköpsprocessen. Det empiriska materialet har därefter delats upp inom de 

olika kategorierna i form av underkategorier, som exempelvis de olika stegen i 

inköpsprocessen. Detta kan liknas vid vad Bryman och Bell (2013) beskriver som 

kategorisering eller vad Jacobsen (2002) beskriver som tematisering. För kategorisera 

AGs affärsstrategi med avseende på hållbarhet i inköpsprocessen har vi använt oss av 

dokument och intervjumaterial. Vid tolkning av dokumenten sökte vi efter teman i 

material som var relevanta till vår undersökning, vilket kan liknas vid vad Bryman och 

Bell (2013) beskriver som en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Vid utvärderingsforskning argumenterar Karlsson (1999) för att det som utvärderas 

behöver jämföras mot vissa kriterier. Detta kan ses som en form av mönsterjämförelse 

enligt Yin (2007) som beskriver vidare att mönsterjämförelse är lämpligt för att jämföra 

ett empiriskt grundat mönster med ett förutsatt eller förväntat mönster. I vår analys 

utgår vi från strategiska risker och den teoretiska referensramen som grund för att 

utvärdera inköpsprocessen.  
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2.5 Uppbyggnad av teoretisk referensram 

Studies teoretiska referensram bygger på artiklar och böcker. Vi har sökt artiklar och 

böcker via Linnéuniversitetets bibliotek och databas. Vi har även använt oss relevanta 

artiklars referenslista för att söka efter lämplig litteratur. Sökningen har gjorts via 

OneSearch, Business Source Premium, Google Scholar och EBSCOhost. Sökord som vi 

har använt oss av är: ”Sustainable Procurement”,  ”Sustainable Purchasing”, ”Social 

Responsible Buying”, ”Green Supply Chain Management”, “Purchasing Social 

Responsibility”, “Sustainable supplier evaluation” “CSR purchasing” “CSR 

procurement” ,“code of conduct”, “Sustainable supplier selection”, “Global supply 

chain risk”, “TCO”, “Green purchasing”, “Green procurement”, ”Triple bottom line”. 

Sökorden har även använts i olika kombinationer med varandra.  

 

2.6 Forskingskvalitet 

Enligt Yin (2007) används fyra kriterier för att bestämma forskningskvalitet inom 

kvalitativ forskning. De kriterierna är intern validitet, extern validitet, begreppsvaliditet 

och reliabilitet. Intern validitet inom fallstudiedesign brukar involvera metoder som 

mönsterjämförelse, uppbyggande av argument, adresserande av andra möjliga 

förklaringar och användandet av logiska modeller (Yin, 2007). För att uppnå intern 

validitet har mönsterjämförelse mot den teoretiska referensramen samt AGs strategiska 

risker tillämpats, vilket stärker den interna validiteten enligt Yin (2007). Vi har även 

försökt sträva efter att underbygga våra förklaringar och argument med hjälp av 

befintliga teorier och empiri som styrker vår interna validitet (Yin 2007).  

 

Extern validitet behandlar enligt Yin (2007) huruvida resultatet av undersökningen kan 

generaliseras utöver fallet i studien. Med vår undersökningsdesign går det inte att dra 

statistiska generaliseringar av undersökningen. Däremot kan det vara till nytta för 

liknande företag, då Andritz utifrån vad som diskuterats tidigare kan klassas som det 

typiska fallet. Detta kan liknas med vad Yin (2007) benämner som analytisk 

generalisering.  

 

Begreppsvaliditet innefattar att använda sig av flera källor vid data och belägg (Yin, 

2007), vilket vi har åstadkommit genom att använda oss av flera intervjurespondenter 
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samt insamling av företagsdokument, både från Andritz och AG. Vi har samlat in 

material från flera olika källor för att säkra begreppsvaliditet (Yin, 2007).  

 

Reliabilitet innebär att om fallstudien skulle genomföras igen skulle resultatet upprepas 

(Yin, 2007). Vi har utförligt beskrivit och dokumenterat hur vi genomfört vår 

undersökning. Tillvägagångssättet är dokumenterat och vi har gjort tydligt vilka 

respondenter som intervjuats samt vilka dokument som vi tagit del av. Frågeguider till 

de intervjuer som genomförts i vår studie har bifogats i bilagor.   

 

2.7 Etiska överväganden 

Fallföretaget som deltar var med i undersökningen på frivillig basis. Vi har frågat om de 

vill delta enligt det samtyckeskravet som Bryman och Bell (2013) samt Yin (2007) tar 

upp. Vid intervjuer har även respondenter haft möjlighet att avbryta intervjun om frågor 

varit av känslig karaktär. Vid varje intervju har respondenten blivit tillfrågad i fall 

inspelning av materialet godkänns. Om företag eller person önskat att vara anonyma har 

det erbjudits. I vår undersökning har vi följt Borås Högskolas riktlinjer (2015) och inte 

namngivit intervjupersoner. Vi har varit tydliga med vad vi ska undersöka för att 

undvika det Yin (2007) benämner som villfarsel och där vårt syfte inte var att skada 

företag eller person som deltog i denna undersökning. 

 

2.8 Sammanfattning 
Tabell 4 Sammanfattning av metod 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Utvärderingsstudie 

Forskningsansats Kvalitativ ansats 

Metod för datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Företagsdokument 

Analys av fallstudiedata Transkribering 

Kategorisering 

Mönsterjämförelse 

Uppbyggand av teoretisk referensram Sökord 

Forskningskvalitet Intern validitet 

Extern validitet 

Begreppsvaliditet 

Reliabilitet 

Etiska överväganden Samtyckeskrav 

Informationskrav 
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3 Referensram  

Studiens referensram inleds med en motivering till varför olika teorier har inkluderats i 

detta kapitel. Det följs av teori om strategiska risker som är kopplade till 

hållbarhetsarbete i inköp. Sist presenteras teori angående inköpsprocessen och olika 

sätt hur strategiska risker kan hanteras. Kapitlet mynnar ut i en sammanfattning samt 

en konceptuell modell som används för att svara på studies syfte. 

 

3.1 Introduktion till referensram  

I nästkommande avsnitt diskuteras strategiska risker samt hållbara inköpsteorier som 

behandlar hur företag kan arbeta med strategiska risker gällande deras leverantörer. 

Teori om strategiska risker har vi valt att utgå från Simons (2014), som ingått i vår 

kurslitteratur. I vår uppsats har vi främst valt att använda artiklar från Maignan, 

Hildebrand och McAlister (2002), Carter och Rodgers (2008), Tiwari, Turner och 

Younis, (2014), Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) samt Boyd et al (2007). 

Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) samt Carter och Rodgers (2008) är mer utav 

konceptuella modeller om strategier för hållbara inköp respektive hållbarhet i supply 

chain management.  

 

För att hantera strategiska risker som uppstår vid hållbarhetsarbete har AG tagit fram en 

code of conduct som Andritz leverantörer ska följa. Code of conduct beskriver 

strategiska risker som företag bör undvika (Simons, 2014) och AG kräver att 

leverantörer ska följa code of conduct. Det har varit svårt att hitta artiklar om 

övervakning av code of conduct hos leverantörer förutom Boyd et al (2007), och därför 

har vi valt att använda oss av den artikeln. Vid val av leverantör har Govindan, 

Khodaverdi och Jafarian (2013) sammanställt olika mått som använts för att välja 

leverantörer utifrån ekonomiskt, socialt och miljö. Tiwari, Turner och Younis (2014) 

har skrivit en artikel om hur företag kan utvärdera leverantörer för att få med det sociala 

och miljö i utvärderingen. Vi har utgått från van Weeles (2012) teori som beskriver 

inköpsprocessen, vilket är en vanlig utgångspunkt i andra artiklar som syftar till att 

undersöka inköpsprocessen. 

 

3.2 Strategisk risk 

Strategisk risk är framförallt risken för att företagets värdeskapande förmåga minskar 

drastiskt (Simons, 2014). Från resonemanget i tidigare kapitel finns det en teoretisk 
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grund samt en empirisk grund för att om företag inte agerar hållbart i inköp kan leda till 

en strategisk risk som har en negativ effekt på företagets rykte samt en negativ påverkan 

på företags värdeskapande. Simons (2014) påstår att det finns tre olika källor till 

strategisk risk, operationsrisk, tillgångsrisk och konkurrensrisk. Som vi diskuterat i 

tidigare kapitel är tillgångsrisk inte en del av inköpsprocessen gentemot leverantörer. 

 

3.2.1 Operationsrisk 

Operationsrisk är enligt Simons (2014) risken för att kritiska produkter eller processer 

misslyckas. Den operationsrisk som företagets utsätts för påverkas till stor del av vilken 

affärsstrategi som företaget har. Affärsstrategi handlar om hur företag skall konkurrera 

på vissa produktmarknader, som exempel använder Simons (2014) att företag har 

säkerhet eller kvalitet som strategi, är det en operationsrisk ifall företaget inte klarar av 

att levererar produkter och processer som uppfyller den strategin. Operationsrisk 

exponerar företaget mot risk för att råka ut för stämningar eller förlorat förtroende av 

kunder. 

 

Enligt Cruz (2013) finns det en negativ avvägning mellan risk och hållbarhetsarbete vid 

inköp, då ökad aktivitet av hållbarhet vid inköp minskar risken. Govindan, Khodaverdi 

och Jafarian (2013) tar upp risker för luft, vatten och markföroreningar samt slöseri med 

resurser hos leverantörer. Inköp behöver ta hänsyn till hur deras aktiviteter påverkar 

lokalbefolkningen och risker för att företagets rykte påverkas negativt (Antonio, 2011). 

För att hantera de osäkerheter som uppstår väljer flera inköpande företag att arbeta med 

en nära relation till sina leverantörer (Antonio 2011). Cruz (2013) argumenterar för 

några specifika risker som inköp utsättas för, vilket inkluderar förseningar från 

leverantören, kvalitetsproblem, osäkerhet i priser och opportunistiskt beteende av 

leverantörer. Genom att öka socialt ansvarstagande kan företag minska och förutse 

risker. Exempelvis om leverantören har problem med arbetsrättsliga frågor kan de få 

svårigheter att leverera i tid då de har brist på kompetent personal. Social risk 

härstammar från beteende eller handlingar av organisationer och deras omgivning. Det 

kan vara fysiska, sociala, politiska, legala, operationella eller ekonomiska. Det kan vara 

risker som är relaterade till landet som de köper ifrån, operationella som handlar om att 

följa lagar och farliga operationer, de kan var produktspecifika i form av exempelvis 

farligt råmaterial, avfall i produktion och hälso- och säkerhetsrisker. 
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Genovese et al (2013) argumenterar för Green supply chain management (GSCM), 

vilket är integrering av miljö i supply chain management. Målet med GSCM är att 

försöka minska eller eliminera miljöpåverkan och slöseri med resurser från råmaterial 

tills produkten är förbrukad. Fördelar med att använda GSCM är att det leder till 

minskad energikonsumtionen och logistikkostnader samt kan ge konkurrensfördelar. En 

annan strategi som tas upp av Mazet och Dontenwill (2012) är Purchasing social 

responsibility (PSR), vilket definieras som strävan av hållbar utveckling genom inköp 

och leveransprocessen. PSR innehåller dimensioner som miljö, etik, hälsa och säkerhet, 

arbets- och mänskliga rättigheter, samhället, mångfald och finansiellt. 

 

Rodgers och Carter (2008) tar upp att det finns ekonomiska fördelar med att inkludera 

sociala och miljömässiga prestationer i inköpsprocessen. Carter och Jennings (2001) 

menar att högre nivåer av PSR leder till ökad prestation av leverantör i form av bättre 

leveranskvalitet, ledtider och effektivitet. Carter och Rodgers (2008) menar att 

implementering av ISO 14000 kan kopplas till minskade ledtider och bättre 

miljösystem. Bättre arbetsförhållanden hos leverantören kan minska kostnader för 

personal, då det kan öka motivationen samt minska personalfrånvaro. Det kan även leda 

till reducerade hälso- och säkerhetskostnader, lägre rekryteringskostnader och lägre 

personalomsättning. Om det uppstår ett hot av opportunistiskt beteende hos leverantörer 

i supply chain skapar det ett behov för övervakning som riskerar att bli kostsam samt 

skapa besvärliga kontrakt. Kan företag eliminera opportunistiskt beteende i deras supply 

chain borde detta leda till lägre övervakningskostnader och därigenom förbättra den 

ekonomiska delen av Triple bottom line. 

 

3.2.2 Konkurrensrisk 

Konkurrensrisk påverkas av förändringar i omgivningen som skadar företagets förmåga 

att skapa värde. Det kan vara att konkurrenter utvecklat bättre produkter, att lagar har 

ändrats eller konsumenters efterfråga har ändrats. Det gäller för företag att vara 

vaksamma och kunna förutse och agera mot konkurrensrisker. Företag behöver ett 

interaktivt kontrollsystem för att övervaka konkurrensrisk (Simons, 2014). Social 

responsible buying (SRB) definieras som inkludering av hållbarhet som intressenter 

förespråkar vid inköpsbeslut (Maignan, Hildebrand & McAlister, 2002). Enligt 

Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) är det framförallt mänskliga och 

arbetsrättigheter hos leverantörer, respekt för lokala demokratiska institut, skyddandet 

av naturliga resurser samt användandet av leverantörer som arbetar emot 
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diskrimineringar som förespråkas av intressenter. Maignan, Hildebrand och McAlister 

(2002) påstår att det finns fyra olika inköpsstrategier som företag använder för att 

hantera det tryck som intressenter sätter på företag gällande hållbart vid inköp. De 

inköpsstrategier som Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) beskriver är reaktiva, 

defensiva, samarbetande och proaktiva. Reaktiva inköpsstrategier kännetecknas av att 

företag förnekar att det finns ett ansvar om hållbarhet till intressenter. Defensiva 

inköpsstrategier kännetecknas av att det är underförstått att det finns ett 

intressentproblem, men företaget försöker undvika det. Vid samarbetande inköpsstrategi 

tar företag hänsyn till intressenters behov så länge som det inte krockar med företagets 

existerade processer eller påverkar den ekonomiska prestationen. Med en proaktiv 

inköpsstrategi försöker företaget att systematiskt förutse, undersöka och hantera kraven 

från intressenter.  

 

Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) argumenterar för att företag bör använda sig 

av en proaktiv strategi för att aktivt kunna arbeta med hållbarhet. Det kan dock skilja på 

vilken nivå som företaget väljer att implementera proaktiv strategi, främst beroende på 

intressenters tryck, företagsvärderingar samt affärsfördelar. För att välja vilken nivå av 

proaktiv inköpsstrategi måste företaget göra en avvägning mellan de kostnader som 

uppstår och anledningen till varför det ska göras. Företag som använder en proaktiv 

strategi samlar in feedback från intressenter ett par gånger om året för att få en 

uppfattning av vad intressenter tycker inom vissa specifika områden. Beroende på hur 

stor makt intressenter har kan företag vara tvingade att uppfylla intressenters krav. 

Intressenters makt bestäms av i vilken utsträckning de har resurser att driva normativa, 

materiella eller tvingande krav för att få företagen att samarbeta eller intressenters 

förmåga att kommunicera och samordna med varandra. Företag kan kommunicera deras 

prestationer till intressenter. Ett sätt att göra detta är att certifiera deras 

inköpsorganisation av en etablerad auktoritet inom hållbarhet. Detta är exempelvis ISO 

certifieringar eller andra märkningar på produkter som signalerar ett visst 

ansvarstagande (Maignan, Hildebrand & McAlister, 2002). 

 

3.2.3 Code of conduct 

Företag skapar code of conduct för att beskriva vilka risker som företaget skall undvika 

(Simons, 2014). Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) påstår att förutom det tryck 

som intressenter sätter på företaget, spelar även företagets värderingar in för 

användandet av en proaktiv strategi. Företagets värderingar uttrycks i deras code of 
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conduct. Code of conduct representerar den ansträngning som företaget lägger ner på att 

skriva ett antal förväntningar gällande företagets och leverantörers hållbarhetsansvar. 

För att framgångsrikt applicera hållbarhet behöver organisationens policy och 

affärsstrategi integreras med dess funktioner och processer (Tiwari, Turner & Younis, 

2014). Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) påstår att olika fördelar med att 

arbeta med en proaktiv inköpsstrategi kan vara att undvika negativ publicitet samt 

genom att söka efter alternativa leverantörer och material är det även mer troligt att de 

upptäcker nya sätt i hur produkter kan tillverkas, vilket kan bidra till att öka 

innovationen i företaget. Införandet av proaktiv inköpsstrategi kan även öka 

prestationen hos företaget då dessa värderingar kan skapa ett engagemang från de 

anställda att de kan känna en stolthet med att arbeta för en organisation som bryr sig. En 

proaktiv inköpsstrategi kan vara ett sätt för företag att skapa ett band mellan företaget 

och de anställda genom att det visar på gemensamma värderingar och bekymmer 

(Maignan, Hildebrand & McAlister, 2002).  

 

3.2.4 Franchise risk 

Simons (2014) påstår att franchise risk skapas om det är ett överdrivet risktagande i 

någon av källorna till strategisk risk. Om företaget inte kan hantera riskbeteendet i 

källorna till strategisk risk kan värdet av företaget minska och företaget tappar i 

anseende eftersom de då inte kan leverera vad de lovar. Enligt Simons (2014) är det 

rykte som företaget skapat kritiskt för deras förmåga att skapa värde. Detta kan det leda 

till att intressenter tappar förtroende till företaget.  

 

3.3 Inköpsprocessen 

Vid inköp beskriver van Weele (2012) att det finns tre generella inköpssituationer. Nya 

inköp är när företaget beslutar om att köpa in en ny produkt av en ny leverantör. Ett 

sådant inköp präglas oftast av större osäkerhet då företaget inte har någon tidigare 

information om leverantören eller produkten. Vid denna typ av inköp ingår alla sex steg 

av inköpsprocessen. Modifierat omköp är en situation när företaget väljer att köpa 

tidigare existerande produkter från en ny leverantör eller nya produkter från en tidigare 

existerande leverantör. Vid ny produkt från tidigare leverantör ingår definiera 

specifikationer medan val av leverantör är redan gjort. Vid tidigare produkt hos en ny 

leverantör finns det specifikationer och då börjar processen vid val av leverantör. Rent 

omköp är oftast den vanligaste situationen. Då införskaffar företaget en känd produkt 

från en känd leverantör. Rent omköp är oftast det minst osäkra av dessa tre 
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inköpssituationer eftersom både produkt och leverantören är kända för företaget. I en 

sådan situation används främst de tre sista stegen av inköpsprocessen   

 

3.3.1 Definiera specifikationer 

I specificeringsfasen bestäms kraven för inköp och företaget tar ställning till vilka 

produkter och aktiviteter som de själva ska utföra, samt vilka aktiviteter och produkter 

som ska köpas in från leverantörer (van Weele, 2012). Govindan, Khodaverdi och 

Jafarian (2013) argumenterar för att företag kan ta hänsyn till miljö genom att efterfråga 

produkter som är miljövänliga och leverantörer som producerar på ett mer miljövänligt 

sätt. Exempel på detta är att leverantören designar produkter som är enkla att montera 

ner för återvinning eller att de är ISO certifierade. Govindan, Khodaverdi & Jafarian 

(2013); Zsidisin & Sifred (2001); Kuo & Lin (2012); Genovese, Koh, Bruno & Esposito 

(2013) tar upp att företaget kan samarbeta med leverantörer för att förbättra deras 

miljöprestation.  

 

Företag kan välja mellan främst två olika kontrakteringsmetoder som antingen är; 

funktionella specifikationer, vilket beskriver funktioner som produkten behöver eller 

tekniska specifikationer, vilket istället är en beskrivning av produktens tekniska 

egenskaper och de aktiviteter som leverantören behöver utföra. Vid tekniska 

specifikationer ingår ofta detaljerade tekniska ritningar och aktivitetsscheman som finns 

till för att övervaka leverantörernas aktiviteter. Tekniska och funktionella 

specifikationer brukar ingå i en inköpsorderspecifikation (van Weele, 2012). I tabell 5 

har vi sammanställt de olika specifikationer som van Weele (2012) tar upp brukar ingå i 

steget definiera specifikationer. 

Tabell 5 Inköpsspecifikationer (van Weele, 2012) 

Kvalitetsspecifikation Beskriver hur produkten ska levereras och den 

tekniska standard och normer som produkten 

behöver uppfylla. 

Logistikspecifikation Beskriver tid, plats, kvantiteter och de fysiska 

kraven som ska uppfyllas.  

 

Underhållsspecifikationer Är beskrivningar om hur produkten ska 

underhållas av leverantören, exempelvis om 

reservdelar i framtiden behövs.  

 

Juridiska krav och miljökrav Fastställer vilka lagar för hälsa, säkerhet och miljö 

som ska följas av leverantören i utförandet av 

produktionsprocessen och produkten. 

Målbudget Sätter ekonomiska gränser för leverantörens 

lösning (van Weele, 2012). 
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Boyd et al (2007) menar att företag inte kan styra sina leverantörer om de inte har 

preciserat var deras intentioner är och vilka krav de har på deras leverantörer. För att 

arbeta med en proaktiv inköpsstrategi tar Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) 

upp vissa praktiska element som är av vikt. Företag måste definiera vilka hållbarhetsmål 

som inköpsavdelningen ska eftersträva och de bör även ha någon anställd som är 

ansvarig för att hållbarhetsmålen uppfylls. Företag behöver ha en tydlig inköpspolicy 

baserat på företagets värderingar och måste analysera till vilken utsträckning som de har 

med värderingar i deras inköpsfunktion. 

 

3.3.2 Val av leverantörer 

Leverantörsmarknadsundersökning påbörjas efter att inköpskraven har definierats och 

överförts till tekniska eller funktionella specifikationer. I praktiken går dock stegen ihop 

med varandra då kostnad och praktisk genomförbarhet tas i hänsyn när tekniska 

specifikationer tas fram (van Weele, 2012). Enligt van Weele (2012) kan företag 

använda sig av två olika sätt att kontraktera deras leverantörer. Det är turnkey- 

kontraktering, vilket innebär att hela utförandet av uppdraget är leverantörens ansvar 

som även inkluderar designen. Partiell kontraktering är när uppdraget delas upp i delar 

och kontrakteras ut till flera olika leverantörer. Fördelen med partiell kontraktering är 

att kostnadsstrukturen kan hållas lägre än turnkey, dock krävs det mycket tid och arbete 

för att koordinera och övervaka. 

 

Vid preliminär kvalificering av leverantörer och sammanställning av 

anbudsgivarförteckning sammanställs först en långlista över de leverantörer som kan 

utföra jobbet. Leverantörer som tidigare presterat bra ifrån sig sätts upp på en lista över 

initiala budgivare och görs för att underlätta jämförelsen mellan de olika anbuden (van 

Weele, 2012). Anbuden jämförs sedan i en kommersiell och teknisk utvärdering och 

van Weele (2012) argumenterar för att relevanta aspekter av tekniska, kvalitetsmässiga, 

logistiska, juridiska och ekonomiska aspekterna vägs in i beslutet. Dock tar van Weele 

inte upp de sociala och miljömässiga aspekterna vid val av leverantörer. Detta är något 

som Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) istället lyfter fram i deras artikel, då de 

har i deras artikel tagit upp hur företag kan använda ekonomiska, sociala och 

miljömässiga mått vid val av leverantör. Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) har 

sammanställt ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier, mått och definitioner från 
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artiklar mellan 2000-2008 utefter vad som har varit de mest frekvent förekommande vid 

val av leverantör. van Weele (2012) påstår att när offerter jämförs mellan de olika 

leverantörerna används oftast Total Cost of Ownership (TCO) för att ge en så rättvis 

bild som möjligt av det faktiska slutpriset, då produktens totala kostnader under hela 

livslängden av produkten tas med i beräkningen. 

 

Tabell 6 Ekonomiska kriterier (Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) 

Kriterier Underkriterier Definition 

Kostnader Produktkostnad Produktionskostnaden som bestämmer priset av produkten som 

inkluderar processkostnad, underhållskostnad och garantikostnad 

 Orderkostnader Summan av rörliga och fasta orderkostnader 

 Logistikkostnader Summan av en enhets rörliga och allokerade fasta 

transportkostnader 

Leveranssäkerhet Ledtid Tiden mellan beställning och mottagning av order 

 Leveransprecision Förmågan att leverera inom bestämd tidtabell 

Kvalitet Kvalitetssäkring Uppnåendet av kvalitetssäkring med certifikat 

 Reklamationer Antalet av reklamerat material upptäckt vid kvalitetskontroll 

Teknologisk 

kapacitet 

Teknologisk nivå Teknologiska utvecklingen av leverantören för att möta 

nuvarande och framtida efterfråga av företaget 

 Research and 

Development kapacitet 

Kapaciteten av leverantörens Research & Development att möta 

nuvarande och framtida efterfråga 

 Kapacitet till design Kapaciteten till ny produktdesign av leverantör för att möta 

nuvarande och framtida efterfråga 

 

I tabell 4 har Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) tagit fram olika kriterier, mått 

och undermått för att mäta sociala prestationer vid val av leverantör. Kriterier är 

indelade efter interna sociala mått som främst berör leverantörens interna verksamhet. 

 
Tabell 7 Sociala kriterier (Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) 

Kriterier Mått Undermått 

Interna 

sociala mått 

Anställningspraktik Disciplinära och säkerhets metoder, anställningskontrakt, 

humankapital, mångfald, diskriminering, jobbmöjligheter, 

anställningskompensation, karriärsutveckling 

 Hälsa och säkerhet Hälsa och säkerhetsincidenter, hälso- och säkerhets metoder 

 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) har i tabell 8 sammanställt miljökriterier vid 

val av leverantör. Syftet med att ta hänsyn till miljön är för att eliminera eller minimera 

det som har en negativ inverkan på miljön. Det som Govindan, Khodaverdi och Jafarian 
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(2013) menar har en negativ miljöpåverkan är föroreningar av olika slag, slöseri av 

resurser som energi och material.  

 
Tabell 8 Miljökriterier (Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) 

Kriterier Definition 

Utsläppsproduktion Genomsnittlig volym av luftförorenande utsläpp, avloppsvatten, 

avfallshantering och skadliga material utsläpp per dag under 

mätperioden 

 

Resurskonsumtion Resurskonsumtion i termer av råmaterial, energi och vatten under 

mätperioden 

Eco-design Design av produkter för reducerad konsumtion av material och 

energi, design av produkter för återanvändning, återvinning av 

material och design av produkt för att undvika eller minska farligt 

material 

Miljöhanteringssystem Miljöcertifikat som exempelvis ISO 14000, miljöpolicys, planering 

av miljömål, kontroll av miljöaktiviteter. 

 

De kriterier som Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) listat är inte fullständiga 

mått utan exempel på vilka mått som skulle kunna användas. De medger att det kan vara 

svårt att få tag på all information som listats men att företaget ändå borde försöka samla 

in den typen av data. Beslut tas sällan med fullständig information och att inkludera 

hållbarhet i bedömningen bör göras även om fullständig information kring de olika 

hållbarhetsaspekterna är svåra att få tag i. En annan kritik till Govindan, Khodaverdi 

och Jafarian (2013) som vi vill framföra är upplägget på deras tabeller. Rubrikerna i 

deras tabeller är inte konsekventa då antalet rubriker och rubrikernas namn varierar 

mellan de olika tabellerna. 

 

Kuo och Lin (2012) har delat upp miljömässiga kriterier i miljömässiga 

administrationssystem, miljösystem, miljöplanering och gröna inköp. Blome Hollos och 

Paulraj (2014) tar upp att om leverantörer kan minska sina utsläpp och avfall kan detta 

leda till minskade kostnader för företaget i form av att leverantören kan hålla ner 

försäljningspriset på grund av lägre kostnadsbild. Carter (2005) tar upp att 

produktkvalitet, ledtider och leveranssäkerhet kan förbättras för leverantörer som 

arbetar med miljömässiga aspekter.  

 

Genovese et al (2013) menar att det kan finnas svårigheter att mäta miljömässiga 

variabler med numeriska indikatorer. Flera indikatorer är istället kvalitativa med 

dimensioner som är abstrakta. Det kan även uppstå konflikter mellan miljövariabler och 

traditionella ekonomiska variabler eftersom en bättre miljöprestation kan leda till högre 
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kostnader för leverantören. Genovese et al (2013) tar upp svårigheten att få fram 

transparenta mått som fungerar överallt och då framförallt från leverantörer i länder där 

miljölagar inte är strikta och leverantörer inte alltid är villiga att tillhandahålla företaget 

deras miljöhanteringssystem. Även om leverantören är villig att tillgodose data om 

deras miljöprestationer argumenterar Genovese et al (2013) att det fortfarande återstår 

svårigheten att bedöma tillförlitligheten i datan, då det mesta av datan endast kan fås av 

leverantören vilket leder till att företaget måste förlita sig på att leverantören 

tillhandahåller korrekt data. 

 

3.3.3 Avtal  

Betalningsvillkor kan variera beroende på om företaget bestämmer sig att betala ut allt 

med en gång eller dela upp betalningen i sektioner vartefter arbetet godkänts. Företag 

brukar fastställa inköpsvillkor för att garantera att leverantörens varor är av god kvalitet 

och att det uppfyller avtalade krav kring specifikationer, ritningar, villkor och prover. 

Avtal behöver även upprättas med leverantören gällande prestandan på produkter (van 

Weele, 2012). Företag behöver ha tydligt avtalade sanktioner angående hållbarhet ifall 

leverantören inte klarar av att uppnå de mål som företaget ställer på leverantören 

(Maignan, Hilderbrand och McAlister, 2002; van Weele, 2012; Boyd et al, 2007). 

Företagets code of conduct, bestraffningen ifall leverantörerna bryter mot regler i code 

of conduct eller vilka resurserna som finns tillgängliga för att hjälpa leverantörerna skall 

vara tydligt formulerade till leverantören enligt Boyd et al (2007). Boyd et al (2007) tar 

också upp att det är viktigt med övervakning av code of conduct, men det är minst lika 

viktig att det finns effektfulla metoder ifall code of conduct inte följs av leverantören. 

En metod som Boyd et al (2007) nämner är att upphöra med handeln tills det att 

problemet är korrigerat. Boyd et al (2007) menar vidare att leverantörer bör ha en röst 

gällande frågor som rör supply chain och att all uppmuntring gentemot leverantörerna 

kommer att bygga engagemang och en gemensam vision av hållbarhet.   

 

3.3.4 Beställning 

Vid beställning är viktigt att vara tydlig med information och instruktioner till 

leverantören. Ordernummer, en kort beskrivning av produkten, enhetspriser, antal 

enheter som beställts och datum för förväntad leverans är innehåll som van Weele 

(2012) beskriver ska skickas med till leverantören vid beställning. Antonio (2011) tar 

upp att företagets code of conduct måste översättas till leverantörens språk och öppet 
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visas i leverantörens fabrik för att kunna nå sin fulla effekt. Antonio (2011) 

argumenterar även för att de behöver utbilda leverantörernas arbetare att verbalt 

uttrycka arbets- och mänskliga rättigheter och tvinga leverantören att förse dem med 

arbetskontrakt. Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) menar att utbildning hos 

leverantör kan göras för att vinna stöd hos leverantörer, men att det inte alltid är 

nödvändigt och beroende på vilken industri det är. Antonio (2011) påstår att om 

arbetarna hos leverantören inte vet om sina rättigheter kan det uppstå problem längre 

fram i tiden som försvårar implementeringen av hållbarhet. Boyd et al (2007) menar 

dock att företag inte skall vara alltför dominant mot leverantören i en sådan situation, då 

det kan skapa negativ inställning hos leverantörer och kan få en negativ påverkan på 

leverantörens vilja att samarbeta för att följa företagets code of conduct. Boyd et al 

(2007) förespråkar istället att relationen ska byggas på tillit och respekt för att kunna nå 

bästa effekt. Det är viktigt att det finns en ömsesidig förståelse från båda sidorna om hur 

företaget respektive leverantörerens värderingar och kultur ser ut. Målet med detta är att 

börja bygga gemensamma grunder med mänskliga rättigheter och en rimlig levnadslön i 

en säker arbetsmiljö där arbetarna blir behandlade med värdighet och respekt (Boyd et 

al, 2007). 

 

3.3.5 Leveransbevakning 

För företag finns det olika sätt att leveransbevaka leverantörer. Vid avvikelsebaserad 

bevakning blir företaget informerad av den interna kunden att materialet inte har 

ankommit i tid. Metoden rekommenderas inte då företaget får informationen i efterhand 

(van Weele, 2012). Förebyggande metoder är enligt van Weele (2012) mer fördelaktigt 

eftersom företaget då har en viss tid att reagera på. Denna kontroll sker några dagar 

innan varan ska levereras genom att leverantören kontaktas av företaget för att 

avstämma leveransdatumet. En mer tidskrävande metod är avancerad statuskontroll. Vid 

denna metod kontrolleras leverantören med jämna mellanrum så att den uppsatta 

tidsplanen följs. Ifall varorna har en stor betydelse för företaget kan kontrollanter finnas 

disponibla på plats hos leverantören för att kontrollera hur arbetet fortlöper 

kontinuerligt. Detta kallas fältbevakning och görs vid produkter som är riskfyllda och 

kostnadskrävande för företaget. Innan leverans behöver produkteten testas för att 

kontrollera att den uppfyller uppsatta krav. Det är viktigt att företag har ett 

rapporteringssystem för problem som kan uppstå vid leveranser. Levarans- och 
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kvalitetsproblem bör rapporteras till företaget vilket ger möjlighet till direkt feedback åt 

leverantören om problem som framkommit.  

 

Övervakning av hur leverantörer följer företagets code of conduct görs utifrån två syften 

enligt Boyd et al (2007). Företaget vill sända ut signaler till dess intressenter om deras 

åtagande gällande hållbarhetsansvar och därigenom försöka bygga upp legitimitet kring 

hållbarhet i företagets supply chain. Det andra syftet med övervakningen är att försäkra 

sig att leverantören följer de riktlinjer som finns i företagets code of conduct. Den 

allmänna tron enligt Boyd et al (2007) är att allt högre grad av övervakning hos 

leverantörer automatiskt kommer leda till att de följer code of conduct bättre. Dock 

menar Boyd et al (2007), till skillnad från Antonio (2011), att en ökad övervakning av 

leverantörerna inte alltid är det bästa sättet att få leverantörer att följa företagets code of 

conduct.  En studie som har gjorts inom området av Murry och Heide’s (1998) hävdar 

att alltför höga nivåer av övervakning kan signalera en misstro mot leverantören och en 

vanlig motreaktion från leverantörerna i sådana situationer istället kan vara att motsätta 

sig företagets code of conduct. Boyd et al (2007) understrycker dock att det krävs en 

viss nivå av övervakning för att legitimera och styrka syftet med code of conduct. En 

ideal implementering av code of conduct är enligt Boyd et al (2007) ifall företag kan 

införa låga nivåer av övervakning samtidigt som viljan från leverantören att följa 

företagets code of conduct är hög. Boyd et al (2007) påstår att för en sådan situation ska 

vara möjlig att uppstå krävs det att leverantören känner sig respekterad och delaktig i 

företagets hållbarhetsarbete.  

 

Enligt Antonio (2011) behöver företaget genomföra flertalet annonserade och 

oannonserade besök hos leverantören, både av interna och externa granskare. 

Hållbarhetsinitiativ och leverantörernas samtycke måste grundas på korrekt information 

om hållbarhet från början. Därför menar Boyd et al (2007) att det behövs en 

kartläggning av hela flödet av materialet, från det mest enkla råmaterial till den mest 

komplexa ihopmonteringen. Denna kartläggning görs på alla komponenter som 

företaget beställer. Efter att kartläggningen är gjord utvärderas kostnader, kvalitet på 

produkterna, engagemang för arbetarnas rättigheter, lag och lönepraxis samt lokala 

regler och ledningens filosofi gentemot deras anställda. Företag kan använda sig av 

denna kartläggning som bas för att identifiera och upptäcka specifika problemområden 

inom hållbarhet (Boyd et al, 2007). Boyd et al (2007) har dock inte med miljö i sin 
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kartläggning av processen, vilket Elkintons (1998) tar upp som en av de tre delarna som 

behöver ingå för att det skall anses som hållbart. Miljökriterier är istället något 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) argumenterar för i tabell 8 samt Tiwari, 

Turner och Younis (2014) tar upp i tabell 9. 

 

Informationsutbytet i supply chain ska enligt Boyd et al (2007) vara totalt transparent 

om optimalt resultat av hållbarhet ska nås. Boyd et al (2007) argumenterar i deras 

artikel för att en leverantör inte kommer att följa företagets hållbarhetskrav och code of 

conduct om företaget själv inte följer deras egna spelregler, annars finns det risk att 

leverantören tycker att code of conduct är ”hyckleri”. Finns det inget förtroende mellan 

supply chain- medlemmarna eller en gemensam vision samt åtagande av hållbarhet 

saknas, är det risk att code of conduct inte kommer att följas. När code of conduct är 

uppförd gäller det att den implementeras på ett opartiskt sätt så att företagets ord och 

handling är konstanta och konsekventa. Även om det kan ge sken av att ett 

tillvägagångsätt med mindre övervakning av leverantören verkar vara billigare, ska 

tiden för att skapa förtroende och bygga en gemensam vision inte underskattas. Men 

med ett ökat förtroende kommer sannolikheten för att båda parter jobbar mot en 

gemensam vision öka (Boyd et al, 2007). 

 

3.3.6 Utvärdering  

Det är viktigt att den erfarenheten som företaget har av leverantören dokumenteras 

noggrant. Då företaget ska ha en korrekt och aktuell information om leverantörernas 

förmåga för att underlätta nästa gång val av leverantör ska göras. Information som van 

Weele (2012) nämner är av vikt är leverantörens kvalitet på varan, deras 

kvalitetssystem, leveranser och konkurrenskraft. Problemet med van Weele (2012) är att 

han nästintill enbart tar upp den ekonomiska delen av hållbarhet, medan det 

miljömässiga och socialt missas. Däremot tas både miljömässiga samt den sociala 

aspekten av hållbarhet upp i Tiwari, Turner och Younis (2014) artikel om utvärdering 

av leverantörer. För att utvärdera leverantörer använde sig Tiwari, Turner och Younis 

(2014) av Pareto-analys för att undersöka vilka leverantörer som företagen använde sig 

mest av. Pareto-analys går ut på att cirka 20 % av produkterna som företaget köper in 

står för cirka 80 % av inköpsomsättningen. Företaget kan genom att använda detta 

verktyg identifiera vilka av deras produkter och leverantörer som är strategiskt viktiga 

(van Weele, 2012). Av de leverantörer som stod för 80 % av omsättningen gjorde sedan 
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företaget en bedömning av hur leverantören presterade utifrån process och hantering av 

människor (Tiwari, Turner & Younis, 2014). Vi har sammanfattat de kriterier som 

Tiwari, Turner och Younis (2014) tar upp i tabell 9. 

 

Tabell 9 Utvärderingskriterier (Tiwari, Turner och Younis, 2014) 

Process Hantering av människor 

Miljömässig påverkan  

av processer 

Anställdas rättigheter 

Icke återvinningsbara material Arbetsmetoder 

Påverkan av substanser Hälsa och säkerhet 

Avfallshantering Anställdas avtal och villkor 

  

Utifrån dessa kategorier graderades leverantörerna på en tregradig skala som sedan 

användes för att rangordna vilken risk som företaget upplevde med leverantörerna. För 

att få den totala riskbilden multiplicerades leverantörens riskranking med 

exponeringsrankingen av inköpsomsättningen som då blir den totala risken. Av de 20 

leverantörer som hade högst risk skickades en enkät ut där leverantörerna fick skatta sig 

själva i hur de följde hållbarhet. Denna enkät gjordes för att ytterligare skala ner vilka 

leverantörer som skulle kontrolleras. I enkäten ingick generella frågor, frågor om 

arbetsplatsen, miljön, samhället och supply chain. Enkäten bedömdes genom att olika 

svar genererade olika poäng, varav leverantörer graderades efter huruvida de uppfyllde 

kraven. Det fanns en vägningsmekanism eftersom alla egenskaper inte räknades som 

lika viktiga och som avgörs utefter företagets inköpsstrategi (Tiwari, Turner & Younis, 

2014).  

 

3.4 Sammanfattning och konceptuell modell 

I vår referensram har vi använt oss av olika teorier om hur Andritz kan hantera 

strategiska risker. Intressenter påverkar konkurrensrisken genom att exempelvis 

skiftningar i kunders efterfråga eller lagstiftningen ändras (Simons, 2014). Intressenter 

kräver alltmer att företag använder sig av leverantörer som tar hänsyn till miljön och 

sociala förhållanden (Maignan, Hildebrand & McAlister, 2002). För att hantera det 

behöver företag utveckla interaktiva kontrollsystem för att snabbt kunna hänga med i 

förändringar som intressenter efterfrågar (Simons, 2014). Maignan, Hildebrand och 

McAlister (2002) menar att en proaktiv inköpsstrategi är ett måste för att bedriva 

hållbarhetsarbete. Med proaktiv inköpsstrategi försöker företag förutse vad intressenter 

anser om hållbarhet och därav förebygga eventuella risker. Företagets affärsstrategi 

påverkar operationsrisken och de måste se till att företagets processer kan leverera vad 
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företaget lovar. För att hantera strategiska risker formulerar företag code of conduct 

(Simons, 2014). Genom att arbeta med SRB (Maignan, Hildebrand & McAlister, 2002), 

PSR (Antonio, 2011; Carter & Jennings, 2002; Cruz, 2013), GSCM (Genovese et al, 

2013), övervakning av code of conduct (Boyd et al, 2007) samt ta med hållbarhet vid 

utvärdering av leverantörer (Tiwari, Turner & Younis, 2014) kan företag minska 

strategiska risker som hänger ihop med hållbarhetsarbete. Genom att använda van 

Weeles (2012) definition kan inköpsprocessen delas in sex olika steg. Om företag inte 

kan implementera sätt för att hantera strategiska risker i inköpsprocessen kan det leda 

att företagets rykte och värdeskapande förmåga försämras utefter vad leverantörer 

presterat (Cruz, 2013), vilket kan leda till en franchise risk som är resultatet av ett 

överdrivet riskbeteende i någon av källorna till strategisk risk (Simons, 2014). 
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4 Empiri 

I empirin tar vi upp en allmän företagsbeskrivning av AG och Andritz. Vi behandlar 

därefter AGs affärsstrategi, intressenter och den hantering som AG har med deras 

strategiska risker vid inköp. Avslutningsvis i detta kapitel behandlas Andritz 

inköpsprocess samt en sammanfattning av kapitlet. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Andritz är störst i Sverige av AGs dotterbolag med ungefär 60 tillsvidareanställda och 

vid stora projekt kan personalstyrkan uppgå till uppemot 110 anställda 

(sourcingansvarig, 2015). Andritz är divisionsstyrt av AG och det är en stor påverkan 

från AG enligt inköpschefen (2015). Andritz säljer endast blåstorkar som är till för att 

torka pappersmassa. Maskinerna varierar i storlek och är mellan 10-15 meter breda, 20-

25 meter höga och 50-70 långa. De klarar av att torka mellan 3000-4000 ton 

pappersmassa per dygn (inköpschef & sourcingansvarig, 2015). Andritz orderingång är 

mellan 0-3 beställningar om året och ordervärdet varierar på mellan 20-200 miljoner 

svenska kronor. Styrelsen för Andritz i Sverige har tagit beslut om att de inte anser att 

Andritz behöver vara ISO certifierade. De har dock egna processbeskrivningar och 

kvalitetsledningssystem (inköpschefen, 2015). Enligt inköpschefen (2015) är det tre 

anställda som arbetar direkt med inköp hos Andritz. Det är inköpschefen och två 

inköpare, varav en har varit föräldraledig och då ersatts av en konsult. 

 

Av det som Andritz köper in är 61 % från lågkostnadsländer och 39 % från 

högkostandsländer. Med lågkostnadsländer menar inköpschefen (2015) 

utvecklingsländer som exempelvis Kina, Vietnam, och Rumänien medan 

högkostandsländer är länder i västvärlden som exempelvis Tyskland. Figur 4 är en bild 

på blåstorkmaskinen som Andritz tillverkar. 
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Figur 4 Bild på en blåstorkmaskin som Andritz tillverkar (Andritz Pulp & Paper, 2015) 

 

 

 

 

4.2 Strategiska risker 

I detta avsnitt behandlas de strategiska risker som Andritz har och hur de arbetar för att 

hantera strategiska risker.  

 

4.2.1 Affärsstrategi 

AG (2015) skriver på sin hemsida att de har som vision att vara marknadsledande i 

hållbara teknologier. AG (2015) beskriver att de ska uppnå en långsiktig och lönsam 

tillväxt genom att tillhandahålla de bästa teknologiska lösningarna på marknaden 

samtidigt som deras produkter och tjänster ska skapa hållbara ekonomiska, sociala och 

ekologiska fördelar för kunder, samhället och miljön. Visionen innefattar även inköp 

enligt AGs CSR-ansvarige (2015). AGs CSR-ansvarige (2015) menar att AG tror att det 

endast är företag som tar ansvar för det sociala och miljön som kan vara verksamma på 

marknaden på lång sikt. AGs CSR-ansvarige (2015) beskriver att AG är medvetna om 

att de måste agera hållbart vid inköp. Tidigare har hållbarhet i inköp varit lite av ett 

”svart får” inom AG och ämnet har ignorerats.  

 

AGs (2015) strategi baseras på att de ska vara kostnads- och teknologiskt ledande på 

marknaden. AG (2015) beskriver att de ska stödja kunder i att uppnå deras mål i 

produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Enligt AGs CSR-ansvarige, inköpschefen och 

konstruktionschefen (2015) är det priset som är den avgörande faktorn för att lyckas 

sälja. För Andritz del har kunder tydliga kvalitetskrav och det är sällan en större 

kvalitetsskillnad mellan Andritz och deras konkurrenter. De måste dock uppfylla de 

kvalitetskrav som kunden ställer på produkten för att vara en aktör på marknaden 
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(inköpschefen & konstruktionschefen, 2015). Inköpsbeslut baseras främst på pris och 

kvalitet enligt AGs CSR-ansvarig, inköpschefen, sourcingansvarig, inköparen och 

konstruktionschefen (2015). 

  

4.2.2 Intressenter 

AGs CSR-ansvarige (2015) beskriver att de verkligen är under press från deras kunder 

om att försäkra att AGs leverantörer agerarar hållbart. Pressen kommer mest från 

kunder inom Pulp & Paper-industrin. Det är ett relativt nytt fenomen för AG att kunder 

har börjat bry sig om detta. För 3-4 år sedan var det ingen kund som brydde sig om 

leverantörer följde code of conduct, medan nu är det ett ämne som alla företag brottas 

med. AGs CSR-ansvarige (2015) beskriver att deras kunder ofta avtalar att ifall AGs 

leverantörer inte agerar hållbart kan de bryta kontraktet med AG. AGs CSR-ansvarige 

(2015) beskriver att de även får som krav från vissa kunder att AG ska garantera att hela 

supply chain följer code of conduct (2010). Det innebär att AG ska se till att 

underleverantörer till AGs leverantörer följer code of conduct, vilket enligt AGs CSR-

ansvarige (2015) är i stort sett en omöjlig uppgift. Detta då han menar att om man går 

tillräckligt långt i supply chain kommer man tillslut nästan alltid hamna i att någon av 

underleverantörers leverantörer köpt in från någon ”kolgruva” som inte agerar hållbart. 

 

4.2.3 Hantering av strategiska risker 

För cirka två år beordrade AG att Andritz var tvungna att ha med code of conduct 

(2010) vid inköp. Code of conduct finns i flera språk, bland annat kinesiska, engelska, 

tyska, svenska och finska (inköpschefen, 2015). AG beskriver i sin 

hållbarhetsredovisning (2015) att leverantörer behöver godkänna och följa code of 

conduct (2010) för att få samarbeta med Andritz, vilket även tas upp i Andritz 

inköpsstrategi (2014) samt bekräftas av inköpschefen, inköparen, sourcingansvarig och 

AGs CSR-ansvarige (2015). Om en leverantör inte följer AGs code of conduct (2010) 

får de en tillsägelse av Andritz och om de inte rättar sig efter det avbryter Andritz 

samarbetet (inköpschefen, 2015). I Andritz inköpsstrategi (2014) står det även att 

Andritz ska stödja hållbar utveckling. För att detta ska ske skriver AG i deras code of 

conduct (2010) att leverantörer bör skapa standardiserade procedurer som 

överensstämmer med kraven i code of conduct (2010). Inköpsstrategin (2014) beskriver 

att hållbarhet ska vara en del i bedömning av leverantörer, men enligt inköpschefen och 

inköparen (2015) finns det inget systematiskt sätt att kontrollera att leverantörer följer 
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code of conduct (2010). Inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015)  

beskriver att hållbarhet inte är något som Andritz aktivt arbetar med idag vid inköp.  

 

Enligt AGs hållbarhetsredovisning (2015) lägger AG vikt vid att kvalificera deras 

leverantörer. De beskriver att leverantörer som åstadkommer en balans mellan 

ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer i deras företagspolicy ska ha 

företräde gentemot andra leverantörer som inte är lika utvecklade i deras 

hållbarhetsarbete. Andritz undersöker dock inte företagspolicy hos leverantörer 

(inköpschefen & sourcingansvarig, 2015). Valet av leverantör ska grundas på en 

kvalificering, där kvalitets- och produktspecialister ska vara med och analysera samt 

utvärdera leverantörer (hållbarhetsredovisning, 2015). Enligt AGs CSR- ansvarige 

(2015) är det de lokala kvalitetsavdelningarna som ska vara med vid inspektioner. Vid 

kvalificering av leverantörer beskriver AG i sin hållbarhetsredovisning (2015) att det 

alltid ska frågas om leverantören har ett certifierat miljösystem eller om liknande CSR- 

system används, vilket även ska bekräftas av Andritz. Det bekräftas av CSR-ansvarige 

(2015) som även tar upp att kontroller av det sociala och miljö ska genomföras i 

samband med kvalitetsinspektion av leverantörer och att det ska ställas frågor om hur 

leverantörer arbetar med miljön och det sociala. AG gör ungefär 300 inspektioner av 

leverantörer om året (AGs CSR-ansvarige, 2015). Att endast göra sociala inspektioner 

hos leverantörer är problematiskt enligt AGs CSR-ansvarige (2015) då stora företag, likt 

AG måste förvarna leverantören om inspektion innan de besöker leverantören och då är 

det sällan några avvikelser som upptäcks. AGs CSR-ansvarige och inköpschefen (2015) 

beskriver att det inte är ett krav att leverantörer ska vara certifierade, men det är en 

fördel om de är det. Både AGs CSR-ansvarige och inköpschefen (2015) beskriver att 

leverantörer behöver besökas och kontrolleras, då det enligt AGs CSR-ansvarige, 

inköpschefen och inköparen (2015) inte går att lita på certifikaten i sig. AGs CSR-

ansvarige (2015) antyder att det kan förekomma fusk med personer som delar ut 

certifikat i länder med hög korruption och att risken då är större att leverantörer inte 

agerar i enlighet med AGs code of conduct (2010). Inköpschefen (2015) tar upp att det 

är svårt att kontrollera diskriminering och mångfald då informationen är svårtillgänglig 

och Andritz behöver förlita sig på den informationen som de får från leverantören.  AG 

har satt upp som mål att de ska skapa långsiktiga partnerskap med leverantörer som de 

finner lever upp till deras krav. AGs minimum krav är att leverantörer ska följa lagar 

och regler inom det landet som leverantören är verksam i samt att de tänker på miljön 
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(AGs CSR-ansvarige, 2015). Partnerskap med leverantörer säger inköpschefen (2015) 

är viktigt för Andritz och de skulle inte lägga någon produktion i ett lågkostnadsland om 

de inte varit och besökt leverantören. De vill gå in på så hög nivå som möjligt och helst 

prata med en ägare eller VD så att Andritz vet att de kommer bli prioriterade 

 

AGs CSR ansvarige (2015) beskriver att de ska övervaka de leverantörer som står för 

80 % av inköpsvolymen. Detta eftersom AG har totalt 22 000 leverantörer, och kan de 

övervaka de leverantörer som står för 80 % av inköpsvolymen kan de komma ner till 

mellan 3000-4000 leverantörer. Denna siffra är enklare att hantera och övervaka.  

 

Integritet och transparens är en av fyra kärnvärderingar som AG har och handlar om att 

AG är ansvariga för olika intressenters mål samtidigt som de ska skydda och bevara 

företagets rykte och tillgångar genom att ha en öppen och transparant dialog med deras 

intressenter. Kärnfrågan för Andritz gällande deras hållbarhetsarbete är att öka 

transparens och uppmärksamhet på sociala och miljöaspekter, både inom företaget och 

hos deras leverantörer (AG code of conduct, 2010).  

 

Respekt och ansvar är en annan av AGs fyra kärnvärderingar. Respekt och ansvar menar 

AG ska nås genom en säker och sund arbetsmiljö för företagens anställda och lagar och 

regler för säkerhet ska följas (AG code of conduct, 2010). I AGs code of conduct (2010) 

står det att AG aldrig vill ha några arbetsskador eller arbetsolyckor. För att uppnå det 

ska säkerhetslagar följas och arbetssäkerheten ska gå före allt annat. Inköpschefen, 

sourcingansvarig och inköparen (2015) nämner att vid besök av vissa leverantörer har 

säkerhetsbrister upptäckts. Dessa brister tas upp omedelbart med leverantören så att 

leverantören kan justera det. Dock ställer inköpschefen och inköparen (2015) sig frågan 

om hur säkerheten följs mellan deras besök och det är något som de upplever är svårt att 

kontrollera.  

 

AGs tredje kärnvärdering är pålitlighet, som beskriver att AG fullföljer deras åtagande 

och tar personligt ansvar för deras handlingar. AG tar även upp att de håller löften och 

lovar bara sådant som de verkligen kan leverera i slutändan. AG vill upplevas som en 

trygg och pålitlig kund och där deras leverantörer inte ska vara enskilt beroende av AGs 

verksamhet för överlevnad. AG poängterar tydligt att vinst ska skapas på ett hållbart sätt 
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(code of conduct, 2010). Vinst aldrig får uppnås genom överträdelse av lagar, 

bestämmelser eller principer av code of conduct” -(Code of conduct s. 14, 2010)  

 

Den fjärde kärnvärderingen AG har är hållbarhet som beskriver att AG är engagerade 

för att främja miljö, social och ekonomisk hållbarhet. AG försöker hela tiden optimera 

utnyttjandet av energi och andra resurser i deras fastigheter och fokuserar på att 

eliminera slöseri och skydda miljön. Code of conduct (2010) tar också upp att AG är 

engagerade i samhället och stödjer samt vårdar hållbar utveckling lokalt. Dock 

engagerar sig AG inte med donationer eller sponsring. Code of conduct (2010) tar också 

upp att ett rättvist samarbete med leverantörer är viktigt för AG och syftar till en ärlig 

och transparent kommunikation. Det står beskrivet i code of conduct (2010) att AG vill 

nå ekonomisk tillväxt samtidigt som de främjar hållbara miljöprestationer genom 

effektivt användande av energi och resurser samt minimering av utsläpp och avfall hos 

både deras leverantörer och deras egna lokaler. AG ska inte medverka i olagligt 

beteende eller bedrägeri genom tredje part. AG skriver i code of conduct (2010) att de 

alltid ska följa alla miljölagar i de länder som de är i och att de ska stödja deras kunder i 

deras hållbarhetsarbete genom att minska energikonsumtionen och andra råmaterial till 

de lägsta möjliga nivåerna och minimera avfall och utsläpp. Vid produktutveckling med 

kunder eller andra parter är fokus på att förbättra miljöprestationen och att skapa 

energieffektivare produkter. I deras arbete försöker de även att kontinuerligt förbättra 

den miljömässiga hållbarheten genom att minska avfall och utsläpp, spara energi och 

råmaterial samt minska transportpåverkan. AG skriver i deras code of conduct (2010) 

att de ska arbeta efter hållbarhet som möter dagens behov utan att påverka framtida 

generationer negativt. Även i detta stycke tar de upp effektivt användande av energi och 

minimering av avfall och utsläpp. Detta gäller både i produkter och vid tillverkning.  

 

4.3 Inköpsprocessen 

Utifrån företagsdokument och intervjuer har vi i detta avsnitt samlat in data om Andritz 

inköpsprocess. I detta avsnitt ingår inköpsprocessens olika steg; definiera 

specifikationer, val av leverantör, avtal, beställning, leveransbevakning och utvärdering. 

  

4.3.1 Definiera specifikationer  

Andritz har valt att outsourca all tillverkning förutom en automatiserad tillverkning av 

blåslådor (inköpschef & inköparen, 2015). Anledningen till att Andritz valt att ha kvar 

tillverkningen av blåslådor är eftersom den är helautomatiserad och Andritz har patent 
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som de inte vill dela med sig av till deras leverantörer (inköpschefen, 2015). De 

specifikationer som ingår vid inköpsplanering finns beskrivet i Andritz 

inköpsprocessdokument (inköpschef & inköparen, 2015). Vid inköpsplanering ska 

följande faktorer beaktas enligt inköpsprocessdokumentet (2014).  

Tabell 5 Specifikationer vid planering av inköp (Inköpsprocess, 2014) 

Specifikationer  

Kommersiell data Kartläggning av projekt, betalning samt leveransvillkor 

Tekniska specifikationer Leveransomfång och kundspecifika krav 

Montagestart Start för montage 

Länder Vilka länder/leverantörer som är aktuella för tillverkning 

Ledtider Tillverkningstid, skeppningstid, konstruktionstid och tid 

för inköp och logistikarbete samt inköpsunderlag 

Lokal tillverkning Om lokal tillverkning ska ske måste det definieras vad 

det innebär för konstruktion och sourcing samt hur 

leverans av komponenterna ska ske 

 

Vid inköp av produkter använder Andritz de specifikationer som är listade i tabell 6 

(inköpschefen och inköparen, 2015). 

 
Tabell 6 Specifikation vid inköp av produkt (Inköpsprocess, 2014) 

Specifikationer vid inköp av produkt 

Kostnadsbärare 

Beskrivning av detaljer som skall beställas 

Omfattning av leverans 

Leveransdatum (montagestart) 

Leveransadress (site, hamn, underleverantör) 

Materialnummer med ingående komponenter (leveransenheter) 

Ritningar (vid tillverkning) 

Tillverkningskrav 

Eventuella krav på CE-märkning eller annan märkning (ex skylt) 

Eventuella målninginstruktioner/krav på ytbehandling 

Övrig dokumentation 

Eventuella instruktioner utfärdas av Andritz, vilka skall följas av underleverantören 

 

Vid design av produkter är det framförallt vid val av ytbehandling som Andritz anpassar 

efter miljön. Inköpschefen (2015) påpekar att val av ytbehandling idag är hårt reglerat. I 

övrigt menar konstruktionschefen (2015) att det inte är så mycket av designen som 

påverkas av ett miljömässigt tankesätt. De tar heller ingen hänsyn till att specificera hur 

maskiner ska monteras ner efter användning. Konstruktionschefen och inköpschefen 

(2015) förklarar detta med att Andritz maskiner har en ekonomisk livslängd på mellan 

30-50 år. Andritz försöker ta hänsyn så att det inte ska förbrukas onödiga resurser vid 

produktion av produkterna. Konstruktionschefen och inköpschefen (2015) menar dock 

att det är kostnaden som driver detta och inte ett miljötänk. Vid användning av 

produkten tar Andritz hänsyn till miljön genom att energioptimera sin produkt. Det 
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gäller att ta var på den varma luften och försöka återvinna energin (inköpschefen & 

konstruktionschefen, 2015). Energiåtervinnig är Andritz bra på och är något som de 

konkurrerar med (konstruktionschefen, 2015).  

 

De sociala som Andritz tar hänsyn till vid design av produkter är att de ska gå och 

montera anläggningen utan att det skapar för mycket buller. Sedan försöker de 

automatisera maskinerna och då minska risken för arbetsolyckor genom manuell 

påverkan i processen. Detta är något som Andritz kunder har efterfrågat. Generellt sett 

är det strikta säkerhetskrav på maskinerna. Andritz försöker göra sina produkter 

tillverkningsvänliga för leverantören (konstruktionschefen, 2015). Andritz har ett 

fördjupat samarbete med nyckelleverantörer och försöker anpassa tillverkningen till 

leverantörens maskinpark (inköpschefen, 2015).  Nya specifikationer tas fram vid nya 

produkter. Vid redan existerande produkter har specifikationer definierats (inköpschefen 

& inköparen, 2015). 

 

4.3.2 Val av leverantör 

Andritz kan ha upp till 200 olika leverantörer i ett projekt enligt inköpschef och 

inköparen (2015). Vid en sökning av existerande produkter börjar inköpschefen och 

inköparen (2015) med att gå in på produktens subnummer för att ta reda på vilken 

strategi som gäller för det specifika subnummret. Subnummerstrategi är vilken strategi 

som Andritz ska använda sig av vid en specifik produkt gällande deras val av 

leverantörer. (Inköpsstrategi, 2014; inköpschef & sourcingansvarig, 2015).  Andritz kan 

enkelt i deras databas se vilka leverantörer som finns tillgängliga för respektive 

subnummer. Vid varje subnummer har Andritz klassificerat en preferred leverantör för 

varje produkt som ska väljas ifall det är möjligt. Om preferred leverantör inte är angiven 

eller tillgänglig kan en approved leverantör användas, vilket är en leverantör som är 

godkänd för angivna tillverkningsdelar (leverantörsdokument, 2014; inköpschefen, 

2015). Det finns produkter som Andritz köpt då de använt sig av samma leverantör i 

flera år (inköpschefen, 2014). Vid de produkter som det endast finns en leverantör som 

kan tillverka produkten behöver Andritz vara ute i god tid för att säkerställa att 

leverantören har kapacitet att tillverka (inköpschefen & inköparen, 2015).  

 

Vid sökning av nya leverantörer förklarade inköpschefen och inköparen (2015) att 

Andritz kan använda sig av svenska exportrådet som ger Andritz en lista på tänkbara 

leverantörer som Andritz kan använda. Från exportrådets lista skalar Andritz ner antalet 
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leverantörer till mellan 10-20 och utifrån den listan väljs cirka fem leverantörer ut som 

Andritz besöker. 

 

Andritz klassificerar deras leverantörer baserat på hur kritisk produkten är och vilket 

samarbete med leverantörer som anges i subnummerstrategin. Utifrån detta klassificerar 

Andritz deras leverantörer i fyra klasser som är sammanfattat i tabell 7 (inköpsstrategi, 

2014; inköpschefen & inköparen, 2015)  

 

Tabell 7 Klassificering av leverantörer (inköpsstrategin, 2014) 

Strategiska leverantörer  Används i princip vid varje projekt som 

anses som kritiskt samt strategiskt viktigt.  

 Vill uppnå kostnadseffektivitet, 

kontinuitet och långsiktig utveckling 

tillsammans. 

Samverkande leverantörer  Används för de flesta projekt med 

komplexa produkter.  

 Liknar föregående klassificering och 

kännetecknas av ett fördjupat samarbete 

med kontinuerlig uppföljning och 

ömsesidig dialog. 

Samarbete med leverantörerna  Konkurrensutsätts de olika leverantörerna 

mot varandra. 

 Totalkostnaden som är avgörande för 

valet av leverantören.  

 

Övriga leverantörer  Utgöra inte någon risk eller betydande 

kostnad vid byte mot en annan leverantör.  

 Denna kategori innerhåller i regel mest 

standardvaror eller hyllvaror 

 

Innan Andritz åker ut och inspekterar nya leverantörer får leverantörerna fylla i en 

egenbedömning. Egenbedömningen innehåller frågor om vad leverantören tillverkar, 

vilka slags produkter de tillverkar, om de följer kvalitetssystem, certifikat, vilka 

material de arbetar med, maskinuppgifter, om de följer materialcertifikat och 

lyftkapacitet. Dock frågas inte om miljöcertifikat, CSR system eller liknande system 

(inköpschef och sourcingansvarig, 2015). När Andritz har en ny leverantör görs en ny 

leverantörsbedömning. I den ingår att kontrollera deras system, hur de arbetar rent 

allmänt, kvalitetsmässigt, tillverkningsmässigt och finansiell status. Andritz åker även 

ut och inspekterar leverantören, vilket är benämnt som auditering i tabell 8. Andritz 

inspekterar nya leverantörer innan de kan kvalificeras och bli godkända leverantörer 

(inköpschef & sourcingansvarig, 2015). I tabell 8 återfinns mer detaljerat vilka 

aktiviteter som ingår beroende på vilken typ av leverantör (inköpschefen, 2015).  
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Tabell 8 Kriterier som ska uppfyllas för att kunna ta beslut om godkännande av ny leverantör. 

Strategiska leverantörer  Ifylld egenbedömning.  

 Besök hos leverantören för att försäkra 

sig om förutsättningar för tillverkning där 

besöksrapport ska utfärdas med 

rekommendationer, provtillverkning bör 

ske och godkännas av QA. 

 Auditering 

 Kreditupplysning 

Samverkande leverantörer  Ifylld egenbedömning.  

 Besök hos leverantören för att försäkra 

sig om förutsättningar för tillverkning där 

besöksrapport ska utfärdas med 

rekommendationer, provtillverkning bör 

ske och godkännas av QA. 

 Auditering 

 Kreditupplysning 

Samarbetande leverantörer  Ifylld egenbedömning 

 Kreditupplysning 

Övriga leverantörer  Inköpare ansvarig 

 Dokumenteras inte 

 

Vid leverantörsgodkännande är det viktigt att leverantören har ett 

kvalitetsledningssystem. Tidigare, när Andritz var ABB var det ett krav att alla 

leverantörer skulle ha ett certifierat kvalitetsledningssystem. Detta innebar dock mycket 

pappersarbete för leverantörer samtidigt som Andritz upplevde att 

kvalitetsledningssystemet inte alltid följdes i praktiken (inköpschefen, 2015). 

Inköpschefen och inköparen (2015) beskrev att det är bättre att leverantörerna kan 

leverera kvalitet i praktiken än att de har ett kvalitetssystem på papper. Andritz 

kontrollerar finansiell status på nya leverantörer och leverantörer som de inte beställt av 

på ett tag. De tar då en kreditupplysning på leverantören. Finansiell status är inte med i 

offertjämförelsen. Inköpschefen (2015) tar dock upp att det finns viss problematik med 

kreditupplysning då den utgår från historik av hur det var för ett par månader eller ett 

halvår tidigare. Andritz har haft en leverantör som de nästan beställde av med godkänd 

kreditupplysning som gick i konkurs på ett halvår.  

 

Vid frågor om Andritz undersöker arbetsmiljön, avfallshantering samt utsläpp förklarar 

inköpschefen och sourcingansvarig (2015) svårigheten med vad som är acceptabelt 

genom att fråga oss ifall normen ska utgå från de svenska förhållanden eller ifrån landet 

där leverantören befinner sig. Inköpschefen och sourcingansvarig (2015) utgår ifrån att 

leverantörer följer lokala lagar för arbetssäkerhet. De gör också en bedömning av att 

arbetsmiljön uppfyller mänskliga rättigheter i form av att de anställda hos leverantören 

kan gå fritt och inte hålls instängda i fabriken. Andritz undersöker till viss mån även att 
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tillgänglig skyddsutrustning används. Sourcingansvarig (2015) tar upp att om arbetare 

har hjälm, skyddsvästar och skyddskor kan det indikera på en bra arbetsmiljö, men det 

är inget som Andritz rutinmässigt kontrollerar hos leverantören. Information om 

skyddsutrustning inte är något som dokumenteras eller finns med i bedömningen om 

leverantörer anses godkända. Anställningsavtal och liknande bedömer inköpschefen och 

inköparen (2015) som en liten chans att de får något autentiskt som skulle kunna vara 

till nytta. 

 

Luftföroreningar är svåra att kontrollera men de kan göras en bedömning av vilka 

maskiner och kraftverk som leverantören använder sig av. Andritz har inte med det i en 

leverantörsbedömning. De uppger även att det är svårt att sätta sig in i de regler som 

gäller rörande avfallshantering i respektive land och att de förutsätter att leverantörer 

agerar enligt lokala lagar. Enligt inköpschefen (2015) finns det även svårigheter med att 

mäta råmaterial som leverantören gör av med och dessa uppgifter måste Andritz lita på 

leverantören. Andritz frågar eller inspekterar inte avfallshantering vid kvalificering av 

leverantör (inköpschef & sourcingansvarig, 2015).  

 

De kriterier som Andritz har för bedömning av leverantörer finns i dokumentet 

inköpsprocessen (2014). Enligt inköpschef och inköparen är det de kriterier som 

Andritz har i inköpsprocessen (2014) som de använder sig av, förutom miljöpåverkan 

och hållbar utveckling. Inköpsavdelningen skapar en offertförfrågan till leverantören för 

de komponenter köpet berör utifrån inköpsunderlaget, tekniska specifikationer samt 

eventuella ledtider för skeppning. Andritz skickar vanligtvis ut offertförfrågan till tre 

leverantörer för att få en jämförelse avseende pris, leveranstid samt övriga villkor, vilket 

inkluderar exempelvis olika garantier. (inköpschef, inköparen & sourcingansvarig 

2015). Leverantörer som har kommentarer angående den tillverkningsmetodik Andritz 

begär, ger ofta en känsla av hur seriösa de är enligt inköpschefen (2015), då Andritz vet 

att det har kollat igenom dokumenten noggrant. 
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Tabell 9 Kriterier för val av leverantör 

Subnummerstrategi 

Totalkostnad 

Offertpriset  

Betalningsvillkor 

Garantier 

Kvalitetskontroller 

Transporter 

Packning 

Design 

Montage 

Resursoptimering i flera led. 

Kapacitet 

Leveranstid 

Teknisk överensstämmelse 

Garantivillkor 

Andritz generella inköpsvillkor 

Finansiell status 

Historik, uppföljning av leveranssäkerhet och kvalitet 

Miljöpåverkan 

Kvalitetsledningssystem 

Hållbar utveckling (arbetsmiljö, korruption, barnarbete etcetera) 

 

Vid jämförelse av offerter mellan olika leverantörer använder sig Andritz av en matris 

som används för att jämföra leverantörer med hjälp av de kriterier och totalkostnad som 

finns i tabell 10. Offertjämförelse görs inte vid rena återköp (inköpschefen & 

sourcingansvarig, 2015)  

  



  
 

45 

Tabell 10 Kommersiell och teknisk utvärdering (Bid comparison matrix, 2015) 

Mått Definition av mått 

Land Vilket land leverantören är lokaliserat 

Avvikelser från tekniskt innehåll Om avvikelser är acceptabla 

Mottaglighet Mäts i low, medium, high 

Informationsdelning Hur mycket information som delas med 

Garantitid Tiden för garanti 

Andritz generella inköpsvillkor Om de accepteras eller om det finns andra krav. I 

detta ingår länk till code of conduct, 

ordererkännande, kvalitets och leveransvillkor 

samt vitesklausuler (inköpschefen, 2014)  

Leveranstid Om de är i linje med kraven 

Betalningsvillkor Hur många dagar Andritz har på att betala fakturan 

Leveransvillkor (Incoterms) Regler vid frakt 

Kapacitet tillgängligt Vilken kapacitet leverantören har tillgänglig 

Commercial score Poängbedömning av kommersiella utvärderingen 

Prissättning Kategori pris 

Pris i begärd valuta EUR, USD och så vidare 

Restvaluta Pengar Andritz ha i valutan 

Växlingskurs Kursen gentemot SEK 

Kostnad i SEK Total kostnad SEK 

Transporter/packning Kategori transport/paketering 

Frakt Kostnad för frakt 

Packning Kostnad för packning 

Tull Kostnad för tull 

Övriga kostnader Övriga transportkostnader 

Kostnad leverans/ packning Total kostnad leverans/paketering 

Betalningsvillkor Betalning 

Betalning Antal dagar att betala fakturan 

Kostnad betalning Internränta som får genom betalningsvillkoren 

Teknik/kvalitet  Teknik/kvalitet 

Kostnad av extra engineering Kostnad av extra engineering 

Kostnad för ytterligare kvalitetskontroller Kostnad eller synergier med andra dotterbolag 

Verktyg och modellkostnad Kostnader för verktyg och modell 

Övriga kostnader Övriga kostnader 

Kostnad för kvalitet/teknik Total kostnad kvalitet/teknik 

Inköp Kategori inköp 

Kostnad för att besöka leverantör  Vad det kostar för Andritz att besöka leverantören 

Kostnad för att besöka Andritz Vad det kostar för leverantören att besöka Andritz 

Kvalifikationskostnad Kostnad för att kvalificera ny leverantör.  

Övriga kostnader  Övriga inköpskostnader 

Kostnad för inköp Totala kostnader för inköp 

Totalkostnad Total kostnad för att köpa från leverantören 

 

Inköpschefen och inköparen (2015) nämner att kvaliteten kan skilja mellan beställningar 

hos leverantören. Ett exempel inköpschefen och inköparen (2015) tog upp var en 

leverantör som hade levererat med bra kvalitet tidigare, men hade problem att leverera 

med samma kvalitet nästföljande gång. Det visade det sig att leverantören hade förlorat 

halva deras personalstyrka mellan de olika beställningarna. Enligt inköpschefen, 

inköparen och sourcingansvarig (2015) finns det en personalomsättningskultur i Kina 

som är svår att hantera. Personalomsättningen är inget som Andritz undersöker vid val 
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av leverantör och de tar upp att det är svårt att mäta. Andritz har råkat ut för flertalet 

situationer då de beställt av en tidigare leverantör som tappat kompetensen mellan 

leveranser samtidigt som Andritz inte har haft någon annan leverantör som kan tillverka 

den komponenten. När det har hänt har Andritz försökt att få det att fungera med 

leverantören. Denna personalomsättning hos leverantören tror inköpschefen eller 

sourcingansvarig (2015) inte enbart behöver bero på dåliga arbetsvillkor hos 

leverantören, utan att det kan förklaras av att det finns en annan kultur i Kina. 

 

Inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) förklarade att det är långa ledtider 

för att byta leverantör för en komponent. Ifall Andritz har ett år på sig från order till 

montage av maskin hos deras kund hinner de inte lägga 6 månader på testtillverkning. 

Inköparen (2015) uppskattade att Andritz knappt hinner lägga 2 månader på 

testillverkning. Inköpschefen (2015) uppskattade att de kan byta max en till två 

leverantör under ett projekt. Därför är det viktigt att Andritz kan lita på leverantören, då 

leveranstiden och processen är lång och tidskrävande enligt inköpschefen, inköparen 

och sourcingansvarig (2015). Inköparen och inköpschef (2015) säger att de ibland 

använder sig av en leverantör under ett antal veckors tid två gånger det året, sen kan det 

dröja ett till två år innan de köper från den leverantören igen. Detta på grund av att 

efterfrågan varierar för projekt eller att tillverkningen läggs ut till någon annan 

leverantör. Andritz försöker att använda leverantörer som de använt sig av tidigare och 

har varit nöjda med. Detta för att minska risken angående kvalitet vid tillverkning. 

 

4.3.3 Avtal 

Inköparen (2015) berättade att Andritz har avtalat med leverantörer att de måste skicka 

in olika dokument inför varje projekt (se tabell 11). Om Andritz inte tillhandahåller de 

dokumenten från leverantören blockeras betalningen av fakturan (inköparen, 2015; 

Andritz inköpsorder, 2015).  
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Tabell 11 Dokument som Andritz kräver av leverantören (inköpsorder Andritz, 2015) 

Övervakning av tillverkningsframsteg Leverantören ska skicka med tidsschema. Om det 

behövs ska leverantörer skicka kontinuerliga 

uppdaterade framstegsrapporter. 

Inspektion och leverans Leverantören ska bekräfta att tillverkning skett 

enligt ritning och skicka bilder på varan innan och 

efter paketering. Betalning sker inte förrän 

leverantören bifogat inspektionsrapport.  

Kvalitetssäkring Leverantören måste skicka begärda certifikat och 

kvalitetsdokumentation för varje produkt till 

Andritz. Om något dokument saknas blockeras 

betalning. 

Certifikat av samarbete Måste signeras och skickas med, annars blockeras 

betalning 

 

 

Inköpschefen och inköparen (2015) berättade att Andritz har vid vissa tillfällen fått 

falska intyg från leverantörer, ofta handlade det om falska ISO intyg. Även att granska 

en enskilds arbetares kontrakt menar inköpschefen (2015) inte skulle fungera då de 

riskerar även här att få falska dokument. Inköpschefen och inköparen (2015) beskriver 

att falska intyg är vanligast förekommande i framförallt Kina. Andritz har inga krav på 

att leverantörerna ska vara certifierade. De har däremot som krav att leverantörer ska ha 

ett kvalitetsledningssystem. Inköpschefen (2015) och AGs CSR-ansvarige (2015) menar 

att certifikaten inte alltid är pålitliga hos leverantörer i utvecklingsländer. 

 

”Det är så att man får de man frågar efter, framförallt i länder som Kina, tyvärr. 

Exempelvis med kvalitetscertifikat hade det inte gjort någon skillnad. Det är mer att 

man känner för hur det verkar när man är på plats och hur miljön verkar vara i den här 

verksamheten. Det är svårt att gå in i detalj och ifrågasätta vissa saker. Ser vi saker 

direkt kan vi poängtera och det gör vi.” 

– Inköpschefen (2015) 

 

Dokument som Andritz skickar ut till leverantörerna är gällande hur tillverkningen skall 

fortlöpa (inköpschefen & inköparen, 2015). Inköpschefen (2015) tar upp att det säkert 

finns de leverantörer som läser alla dokument som Andritz tillhandager dem men han 

tror att de flesta av leverantörer inte gör det. Dock påpekar inköpschefen (2015) att han 

tror leverantörer i allmänt följer AGs code of conduct (2010). Det finns inga avtal 

gällande böter eller sanktioner för att hjälpa leverantören ifall leverantören inte följer 

AGs code of conduct (2010). Inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) 
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beskriver att det är leverantören som är ansvarig för att följa deras code of conduct 

(2010). 

 

När en leverantör ska tillverka en för dem ny produkt brukar Andritz avtala om 

provtillverkning. Vid provtillverkning använder sig Andritz ofta av andra avtal. 

Exempelvis när Andritz flyttade tillverkning av torn till Imeco gjordes det en 

provtillverkning i två steg. Första steget var att kontrollera ifall den första delen av 

tillverkningen fungerade, som var en hopsvetsning av rör. Om det första steget inte hade 

blivit godkänd skulle Andritz varit tvungna att betala en avtalad summa för att 

kompensera leverantören för de kostnader som uppkommit. Det gjordes då en 

inspektion för att bedöma om de kunde gå vidare till nästa steg i tillverkningsprocessen, 

som var att göra ett komplett torn med både en över- och underdel. Om leverantören 

inte hade klarat provtillverkningen i steg två hade Andritz avtalat med leverantören att 

de ska dela på provtillverkningskostnaden och försöka lösa var tillverkningsproblemet 

ligger. Om Andritz gör bedömningen att problemet inte går att åtgärda börjar de söka 

efter en ny leverantör. Om Andritz inte klarar av att levererar i tid till deras kunder är 

det ibland avtalat att Andritz får böta vitensbelopp upp till 10 % av ordervärdet 

(inköpschef, inköparen & sourcingansvarig, 2015). 

 

4.3.4 Beställning 

Hela AG har ett globalt affärssystem (SAP) som beställningar läggs i. Vid beställning 

skickar Andritz med Technical delivery rule (TDR) dokument, som är olika 

kvalitetsdokument. TDR- dokument innehåller generella villkor, tillverkningskrav, 

direktiv, krav på ritningar, målningssystem. TDR-dokument kan exempelvis vara att 

leverantören behöver måla med ett specifikt system eller vilka målningsfirmor som 

leverantören får använda sig av (inköpschefen, 2015). Inköpschefen (2015) påpekar att 

leverantören får mycket information från Andritz om hur tillverkningsprocessen ska gå 

till. Vilka TDR dokument som Andritz skickar med beror på produkten som Andritz 

beställer. Andritz begär alltid ett 31 B certifikat vilket är certifikat på materialet som 

använts. De skickar även med ett avvikelsedokument, där leverantören får sammanställa 

olika avvikelser som uppkommit i produktionen. Detta görs för att Andritz ska kunna 

avgöra om avvikelsen är godkänd eller inte. Till skillnad från miljö finns sociala 

aspekter inte med när Andritz lägger beställning. De har med sociala aspekter i 

bakhuvudet men är inget som finns med formellt vid val av leverantörer säger 

inköpschefen (2015). Andritz skickar inte med code of conduct (2010) till leverantören. 
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De hänvisar istället leverantören till att läsa code of conduct (2010) på AG hemsida. 

Sammanlagt skickar Andritz cirka 40 sidor med olika dokument till leverantören vid en 

beställning (inköpschef, 2015). Leverantören får sedan skriva under att de har läst alla 

dokument, inklusive code of conduct (2010). Beställningarna skickas på engelska om 

det är utanför Sveriges gränser beställningen görs och på svenska inom Sveriges gränser 

(inköpschefen, 2015).  

 

4.3.5 Leveransbevakning 

En del av leveransbevakningen sker genom automatiserade mejl till leverantören via 

affärssystemet alternativt genom manuell bevakning om det krävs. Andritz kräver in 

kvalitetsdokumentation som exempelvis består av mätprotokoll. materialcertifikat, 

svetsarkompetens. Andritz kräver också in drift- och skötselinstruktioner, inklusive 

reservdelslistor som ska levereras till slutkund (inköpschefen & inköparen, 2015; 

inköpsprocess, 2014). 

 

Andritz gör även leveransbevakning på plats hos leverantören. Enligt inköpschefen 

(2015) gör Andritz ungefär mellan ett till tre besök hos kritiska leverantörer vid 

leveransbevakning. Andritz är alltid på plats hos leverantören och genomför kontroller 

efter att halva arbetet är genomfört. Andritz har även progress reports, då de begär in 

status var i processen leverantören befinner sig angående materialanskaffning, förarbete 

och svetsning. Andritz skickar även ut en påminnelse till leverantören att de ska 

meddela ifall det uppstått problem eller om de blir sena med leverans. För kritiska 

leverantörer åker Andritz ut och gör kvalitetskontroller och avstämning mot 

tidsschemat. Vid köp av standardkomponenter åker Andritz inte ut till leverantören och 

det sker ingen testtillverkning eller genomgång hos leverantören.  

 

”Svårigheten är att veta var gränsen går för vad man ska stoppa och vad som är 

acceptabelt. Vi kan säga att det inte är okej att leverantören inte följer vissa 

säkerhetsföreskrifter. Det vi i så fall kan göra är att säga att gör ni inte så här då går vi 

härifrån, men hur avväger man det?” 

– Inköparen (2015) 

 

Leverantörer belägna i lågkostnadsländer reagerar ofta nonchalant när brister påpekas 

hos dem och ibland skrattar de bort det (inköpschef, 2015). Inköpschefen (2015) tar 

även upp att det är svårt för Andritz att ställa krav på att leverantören ska ändra deras 
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rutiner då de sällan utgör en större del av leverantörens verksamhet. Enligt 

inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) är det svårt att upptäcka sociala 

brister hos leverantörerna, då sociala brister inte alltid syns tydligt vid inspektioner. 

Konstruktiv feedback över brister som saknad av skyddshjälm, hörselskydd och 

skyddsskor hos leverantörerna försöker Andritz ge direkt på plats. Vid återbesök finner 

inköpschefen (2015) att dessa ändringar sällan är gjorda. Dock påpekar inköpschefen 

(2015) att vid stora brister som barnarbete avbryts sammarbetet med leverantören direkt.  

 

Inköpschefen och inköparen (2015) tar upp problematiken med tillverkning i Kina. De 

tar upp att Andritz ofta behöver anställa en person på heltid som kontrollerar kvaliteten 

hos leverantören och med dessa extra kostnader som tillkommer kan leda till att det inte 

längre är lönsamt att ha produktion i Kina. Därför har Andritz valt att flytta mer och mer 

av sin tillverkning från Kina till Rumänien. Sourcingansvarig (2015) berättar även att 

hos vissa kinesiska leverantörer finns det språkförbristningar och kontakten med 

leverantören endast sker med en tolk som kan grundengelska. Andritz har då haft 

svårigheter att föra samtal på engelska med leverantören och därmed svårigheter att 

kommunicera. I Rumänien hittade Andritz en leverantör som de bedömde hade en 

lämplig nivå på kvalitetssystemet. Ifall leverantören har ett bra kvalitetsledningssystem 

räcker det med att de sköter produktionen och då åker Andritz endast ner och 

kontrollerar kvaliteten. Det gäller att skapa samarbete och bygga förtroende säger 

inköpschefen och inköparen (2015). De tar även upp att kostnaden per produkt 

visserligen har ökat när de flyttat tillverkningen till Rumänien, men att 

kvalitetskontrollkostnaden har minskat med 80-90 % som totalt ger en lägre 

totalkostnad (inköpschefen & inköparen, 2015) Inköpschefen (2015) förklarade att 

Andritz har funderingar på att minska antalet kontroller hos vissa leverantörer där de 

finner att tillverkningsprocessen överlag är tillfredställande. Enligt inköpschefen och 

inköparen (2015) finns det alltid småsaker att anmärka på men de anser att det inte 

motiverar kontroll varenda gång 

 

4.3.6 Utvärdering 

Andritz utvärderar de leverantörer som står för 80 % av inköpsomsättningen två gånger 

per år. Utvärderingen sker genom kvalitetsinspektioner och besök som dokumenteras 

och registreras i Andritz Procurement Database samt genomgång av feedback och 

frågeformulär (Leverantörsbedömning, 2014; inköpschefen, 2015). Leverantörers 

tillverkningsprocesser ska regelbundet inspekteras och för kritiska produkter eller nya 
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leverantörer ska direkta övervakningar av leverantörernas lokaler göras minst en till två 

gånger per år (inköparen & inköpschef, 2015).  

 

När Andritz utvärderar sina leverantörer använder de sig av en utvärderingsmall där den 

berörda inköpsgruppen som varit involverad i inköpet/projektet gemensamt gör 

bedömningar av leverantören. Inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) 

förklarar att utvärderingensmallen används för alla leverantörer som Andritz väljer att 

utvärdera. I Andritz fall är det cirka 20 av de största leverantörerna som står för mellan 

80-90 % av företagets totala inköpsvolym. Nästan alla dessa leverantörer tillverkar 

kritiska produkter som påverkar processen på något vis (inköpschefen & inköparen, 

2015). Andritz bedömer leverantören utefter fem kategorier: Kommunikation, leverans, 

kvalitet, kommersiellt och ritning & design (Andritz utvärderingsmall, 2015; 

leverantörsbedömning, 2014; inköpschefen & inköparen, 2015). Ifall det är applicerbart 

ställs mellan fem till sju olika frågor inom varje kategori. Applicerbarheten rör 

kategorin Ritning, design och Research & Development och beror på om det är 

leverantören eller Andritz som står för ritning och design av produkten (inköpschefen 

och inköparen, 2015). I tabell 12 har vi sammanställt de frågor som Andritz går igenom 

vid utvärderingen utifrån Andritz utvärderingsmall. 

 

Tabell 12 Utvärderingskriterier för Andritz utifrån Andritz utvärderingsmall (2014). 

Kommunikation Leverans Kvalitet Kommersiellt Ritning, design och 

Research & 

Development 

Det är alltid 

tillfredsställande 

feedback/svar från 

leverantören (telefon 

och mail) 

Leveransprecision Är kvaliteten på varan 

från leverantör 

tillfredställande? 

Är priset från 

leverantören 

konkurrenskraftig? 

Är kvaliteten på 

ritningar 

tillfredställande? 

Får vi förväntad 

teknisk support från 

leverantören? 

Är leverantören 

flexibel och disponibel 

till speciella krav och 

förfrågningar? 

Är kvaliteten på 

service från leverantör 

tillfredställande? 

Är den finansiella 

statusen hos 

leverantören 

tillfredställande? 

Leveraras ritningar i 

tid? 

Är förfrågan för anbud 

och leveranskungörelse 

besvarat i tid? 

Lägger leverantören 

extra kraft för att 

leverera? 

Svarar leverantören på 

skriftliga klagomål och 

nödvändiga åtgärder 

tas? 

Betalningsvillkor Får Andritz 

information om 

förbättringar och 

utveckling från 

leverantören? 

Är order bekräftat 

enligt avtal och begärt 

leveransdatum? 

Har leverantören ledig 

kapacitet för att vara 

flexibel? 

Informerar leverantörer 

om avvikelser som kan 

uppkomma jämfört 

med Andritz 

specifikationer? 

Fullföljer leverantören 

krav gällande leverans? 

Får Andritz feedback 

på deras design för att 

underlätta och 

optimera tillverkning? 

Meddelar leverantörer i 

god tid ifall leveransen 

blir försenad? 

Är ledtiden kort 

jämfört med andra 

leverantörer? 

Skickar leverantören 

begärda dokument i 

tid? 

Kräver leverantören 

förskottsbetalning? 

Får Andritz tekniska 

frågor och feedback i 

tid innan tillverkning? 

   Accepterar 

leverantören Andritz 

generella köpvillkor? 

Hur tillgänglig är 

leverantörens tekniska 

kontaktperson? 

   Har leverantören 

orsakat extra kostnader 

för Andritz?  
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Vid bedömning av leverantörer använder Andritz en fyrgradig skala med gradering från 

noll till tre, där noll är under acceptabel nivå och åtgärd måste ske omedelbart, medan 

tre överstiger Andritz uppställda kravbild. Bedömningarna som görs är subjektiva, 

mjuka värden som sätts. Andritz är inte bra på att mäta leveransprecision, men 

inköpschefen och inköparen (2015) beskriver att de har en känsla för om leverantörer 

levererar tidsenligt eller inte. Inköpschefen (2015) beskriver att det beror på att 

rapporteringen inte alltid görs från de som hanterat leveranser och är något som de kan 

förbättra. Vid diskussion om leverantörers kvalitet tar inköpschefen och inköparen 

(2015) upp reklamationer de har haft från leverantörer, men det är inget som är med i 

frågeformuläret som används vid utvärderingen även om de anser att det är viktigt för 

Andritz. Det finns med i feedbacksystemet om leverantörer. Miljömässiga och sociala 

frågor tas inte med i Andritz leverantörsutvärderingen (inköpschefen och inköparen, 

2015; leverantörsutvärdering, 2014). Utvärderingen beskrivs av inköpschefen och 

inköparen (2015) som ”levande” då de tar upp att olika aspekter kan läggas till 

kontinuerligt.  

 

Resultatet i tabell 12 förs över till en annan lista där en bedömning görs av vilken 

beroendegrad som finns mellan Andritz och deras leverantör. Bedömningen av 

beroendegraden är till för att visa ifall det är en sund maktbalans mellan Andritz och 

deras leverantörer. Enligt inköpschefen (2015) är det viktigt för både Andritz och deras 

leverantörer att de inte är beroende av varandra. Detta då efterfrågan hos Andritz kan 

variera i cykler från år till år vilket kan leda till långa perioder utan beläggning hos 

leverantören. Andritz är vana vid efterfrågevariationer men inköpschefen (2015) säger 

att de gärna vill att även leverantören finns kvar när Andritz kommer tillbaka något år 

senare för att göra en ny beställning. Efter att beroendegraden vägts in i bedömningen 

fås ett genomsnittligt resultat fram.  

 

Andritz gör sedan en evaluation procurement bedömning, inte godkänd, godkänd eller 

väl godkänd. Det en subjektiv bedömning från vad inköpsavdelningen och 

kvalitetsavdelningen på Andritz generellt bedömer leverantören enligt inköpschefen 

(2015). Den mätningen är svår att sätta en siffra på och därför har Andritz infört ett 

annat bedömningssystem för den. Utvärderingen ger upphov till olika behov. Behoven 

kan vara att ersätta, hitta alternativ eller fortsätta utveckla. Ett exempel kan vara att 
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försöka leta efter alternativ till en leverantör som har betyget 0 i beroendegrad. Om en 

leverantör får betyget 0 i beroendegrad ger det signaler till Andritz att söka efter 

alternativa leverantörer. Då har produkten fått en högre prioritet hos Andritz att hitta 

nya leverantörer. Utifrån den bedömningen identifierar Andritz om det finns ett behov 

och om de behöver agera (inköpschefen & inköparen, 2015).  

 

4.4 Sammanfattning 

AG beskriver i deras strategi att de ska nå långsiktig lönsamhet genom att tillhandahålla 

de bästa teknologiska produkter samtidigt som de skapar hållbarhet för deras kunder 

och samhället. AG strategi tar upp att leverantörer som jobbar aktivt med hållbarhet i 

deras egen företagspolicy ska få företräde jämfört med andra leverantörer som inte gör 

det. Andritz leverantörer ska följa AGs code of conduct (2010). I AGs code of conduct 

(2010) tas fyra kärnvärderingar upp: Integritet & transparens, vilket handlar om att AG 

är ansvariga för olika intressenters mål samtidigt som de ska skydda och bevara 

företagets rykte och tillgångar genom att ha en öppen och transparant dialog med deras 

intressenter. Under värderingen respekt och ansvar tas det upp att AG ska arbeta för en 

säker och sund arbetsmiljö för företagens anställda och lagar och regler för säkerhet ska 

följas. Den tredje kärnvärderingen är pålitlighet och tar upp att AG vill att de ska 

upplevas som en trygg och pålitlig kund och att deras leverantörer inte ska vara enskilt 

beroende av AGs verksamhet för överlevnad. Den sista av det fyra kärnvärderingarna är 

hållbarhet vilket är att AG ska vara engagerade för att främja miljö, social och 

ekonomisk hållbarhet. Andritz inköpsprocess har vi valt att sammanfatta i tabell 13. 
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Tabell 13 Sammanfattande tabell över Andritz inköpsprocess 

Inköpssteg Nya inköp Modifierade omköp Rena omköp 

Definiera 

specifikationer 
 Nya specifikationer tas 

fram 

 

 Nya specifikationer tas 

fram ifall ny produkt 

skall produceras 

 Definitioner redan 

specificerade vid inköp 

av befintlig produkt 

 Användning av 

tidigare 

specifikationer 

Val av leverantör  Leverantörssökning 

 Kvalificering av 

leverantör 

 Offertbedömning 

 

 Leverantörssökning vid 

ny leverantör 

 Kvalificering av 

leverantörer om det är en 
ny leverantör  

 Offertbedömning 

 

 Leverantör redan 

vald 

 Ingen 

offertbedömning 
görs 

Avtal  Provtillverkning görs 

vid tillverkning mot 

Andritz ritningar 

 Leverantören ska skicka 

tidsschema till Andritz 

 Provtillverkning görs vid 

tillverkning mot Andritz 

ritningar 

 Leverantören ska skicka 

tidsschema till Andritz 

 Ingen 

provtillverkning görs 

 Leverantören ska 

skicka tidsschema till 
Andritz 

Beställning  Skickar med 

specifikationer 

 Code of conduct hänvisas 

till AGs hemsida 

 Skickar med 

specifikationer 

 Code of conduct hänvisas 

till AGs hemsida 

 Skickar med 

specifikationer 

 Code of conduct 

hänvisas till AGs 
hemsida 

 

Leverans-bevakning  Kvalitetskontroll görs på 

plats hos leverantören för 

produkter som tas fram 
utifrån Andritz egna 

ritningar 

 

 Kvalitetskontroll görs 

på plats hos 

leverantören för 
produkter som tas fram 

utifrån Andritz egna 

ritningar 

 

 Kvalitetskontroll 

görs på plats hos 

leverantören för 
produkter som tas 

fram utifrån Andritz 

egna ritningar 

 

Utvärdering  Använder sig av deras 

utvärderingsmall.  

 Använder sig av deras 

utvärderingsmall.  

 Använder sig av 

deras 

utvärderingsmall.  
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5 Analys 

I analysen börjar vi med att analysera Andritz strategiska risker. Sedan utvärderas de 

olika stegen i Andritz inköpsprocess och avslutas med förbättringsförslag om hur 

Andritz kan integrera de olika aspekterna av hållbarhet i deras inköpsprocess. 

 
5.1 Strategiska risker  
I detta avsnitt har vi identifierat vilka strategiska risker som Andritz behöver hantera i 

inköpsprocessen. Vi har utgått från vilken affärsstrategi som Andritz har, intressenters 

påverkan på företaget samt hantering av strategiska risker.  

 

5.1.1 Affärsstrategi 

Enligt AGs strategi och vision (2015) är hållbarhet en viktig del av deras affärsstrategi 

då AG ska tillhandahålla produkter och service som gynnar miljön och samhället samt 

att de ska hjälpa sina kunder att uppfylla deras hållbarhetskrav, vilket är ett sätt för AG 

att konkurrera på marknaden utifrån vad Simons (2014) beskriver som affärsstrategi. 

Utifrån Simons (2014) resonemang är det en operationsrisk om AG inte klarar av att 

uppfylla strategin. Samtidigt behöver AG leverera produkter med hög kvalitet, då AGs 

strategi (2015) även tar upp att de ska erbjuda de bästa teknologiska lösningarna på 

marknaden, vilket även inköpschefen, inköparen, sourcingansvarig och AGs CSR-

ansvarige (2015) bekräftar. Om Andritz inte kan leva upp till strategin kan det utifrån 

Simons (2014) resonemang få konsekvensen av att företagets rykte och värdeskapande 

förmåga försämras, vilket då utsätter Andritz för en operationsrisk och i slutändan en 

franchise risk. AGs strategi (2015) tar även upp att de ska vara kostnadsledande på 

marknaden, vilket är en faktor som är avgörande för att sälja enligt alla våra 

intervjupersoner. Om Andritz inte kan hålla nere priset vid inköp är det en 

operationsrisk utifrån Simons (2014) resonemang.  

     

5.1.2 Intressenter 

De intressenter som har störst påverkan på AG är deras kunder (AGs CSR-ansvarige, 

2015). AG vill hjälpa kunder att uppfylla deras hållbarhetskrav vilket indikerar att de 

bör vara uppmärksamma på deras kunder preferenser. Ifall AG misslyckas med att leva 

upp till deras kunder preferenser kan det leda till vad Simons (2014) benämner som 

konkurrensrisk. Enligt AGs CSR-ansvarige (2015) görs detta tydligt då han tar upp att 

efterfrågan från framförallt kunder i Pulp & Paper-industrin har ändrats till att de kräver 

att leverantörer till AG ska agera hållbart. I och med att AGs strategi är att hjälpa 
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kunder att uppnå deras hållbarhetsarbete är en proaktiv strategi ett sätt för Andritz att 

arbeta utefter för att minska konkurrensrisken. För att hantera en skiftande efterfråga 

måste AG försöka anpassa och förutse vilka förändringar intressenter kan kräva. Simons 

(2014) fortsätter sin argumentation med att företag bör ha interaktivt kontrollsystem för 

att snabbt kunna anpassa företaget efter kunders preferenser för att på så sätt minska 

konkurrensrisken, vilket kan liknas vid vad Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) 

argumenterar för hur ett företag ska kunna nå en proaktiv inköpsstrategi. Utifrån vad 

AGs CSR-ansvarige (2015) tar upp är det flera av AGs kunder som avtalar in klausuler i 

kontrakt om att de kan avbryta samarbetet med AG om AGs leverantörer inte följer 

code of conduct (2010), vilket tyder på vad Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) 

menar med att intressenter kan ställa tvingande krav och att AG därför är tvungna att 

arbeta med en proaktiv strategi. Att hantera risker som code of conduct (2010) tar upp 

blir därför en viktig del i Andritz hållbarhetsarbete i inköpsprocessen.  

 

5.1.3 Hantering av strategiska risker 

AG tar upp i sin code of conduct (2010) vad Simons (2014) menar är olika strategiska 

risker som Andritz och deras leverantörer ska undvika. I AGs code of conduct (2010) 

står det skrivet att AG ska främja miljö, social och ekonomisk hållbarhet. AG kräver att 

Andritz leverantörer ska följa code of conduct (AG Hållbarhetsredovisning, 2015; AGs 

CSR-ansvarig, 2015; inköpschefen, 2015; AG code of conduct, 2010). AGs code of 

conduct (2010) tar upp att de ska eliminera slöseri och skydda miljön, använda energi 

och resurser på ett effektivt sätt, minimera avfall och utsläpp i produktion och transport 

samt ta hänsyn till material vid tillverkning. Det är då viktigt utifrån Simons (2014) 

resonemang att leverantörers processer fungerar utefter det, vilket då är en 

operationsrisk. De komponenter som Andritz köper in från deras leverantörer består till 

90 % av stål, vilket enligt Antonio (2011) ofta har väldigt energiintensiva och 

förorenande processer i tillverkningsprocessen som kan vara värt att ha i åtanke då det 

indikerar på en risk som code of conduct (2010) tar upp.   

 

Utifrån vad Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) samt Antonio (2011) tar upp 

behöver leverantörer arbeta med mänskliga och arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet 

samt mot diskriminering. Dessa aspekter tas upp i AGs code of conduct (2010) och det 

framkommer att AG ska främja sund arbetsmiljö och arbetssäkerhet. Det framkommer 

även utifrån AGs code of conduct (2010) att de ska arbeta mot diskriminering, vilket 

tyder på att de är uppmärksamma på sociala faktorer som Maignan, Hildebrand och 
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McAlister (2002) samt Antonio (2011) diskuterar. Code of conduct (2010) tar upp 

ärlighet och transparens vid kommunikation med leverantörer samt att inte medverka i 

olagligt beteende, vilket kan indikera på vad Carter och Rodgers (2008) diskuterar som 

opportunistiskt beteende i sin supply chain.  

 

Andritz ska även kontrollera leverantörers företagspolicy angående hållbarhetsaspekter 

samt fråga och bekräfta miljösystem eller liknande CSR-system, vilket kan kopplas till 

Carter och Rodgers (2008), som påstår att leverantörer som har miljösystem likt ISO 

14000 är mer miljövänliga än de som inte har det. Dock beskriver AGs CSR-ansvarig, 

inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) problematiken med certifikat likt 

ISO 14000, då certifikaten inte går att lita på i länder med hög korruption.  

 

AG beskriver även i deras hållbarhetsredovisning (2015) att Andritz har som mål att 

skapa långsiktiga förhållanden med de leverantörer som Andritz finner lever upp till 

deras krav. Antonio (2011) belyser att långsiktiga förhållanden är ett vanligt sätt som 

flera inköpande företag använder sig av för att hantera osäkerheten kring om 

leverantörer lever upp till företagens krav. I tabell 14 har vi sammanfattat de strategiska 

risker som Andritz har och kategoriserat de som ekonomiska, sociala och miljörisker 

efter vad Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) har tagit upp i deras artikel. 

 

Tabell 14 Strategiska risker som skall undersökas i inköpsprocessen 

Ekonomiska risker Sociala risker Miljörisker 

Kvalitet i produkten Arbetsmiljö och 

arbetssäkerhet 

Avfall och utsläpp 

Pris Mänskliga rättigheter Energiförbrukning 

 Diskriminering Råmaterial 

 Ärlighet och transparens  

 

5.2 Utvärdering av inköpsprocessen  

Utifrån vad Karlsson (1999) argumenterat gällande utvärderingsforskning behövs det 

kriterier av vad som skall utvärderas. Utvärderingen görs mot de strategiska risker som 

tagits upp i föregående avsnitt och den teoretiska referensramen. 

 
5.2.1 Inköpssituationer  

Olika typer av inköp innehåller olika steg av inköpsprocessen. För att göra tydligt har vi 

kartlagt de olika steg som ingår vid de olika typer av inköp och jämfört med vad van 

Weele (2012) beskriver utifrån vad som sammanfattats i tabell 13.  
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Vid rena omköp påstår van Weele (2012) att det endast är de tre sista stegen i 

inköpsprocessen som ingår, vilket även bekräftas av inköpschefen (2015) att så är fallet 

hos Andritz. Vid nya inköp ingår alla steg i processen enligt van Weele (2012), vilket 

det även gör för Andritz (inköpschefen & sourcingansvarig, 2015). Vid modifierade 

återköp skiljer sig processen åt beroende på om det är en ny leverantör som ska tillverka 

en tidigare produkt eller om det är en tidigare produkt som en ny leverantör ska tillverka 

(van Weele, 2012). Det som skiljer i inköpsprocessen för Andritz är att när en ny 

produkt ska tillverkas är steget definiera specifikationer med. Däremot om en ny 

leverantör ska tillverka en befintlig produkt finns det redan specifikationer för den 

produkten. Förutom att specifikationer tagits fram vid ny leverantör och befintlig 

produkt skiljer den processen inte från om det är ny leverantör och ny produkt 

(inköpschef, inköparen & sourcingansvarig, 2015), vilket stämmer överens med van 

Weeles (2012) beskrivning av inköpsprocessen.  

 

5.2.2 Definiera specifikationer 

Enligt inköpschefen (2015) har Andritz valt att outsourca all tillverkning förutom en 

automatiserad tillverkning av blåslådor. Andritz har då tagit ställning till vilken del av 

verksamheten Andritz ska tillverka samt vilken del som ska köpas in från leverantörer, 

vilket är det första som Andritz behöver ta ställning till i inköpsprocessen enligt van 

Weele (2012). Anledningen till att Andritz har valt att outsourca sin tillverkning är för 

att få ner priset, vilket är ett sätt att hantera risken att inte kunna tillhandahålla ett lågt 

pris. Enligt inköpschefen, inköpare, sourcingansvarig & CSR-ansvarige (2015) skulle 

det vara omöjligt att konkurrera med pris om verksamheten inte var outsourcad.  

 

Utifrån det som Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) diskuterar har Andritz tagit 

hänsyn till miljön vid design av produkter med val av ytbehandlingen, vilket är ett sätt 

att förbättra miljöaspekten enligt konstruktionsansvarig och inköpschefen (2015). 

Andritz försöker även ta hänsyn till att onödigt material inte ska användas vid 

tillverkning av produkter. Även om det främst är ett kostnadsdriv som motiverar 

minskningen av material får det även en positiv inverkan på miljön och därav uppfyller 

vad code of conduct (2010) tar upp angående att inte slösa med material. Aktivitet kan 

då beskrivas som en intersektion mellan miljö och ekonomiskt i Triple bottom line- 

modellen utifrån Carter och Rodgers (2008) resonemang om att det finns aktiviteter som 

gynnar både ekonomiska och miljöaspekter. Konstruktionschefen (2015) tar upp att 
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hänsyn till arbetsmiljö och energieffektivitet tas i beaktning när Andritz designar deras 

produkter. Andritz använder också ett fördjupat samarbete med nyckelleverantörer för 

att anpassa tillverkningen till leverantörens förutsättningar och för att hitta andra 

lösningar på tillverkningen (inköpschefen och konstruktionschefen, 2015). Samarbetet 

kan möjliggöra att tillverkningen blir effektivare eller att användningen av material kan 

minskas, vilket tyder på att det kan ha positiva effekter på risker för råmaterial, 

användning av resurser och utsläpp. Det kan indikera på att samarbete med leverantörer 

leder till nya lösningar, vilket Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) diskuterat i 

sin artikel. 

 

Andritz använder sig av tekniska specifikationer som ritningar och TDR-dokument för 

att specificera deras inköp (inköpschef & inköparen, 2015; inköpsprocess, 2014), vilket 

stämmer överens med vad van Weele (2012) tar upp som kvalitetsaspekter vid 

specifikationer. Andritz instruktioner innehåller olika aktiviteter som leverantören 

behöver utföra, vilket återfinns i tabell 6. Specifikationer som Andritz använder 

stämmer överens med vad van Weele (2012) beskriver ingår som inköpsspecifikationer 

i tabell 15 nedanför. Under juridiska och miljökrav har dock inte Andritz med vilka 

lagar för hälsa, säkerhet och miljö som leverantören ska följa (inköpschef & inköparen, 

2015).  

 

Tabell 15 Inköpsspecifikationer (van Weele, 2012) 

Inköpsspecifikationer som ska vara med enligt 

van Weele (2012) 

Vilka inköpsspecifikationer Andritz lever upp 

till  

Kvalitetsspecifikation Finns med 

Logistikspecifikation Finns med 

Underhållsspecifikationer Finns med 

Juridiska krav och miljökrav Saknas tydliga specifikationer om hälsa, säkerhet 

och miljö som leverantören ska följa. Andra 

juridiska krav finns med 

Målbudget Finns med 

 

Utifrån argumenten som framförts av Boyd et al (2007), Maignan, Hildebrand och 

McAlister (2002) kan det ses som en brist att Andritz inte har tydligt specificerat för hur 

Andritz leverantörer ska arbeta med code of conduct (2010). För att kunna 

implementera och kontrollera att leverantörer följer code of conduct (2010) behöver den 

brytas ner enligt Boyd et al (2007) samt Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) och 

tydliggöra vad som förväntas från leverantörer angående arbetsmiljö, arbetssäkerhet, 

hantering av avfall och utsläpp. Förtillfället råder det osäkerhet om vilken nivå 
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arbetssäkerheten ska vara hos leverantören, vilket inköparen (2015) tar upp. 

”Svårigheten är att veta var gränsen går för vad man ska stoppa och vad som är 

acceptabelt. Vi kan säga att det inte är okej att leverantören inte följer vissa 

säkerhetsföreskrifter. Det vi i så fall kan göra är att säga att gör ni inte så här då går vi 

härifrån, men hur avväger man det?” Inköparen (2015). Det råder även en osäkerhet 

vad som avses som en korrekt avfallshantering och hur de ska bedöma utsläpp 

(inköpschefen & sourcingansvarig, 2015).    

 

5.2.3 Val av leverantörer 

Enligt inköpschefen och inköparen (2015) kan Andritz använda sig av uppemot 200 

leverantörer för att genomföra ett projekt, vilket indikerar på att Andritz använder 

partiell kontraktering (van Weele, 2012). Genom att Andritz använder partiell 

kontraktering kan prisrisken tas i beaktning då det enligt van Weele (2012) använder 

denna metod för att hålla nere kostnader, vilket även bekräftas av inköpschefen och 

sourcingansvarig (2015). Dock fortsätter van Weele (2012) att partiell kontraktering 

kräver mycket tid och arbete för att övervaka och koordinera projektet. Övervakning av 

kvalitet samt sociala och miljörisker är desto svårare då Andritz i dessa risker behöver 

vara ute hos deras leverantörer för att säkerställa att dessa risker tas i beaktning. Utifrån 

våra intervjuer är dock priset så pass viktigt för Andritz, då alla intervjupersoner från 

Andritz och AG tar upp att priset är den avgörande faktorn för kunder, vilket indikerar 

att Andritz bör fortsätta använda partiell kontraktering.  

 

Enligt inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) listar Andritz vilka 

leverantörer som föredras och vilka leverantörer som är godkända för att tillverka 

produkten, vilket kan liknas vid vad van Weele (2012) beskriver som en långlista. 

Inköpschefen och inköparen (2015) berättade att i offertförfrågan tar Andritz med 

tekniska specifikationer som TDR-dokument samt frågar om ledtider för transport vilket 

van Weele (2012) beskriver är krav som bör följa med anbudsbegäran för att underlätta 

jämförelse mellan leverantören. Genom att ställa upp godkända leverantörer på listor 

utefter offertjämförelse som återfinns i tabell 10, hanteras risker som pris och kvalitet 

medan sociala eller miljörisker inte tas med.  

 

Andritz leverantörer får fylla i en egenbedömning innan de blir kvalificerade. I 

egenbedömningen ingår kapacitet och materialcertifikat (inköpschefen och 
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sourcingansvarig, 2015). Detta görs genom att Andritz tar hänsyn till den praktiska 

genomförbarheten för att leverantören verkligen kan tillverka produkten, vilket är i 

enlighet med vad van Weele (2012) tar upp. Detta kan minska risken för att välja 

leverantörer som inte kan leverera till önskad kvalitet. I egenbedömningen saknas frågor 

om arbetsförhållanden, arbetssäkerhet, mänskliga rättigheter, diskriminering, 

avfallshantering, energiförbrukning och råmaterial utifrån vad som tas upp i code of 

conduct (2010). Andritz frågar inte heller om miljöcertifikat eller liknande CSR system 

som Andritz egentligen ska göra enligt AGs hållbarhetsredovisning (2015) och AGs 

CSR-ansvarige (2015). Miljöcertifikat och liknande CSR system kan indikera att 

leverantören tar större ansvar kring sociala och miljömässiga aspekter då Carter och 

Rodgers (2008) menar att miljöcertifikat och liknande CSR system har en positiv 

inverkan på företagets hållbarhetsarbete. Utifrån vår empiri kan detta ifrågasättas, då 

CSR-ansvarige, inköpschefen och inköparen (2015) tar upp att certifikat inte är en bra 

indikator på hur leverantörer presterar i länder med hög korruption, då det kan 

förekomma fusk de som ansvarar för att dela ut certifikaten. Det indikerar på att även 

om Andritz skulle fråga om certifikat är det tveksamt om det minskar sociala och 

miljörisker för Andritz. 

 

Innan en leverantör blir kvalificerad besöker Andritz leverantören för att kontrollera att 

de kan leverera till den kvalitetsnivå som Andritz kräver (inköpschefen och inköparen, 

2015) och kan då minska kvalitetsrisken. Andritz genomför en viss kontroll av 

arbetsmiljö vid kvalificering av leverantörer. Dock är denna bedömning godtycklig och 

det finns inte tydliga rutiner för hur den bedömningen görs. Som vi tagit upp i empirin 

finns det inte ett systematiskt sätt att göra kontroller av arbetsmiljön. Utifrån Boyd et al 

(2007) och Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) resonemang kan det indikera på 

att det inte finns tydligt specificerat om vad Andritz bedömer som är en sund 

arbetsmiljö eller lämplig nivå på säkerhetsruntiner. Utifrån vår intervju med AGs CSR-

ansvarige (2015) och vad Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) tar upp bör det 

finnas rutiner för hur Andritz ska kontrollera både sociala och miljörisker samtidigt som 

de genomför kvalitetskontroller vid kvalificering av leverantörer. En sund arbetsmiljö 

hos leverantörer skulle kunna indikera på en lägre personalomsättning enligt Carter och 

Rodgers (2008), vilket har varit ett problem hos en del av Andritz leverantörer. Utifrån 

inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) är det dock en kulturskillnad som 

är orsaken till personalomsättningen, vilket vi inte kan utesluta.   
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Sociala och miljömässiga kriterier är oftare svåra att mäta än ekonomiska (Genovese et 

al, 2013), men utifrån empirin finns det indikationer på att Andritz kan göra 

uppskattningar av sociala och miljömässiga kriterier i samband med 

kvalitetsinspektioner. Vid Andritz inspektion ställer Andritz inga frågor om vilka rutiner 

som finns för avfallshantering (inköpschefen och sourcingansvarig, 2015). Utifrån vad 

inköpschefen, sourcingansvarig och CSR-ansvarig (2015) tar upp om utsläpp kan det 

hanteras genom att underöka maskinparker hos leverantörer, då framförallt nyare 

maskiner hos leverantörer indikerar på att de kan producera med mindre skadliga 

utsläpp. Att undersöka miljöpåverkan som leverantörer har, kan få positiva effekter av 

att en minskad energiförbrukning leder till minskade kostnader enligt Govindan, 

Khodaverdi och Jafarian (2013) samt att Andritz hanterar risken för att leverantörer inte 

agerar enligt code of conduct (2010). 

 

Vid offertjämförelse saknar Andritz framförallt mått att för att bedöma leverantörer på 

sociala och miljöaspekter. För att få med sociala och miljö i inköpsbeslut kan det vara 

det vara fördelaktigt att ha med kriterier för socialt och miljö vid offertjämförelse. 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) argumenterar i deras artikel för olika sociala, 

miljömässiga och ekonomiska kriterier som kan användas vid offertjämförelse av 

leverantörer för att hantera hållbarhetsrisker hos leverantörer. I de fallen Andritz gjort 

inspektioner innan kvalificering, finns det en möjlighet att få med faktorer som kan 

indikera på sociala förhållanden hos leverantören samt miljöpåverkan vid produktion 

och avfallshantering.  

 

5.2.4 Avtal 

Andritz begär att få in olika dokument som materialcertifikat från leverantören innan de 

betalar (inköpschef och inköpare, 2015), vilket utifrån vad van Weele (2012) tar upp 

kan vara ett sätt för Andritz att fastställa inköpsvillkor för att det ska uppfylla kvalitet.   

 

Vid provtillverkning har Andritz avtalat om hur betalning ska delas upp ifall 

provtillverkningen skulle misslyckas (inköpschefen, 2015). Detta stämmer överens med 

vad van Weele (2012) tar upp om att företag kan välja att betala i sektioner. Andritz har 

då främst använt sig av att dela lika på tillverkningskostnaden med leverantören 

(inköpschefen och inköparen, 2015). Att Andritz avtalat med leverantören hur kostnader 
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ska delas vid en misslyckad provtillverkning görs för att det inte ska skapa diskussioner 

om vem som ska stå för kostnaden enligt van Weele (2012). Därmed minskar Andritz 

prisrisken då de redan innan bestämt vad kostnaden kommer vara och behöver inte stå 

för hela kostnaden vid en misslyckad provtillverkning. Andritz har avtalat när och hur 

inspektioner ska genomföras, vilket tyder på att Andritz även hanterar kvalitetsrisken 

genom att avtala om vilka kvalitetsprover som ska genomföras utifrån van Weeles 

(2012) resonemang gällande prestandan på produkter.  

 

Det behövs tydligt avtalade sanktioner för hur leverantörer ska följa och ta code of 

conduct (2010) på allvar enligt Boyd et al (2007); Maignan, Hildebrand och McAlister 

(2002). Det enda Andritz har avtalat är att de kan bryta samarbetet med leverantören 

ifall de bryter mot code of conduct (2010).  Enligt Boyd et al (2007) ska avtalen vara 

tydliga, vilket kan göras genom att de är enkla att förstå gällande vilka bestraffningar, 

sanktioner och åtgärder som kan vidtas mellan Andritz och leverantören om avtalen inte 

följs. Tydliga avtal ska tas fram för att de olika parterna ska veta vad som händer ifall 

avtalen inte följs samt ge incitament för att avtalen skall följa. Att Andritz inte har 

avtalat om åtgärder ifall leverantören bryter mot deras code of conduct (2010)  

(inköpschefen, inköparen & sourcingansvarig, 2015) kan bero på att de inte har 

definierat tydligt vad som krävs av leverantören och därför kan tvetydigheter uppstå 

(Boyd et al, 2007) som innebär att Andritz får problem med att avgöra vad som kan 

anses bryta mot code of conduct (2010). Att det inte finns tydligt specificerat i avtal kan 

vara en indikation på att Andritz i tidigare steg i inköpsprocessen inte klargjort vad de 

kräver av leverantörer, varken för sig själva eller till leverantörer.  

 

5.2.5 Beställning 

Vid beställning skickar Andritz med olika TDR-dokument som innehåller information, 

instruktioner, avvikelserapporter, material som ska användas samt ritningar. 

Inköpsorder innehåller också enheter som beställts och generella villkor (inköpschefen, 

2015), vilket stämmer överens med van Weeles (2012) beskrivning av beställning. 

Genom att Andritz skickar med tydliga ritningar och instruktioner för tillverkning samt 

avvikelserapporter minskar Andritz risken för kvalitetsproblem hos leverantörer.  

 

Vid beställning skickar Andritz inte med code of conduct, utan hänvisar istället till en 

länk på AGs hemsida (inköpschefen, 2015).  Dock måste leverantörer signera att de har 

läst igenom, förstått och godkänt alla dokument som Andritz skickar med, inklusive 



  
 

64 

code of conduct (2010). Inköpschefen (2015) hos Andritz uttryckt en viss 

misstänksamhet mot att alla dokument inte alltid läses igenom av alla leverantörer. 

Inköpschefen och inköparen (2015) tror att om de skickar med code of conduct skulle 

det inte minska risken för att leverantör inte följer code of conduct (2010). Detta 

bekräftas av Boyd et al (2007) som menar att code of conduct (2010) även måste 

övervakas för att den ska få en effekt och för att legitimera code of conduct (2010).  

 

Andritz har code of conduct på flera språk, vilket behövs enligt Antonio (2011) så att 

leverantörerna kan läsa den på deras modersmål och lättare förstå innehållet. Antonio 

(2011) menar att Andritz borde visa code of conduct (2010) till anställda hos 

leverantören samt utbilda de anställda hos leverantören i code of conduct (2010). Det 

kan bli problematiskt för Andritz, då de är hos leverantören under en begränsad tid och 

det kan det ta lång tid innan de köper av leverantören igen. Det är heller inte optimalt att 

gå in och börja utbilda leverantörens anställda i code of conduct (2010), då det kan 

underminera leverantören och sänka förtroendet samt tilliten mellan parterna, vilket är 

viktigt enligt Boyd et al (2007) för att code of conduct (2010) ska följas. Enligt Boyd et 

al (2007) behöver leverantören förstå code of conduct (2010) samt att det finns en 

gemensam förståelse för respektive kulturer. Leverantörer behöver även förstå vad som 

bryter mot code of conduct (2010) och följderna av ett sådant agerande (Boyd et al, 

2007). Andritz hade alltså behövt specificera mer vad det är som bryter mot code of 

conduct, samt tydliga avtal för att på så sätt kunna bygga på vad Boyd et al (2007) 

beskriver som en gemensam grund. 

 

5.2.6 Leveransbevakning 

Inköpschefen och inköparen (2015) samt inköpsprocessen, (2014) tar upp att Andritz 

har progress reports samt genomför kontroller på plats hos kritiska leverantörer en till 

tre gånger per beställning. Utöver detta skickar Andritz även ut påminnelse till 

leverantören vid köp av kritiska produkter. I tabell 11 beskrivs det att leverantören får 

skicka med ett tidsschema över produktion så att Andritz skall kunna följa hur arbetet 

fortlöper. Detta stämmer med van Weeles (2012) beskrivning av en avancerad 

statuskontroll och minskar kvalitetsrisken samt prisrisken.  

 

van Weele (2012) tar även upp att det är viktigt att Andritz har fungerande 

rapporteringssystem för att kunna få en överblick över reklamationer och 

leveransprecision. Reklamationer och leveransprecision är inget som Andritz i nuläget 
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har lagt stora resurser på att dokumentera, utan är mer något som bedöms intuitivt av 

Andritz (inköpschefen, 2015). Att Andritz inte har ett väl dokumenterat och fungerande 

rapporteringssystem gällande reklamationer och leveransprecision kan innebära både en 

pris- och kvalitetsrisk för dem. Det är en prisrisk då Andritz riskerar att välja en 

leverantör som inte kan leverera fungerande produkter eller enligt tidsplanen. Andritz 

riskerar därmed att leverera försent till deras egna kunder med dyra viten som 

konsekvens för försenad leverans. Det är även en kvalitetsrisk, då Andritz riskerar att 

välja en leverantör med bristfällig kvalitet i deras produkter. Det gör att slutprodukt till 

Andritz kunder riskerar att inte leva upp till den kvalitet som Andritz eller deras kunder 

förväntar. 

 

Vid leveransbevakning kontrollerar Andritz kvalitet på produkten på plats 

(inköpschefen, inköparen & sourcingansvarig, 2015) vilket liknas vid det van Weele 

(2012) beskriver som fältbevakning, eftersom personal från Andritz är med hos 

leverantören och övervakar hela eller delar av arbetsprocessen. Vid en fältbevakning 

skulle Andritz kunna genomföra vad Boyd et al (2007) beskriver som kartläggning av 

processen hos leverantören. På plats hos leverantören kan Andritz kartlägga alla steg i 

tillverkningsprocessen som görs i leverantörens fabrik. Andritz utvärderar för tillfället 

tillverkningsprocessen i form av kvalitet på produkten hos leverantören och hanterar 

därmed endast kvalitetsrisken. Enligt Boyd et al (2007) kan kartläggningen av 

processen även innehålla engagemang för anställdas rättigheter, lagar och lönepraxis 

samt lokala regler och ledningens filosofi gentemot deras anställda (Boyd et al, 2007). 

Andritz gör för tillfället ingen sådan bedömning. Detta är något som Andritz kan 

tillämpa när de är ute hos leverantörerna för att kontrollera kvalititen på produkten. 

Även AGs CSR-ansvarige (2015) tar upp att de ska genomföra både sociala och miljö 

kontroller i samband med kvalitetsinspektioner.  

 

Andritz gör endast annonserade besök och undersöker kvaliteten på produkterna. 

Inköpschefen (2015) påpekar dock att om Andritz upptäcker stora sociala brister som 

exempelvis barnarbete agerar de med att omedelbart avbryta sammarbetet med 

leverantören. Antonio (2011) beskriver att det bör ske både annonserade och 

oannonserade besök såväl internt som externt. Andritz har dock enligt AGs CSR-

ansvarige (2015) inte har rätt till att genomföra oannonserade besök. Att inte ha 

möjlighet till oannonserade besök kan leda till att leverantörerna ger en falsk bild av 
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verkligheten till Andritz vid deras besök. Denna falska bild av verkligheten kan vara 

ännu mer påtaglig när det kommer till sociala och miljörisker då exempelvis 

leverantörer kan ta bort barnarbetare från fabriken vid besöket. Rutiner och processer 

som används dagligen borde var svårare att dölja då det tar längre tid att ändra på än att 

byta ut barnarbetare och därför borde de vara bättre för Andritz att undersöka. När 

Andritz har lagt deras produktion till leverantörer i vissa västländer som Rumänien 

istället för Kina har tillverkningskostnaderna per produkt stigit, men att de kunnat dra 

ner på övervakningskostnaderna drastiskt (inköpschefen, inköparen och 

sourcingansvarig, 2015). Andritz försöker skapa ett fördjupat förtroende med de 

leverantörer som Andritz använder sig av, vilket är ett sätt att hantera osäkerheten att 

leverantörer inte agerar i enlighet med sociala och miljörisker utefter vad Antonio 

(2011) tar upp.  

 

Den övervakning som sker är att Andritz påpekar om det råder bristande arbetssäkerhet 

hos leverantörer och de får en tillsägelse. Det är svårt för Andritz att få leverantörer att 

ändra på sitt beteende. Det skulle utifrån vad Boyd et al (2007) tar upp kunna bero på att 

det finns tvetydigheter, då Andritz i tidigare steg i inköpsprocessen inte har specificerat 

vad de vill få ut av leverantören gällande arbetssäkerhet. Andritz har inte tydliggjort vad 

som inte är tillåtet och därmed bryter mot avtalet. Det blir därför svårt för Andritz att få 

igenom ändringar hos leverantören vid leveransbevakning.  

 

Boyd et al (2007) diskuterar även att leverantören behöver vara delaktig i processen för 

att på så sätt kunna uppnå låga nivåer av övervakning samtidigt som leverantörers vilja 

att följa code of conduct är hög. Utifrån vad Boyd et al (2007) tar upp skulle Andritz 

kunna öka övervakningen av leverantörer för att legitimera och stärka syftet med code 

of conduct (2010). Informationsutbytet i supply chain ska enligt Boyd et al (2007) vara 

totalt transparent om optimalt resultat av hållbarhet ska nås. Boyd (2007) menar att code 

of conduct (2010) behöver implementeras på ett opartiskt sätt så att företagets ord och 

handling är konstanta och konsekventa över tid för att underlättar för leverantörer. Finns 

det inget förtroende mellan supply chain- medlemmarna eller en gemensam vision samt 

åtagande av hållbarhet saknas finns det risk att code of conduct inte kommer att följas.  

 
5.2.7 Utvärdering 

Andritz väljer ut vilka leverantörer som de ska utvärdera genom en göra en Pareto-

analys (Tiwari, Turner och Younis, 2014). I Andritz fall står de 20 största leverantörerna 
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för mellan 80-90 % av inköpsvolymen och det är de leverantörer som Andritz 

utvärderar (inköpschefen, 2015). Även Tiwari, Turner och Younis (2014) använder sig 

av Pareto-analys för att få fram vilka leverantörer som de ska kontrolleras, vilket även 

är det som AGs CSR-ansvarige (2015) tar upp som tillvägagångssätt för att välja vilka 

leverantörer som Andritz ska utvärdera.   

 

Utvärdering görs enligt ett poängsystem där Andritz ger poäng mellan 0-3 till deras 

leverantörer. Andritz beräknar ett genomsnitt av de poäng som leverantören får i 

kategorierna: kommunikation, leverans, kvalitet, kommersiellt och forskning/utveckling 

(inköpschefen & inköparen, 2015; leveransbedömning, 2014). De kategorier som 

Andritz använder sig av är enligt Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) typiska för 

ekonomisk bedömning av leverantören. Andritz är inte bra på att mäta 

leveransprecision, som är med i utvärderingen. Leveransprecision är ett ekonomiskt 

mått enligt Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013). Andritz har inte med 

reklamationer formellt när de bedömer leverantörer, vilket Govindan, Khodaverdi och 

Jafarian (2013) argumentera för är ett ekonomiskt mått. Dock när vi tar upp och 

diskuterar hur Andritz bedömer kvalitet hos leverantörerna tar både inköpschefen och 

inköparen (2015) upp reklamationer som en viktig aspekt. Även reklamationer har 

Andritz inte pålitliga siffror. Genom att öka dokumentationen av detta skulle Andritz 

kunna minska kvalitets- och prisrisken, då utifrån van Weele (2012) erfarenheter bör 

dokumenteras noggrant och då leda till att Andritz kan göra en bättre bedömning av 

leverantören.  

 

Vid en genomgång av Andritz kriterier vid utvärdering saknas det mått för sociala och 

miljörisker. Tiwari, Turner och Younis (2014) tar upp hur leverantörers sociala och 

miljöaspekter bedöms efter kategorierna process och hantering av material, vilket 

Andritz inte har med i sin utvärdering. Att ta med sociala och miljörisker i utvärdering 

av leverantörer kan ha positiva effekter och indikera på hur leverantören presterar i 

framtiden. Genom att utvärdera miljörisker kan det bidra till ökad produktkvalitet, 

minskade ledtider och en ökad leveransprecision enligt Carter (2005). Enligt Blome, 

Hollos och Paulraj (2014) kan även Andritz minska sina kostnader genom att använda 

leverantörer som minimerar utsläpp och avfall. Om leverantören tar hänsyn till 

anställdas rättigheter och deras hälsa och säkerhet finns det ett samband till lägre 

personalomsättning (Carter & Rodgers, 2008; Cruz, 2013). Det kan dock vara så att det 
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finns andra indikationer på att kultur påverkar personalomsättningen (inköpschefen & 

inköparen, 2015). Arbetsmiljö kan vara en indikator på framtida kvalitet (Carter & 

Rodgers, 2008). Det gör att kvaliteten hos leverantören kan hållas på en jämnare nivå 

som kan leda till mindre reklamationer och försenade leveranser.  

 

Risk för opportunistiskt beteende kan skapa behov till kostsam övervakning enligt 

Carter och Rodgers (2008), vilket Andritz haft problem med och de fått anställa en på 

heltid för att bevaka kvaliteten vid produktion i framförallt Kina. De har även haft 

problem med opportunistiskt beteende, då de enligt inköpschefen (2015) exempelvis fått 

falska dokument eller att de inte tillverkat enligt vad Andritz har specificerat i deras 

order. Opportunistiskt beteende från leverantören leder till att Andritz inte kan lita på att 

det som leverantören säger är sant vilket påverkar transparens mellan leverantören och 

Andritz negativt. Andritz har inte med ett sätt att mäta opportunistiskt beteende i 

utvärderingen. Genom att ta med risk för opportunistiskt beteende kan detta ge 

indikation på att Andritz behöver söka efter alternativ till nya leverantörer och då 

minska kostnaden för att bevaka leverantörer.   

 

5.3 Våra förslag till inköpsprocessen  
 

Utifrån vad som framkommit i utvärderingen är det framförallt sociala och miljörisker 

som Andritz behöver förbättra. I detta avsnitt har vi tagit fram olika förslag på hur 

Andritz kan förbättra hanteringen av sociala och miljörisker. 

  
5.3.1 Definiera specifikationer 

Utifrån vår nulägesanalys har vi upptäckt att det finns en del brister i Andritz 

inköpsprocess. En brist som vi kommit fram till är att det saknas tydliga rutiner som 

inköp och leverantörer ska arbeta efter gällande att hantera sociala och miljörisker. Att 

det inte är tydligt definierat skapar problem genom hela inköpsprocessen, vilket även 

van Weele (2012) tar upp ofta är fallet. Enligt Maignan, Hildebrand och McAlister 

(2002) behöver Andritz göra en tydlig inköpspolicy med sociala och miljörisker som 

inköp och leverantörer ska arbeta efter. Specifikationerna ska vara till för att underlätta 

när Andritz ska göra bedömningar. Genom tydligare specifikationer kan Andritz göra en 

bättre helhetsbedömning av leverantörer och kan därmed välja leverantörer som 

presterar bättre än andra inom hållbarhet. Utifrån vår tidigare analys av strategiska 

risker kan vi identifiera arbetsmiljö, säkerhet, ärlighet och transparens, avfallshantering, 
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energiförbrukning och råmaterial som behöver inkluderas i inköpsprocessen för att 

hantera de strategiska risker, som enligt Tiwari, Turner och Younis (2014) behöver tas 

med i inköpsprocessen för att Andritz ska kunna agera hållbart.  

 

Utifrån vad Boyd et al (2007), Maignan, Hildebrand och McAlister (2002) samt Tiwari, 

Turner och Younis (2014) diskuterar behöver Andritz tydliggöra vad de vill få ut av 

leverantörer för att underlätta bedömningar i kommande delar i inköpsprocessen. 

Utifrån vad som framkommer från inköpschefen och sourcingansvarig (2015) saknas 

det tydliga rutiner för Andritz att kontrollera säkerhetsutrustning samt metoder för 

arbete med säkerhet vid inspektioner hos leverantören. Utifrån vad som framgår från 

empirin skulle Andritz kunna ställa krav att leverantörer ska ha skyddsvästar, hjälmar 

och skyddskor (inköpschef & sourcingansvarig, 2015). Andritz behöver komma fram 

till vad de vill få ut av leverantörer gällande avfallshantering och energiförbrukning, då 

det saknas för tillfället. Andritz kan specificera rutiner för vad de vill få ut av 

leverantören gällande avfallshantering, bedöma utsläpp och energiförbrukning genom 

att undersöka maskinparken som leverantören har. 

 

5.3.2 Val av leverantör 

Andritz tar hänsyn till och hanterar kvalitet och pris vid val av leverantör, men skulle 

kunna förbättra bedömning av sociala och miljörisker. Govindan, Khodaverdi och 

Jafarian (2013) har ett antal olika mått för ekonomiska, sociala och miljöaspekter vid 

val av leverantör. Jämför vi de strategiska risker som Andritz har mot mått och 

undermått som Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) använder får vi fram olika 

mått som Andritz skulle kunna använda vid val av leverantör.  

 

I tabell 16 har vi sammanställt olika mått från Govindan, Khodaverdi, Jafarian, (2012) 

som täcker in de sociala och miljörisker som vi diskuterat i tidigare avsnitt.  
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Tabell 16 Strategiska sociala risker  

Strategiska risker för Andritz  Mått (Govindan, Khodaverdi & 

Jafarian, 2013) 

Undermått (Govindan, 

Khodaverdi & Jafarian, 2013) 

Arbetsmiljö  Anställningspraktik, hälsa och 

säkerhetet 
 Anställningsvillkor 

 Personalomsättning  

 Hälso-och 

säkerhetsincidenter 

 Hälsa och 

säkerhetsmetoder 

Arbetssäkerhet Hälsa och säkerhet  Hälso-och 

säkerhetsincidenter 

 Hälsa och 

säkerhetsmetoder 

Diskriminering Anställningspraktik  Diskriminering 

 

Andritz behöver också ta hänsyn till strategiska risker som rör miljön också. Utifrån vad 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) tar upp för mått har vi kategoriserat in det 

utefter miljörisker som Andritz har.  

Tabell 17. Strategiska miljörisker 

Strategiska risker för Andritz  Mått (Govindan, Khodaverdi 

& Jafarian, 2013) 

Undermått (Govindan, 

Khodaverdi & Jafarian, 2013) 

Avfall och utsläpp Utsläppsreduktion  Genomsnittlig volym av 

luftförorenande utsläpp 

 Avfall och skadliga 

materialutsläpp 

Energiförbrukning Resurskonsumtion  Resurskonsumtion i 

termer av energi och 

vattenkonsumtion under 

mätperioden 

Råmaterial Resurskonsumtion  Resurskonsumtion i 

termer av råmaterial 

 

 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) beskriver att det finns en viss svårighet att få 

fram pålitlig data i praktiken om dessa undermått vilket även inköpschef, inköparen och 

sourcingansvarig (2015) tar upp. Vi har i tabell 18 analyserat hur de undermått som 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) tagit fram passar in i Andritz situation.  
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Tabell 18 Val av leverantörer. Svårigheter och tillvägagångsätt för Andritz vid mätning av undermått utifrån 

Govindan, Khodaverdi och Jafarian (2013) 

Undermått (Govindan, 

Khodaverdi och Jafarian, 

2012) 

Svårighet  Tillvägagångsätt  

Anställningsvillkor Svårt att få fram autentiska dokument 

eller intyg från leverantörer då det 

finns risk att de är falska (inköpschef, 
inköparen & AGs CSR-ansvarige 

2015).   

Då det är svårt att få fram tillförlitlig data 

är det inte ett mått Andritz kan använda 

sig av. 

Personalomsättning Personalomsättning hos leverantören 

kan vara svår att mäta och Andritz får i 
så fall lita på den data som 

leverantören tillhandager (inköpschef, 

2015).  

Då det är svårt att få fram tillförlitlig data 

är det inte ett mått Andritz kan använda 
sig av. 

Hälso- och 

säkerhetsincidenter 

Hälso-och säkerhetsincidenter är svårt 
att få fram data för (inköpschefen & 

inköparen, 2015). 

Då det är svårt att få fram tillförlitlig data 
är det inte ett mått Andritz kan använda 

sig av. 

Hälsa och säkerhetsmetoder Det som är svårt är att veta om 

metoderna följs när Andritz inte är där 
(inköpschefen, 2015) 

Bedömningen sker genom användning av 

rutiner framtagen av Andritz gällande 
hälsa och säkerhetsmetoder som Andritz 

ska inspektera vid besök hos 

leverantören. Resultaten poängsätts 

mellan 0-3. Svårigheten kvarstår för 
Andritz men genom att gå igenom rutiner 

kan de få en bild om hur företaget arbetar 

gällande dessa frågor.  

Diskriminering Diskriminering hos leverantören kan 
vara svår att mäta och Andritz får i så 

fall lita på den data som leverantören 

tillhandager (inköpschef, 2015). 

Då det är svårt att få fram tillförlitlig data 
är det inte ett mått Andritz kan använda 

sig av. 

Genomsnittlig volym av 

luftförorenande utsläpp, 

avfall och skadliga 

materialutsläpp 

Att få fram data om utsläpp är svårt då 

Andritz får lita på att den data som 

leverantören ger är korrekt enligt 

Genovese et al (2013)  

Bedömningen sker genom användning av 

rutiner framtagen av Andritz gällande 

leverantören maskinpark vilket Andritz 

ska inspektera vid besök hos 

leverantören. Resultaten poängsätts 
mellan 0-3. Genom att undersöka vad för 

maskiner leverantören använder sig av 

vid produktionen kan Andritz bilda sig 

en uppfattning av utsläppen. 

Resurskonsumtion i termer 

av råmaterial  

Råmaterial hos leverantören kan vara 

svår att mäta och Andritz får i så fall 

lita på den data som leverantören 

tillhandager (inköpschef, 2015). 

Andritz kan minska användning av 

råmaterial genom att samarbeta med 

leverantörer vid design av produkter. 

Andritz samarbetar redan med 
leverantörer för att minska användningen 

av råmaterial men samarbete kan alltid 

utvecklas. Genom att Andritz involverar 

deras leverantörer i 
tillverkningsprocessen kan Andritz 

ingenjörer anpassa deras ritningar till 

leverantörens resurser och begränsningar. 

Konsumtionen av råmaterial kan därmed 
minskas. 

Energi och 

vattenkonsumtion under 

mätperioden för reducerad 

konsumtion av material och 

energi 

Att få fram data om energi och 

vattenkonsumtion är svårt då Andritz 
får lita på att den data som 

leverantören ger är korrekt enligt 

Genovese et al (2013) 

Bedömningen sker genom användning av 

rutiner framtagen av Andritz gällande 
leverantören maskinpark som Andritz 

ska inspektera vid besök hos 

leverantören. Resultaten poängsätts 

mellan 0-3. Genom att undersöka vad för 
maskiner leverantören använder sig av 

vid produktionen kan Andritz bilda sig 

en uppfattning av utsläppen 

 

Bedömning av säkerhetmetoder är bäst för Andritz att genomföra på plats hos 

leverantören och kan göras i samband med kvalitetsinspektioner, vilket även AGs CSR-
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ansvarige (2015) tar upp. Inköpschefen, inköparen och sourcingansvarig (2015) har 

upptäckt bristande arbetssäkerhet på plats och detta är något som bör dokumenteras och 

tas med vid bedömning av leverantörer, då en säkrare arbetsplats med god arbetsmiljö 

även minskar risken för kvalitetsproblem (Carter & Rodgers, 2008). Enligt Carter och 

Rodgers (2008) leder bättre hälso- och säkerhetsmetoder till minskad 

personalomsättning, reducerande hälsokostnader och minskad personalfrånvaro hos 

leverantören. Personalomsättning kan enligt inköpschefen och inköparen (2015) ha en 

negativ inverkan på kvalitet, och om en bättre arbetsmiljö kan leda till lägre 

personalomsättning finns det en möjlighet att det skulle leda till mindre 

kvalitetsproblem. Flera av de mått för miljö är svåra att mäta och bedöma, speciellt när 

det finns en överhängande risk att få inkorrekt information från leverantörer som både 

Genovese et al (2013) och inköpschef, inköparen och sourcingansvarig (2015) påpekar. 

Det finns en risk att en ökad miljöprestation för Andritz leverantörer kan leda till ökade 

kostnader på kort sikt utifrån vad Genovese et al (2013) tar upp.  

 

Betyg på arbetsmiljö, säkerhetsmetoder, avfallshantering, maskinpark samt 

leverantörens egna kraftverk är något Andritz skulle kunna göra på deras leverantörer. 

Betyget skulle kunna innefatta 0-3, där 0 är underkänt, 1 förbättringar kan göras, 2 

godkänt samt 3 väl godkänt, vilket skulle vara möjligt för Andritz, då det förnärvarande 

har ett liknande betygsystem fast för kvalitetsrisker. Betyget bör grunda sig i vad 

Andritz har specificerat i tidigare steg i processen från våra förslag. Tillvägagångssättet 

för att samla in information om leverantörer kan Andritz använda sig av rutiner vid 

besök hos leverantören. Vilka rutiner Andritz väljer i de olika undermåtten beroende på 

vad som de anser är viktigt och möjligt att bedöma. De är viktigt att rutinerna är så 

omfattande att Andritz får en klar uppfattning om undermåtten och riskerna. Efter att 

rutiner tagits fram ska Andritz gå igenom varje punkt vid deras besök hos leverantören 

och betygsätta rutinerna. Andritz skulle även kunna inkludera frågor om arbetsmiljö, 

säkerhetsmetoder, avfallshantering, maskinpark samt leverantörers kraftverk i den 

egenbedömningen som leverantörer får fylla i. 

 
5.3.3 Avtal  

Vid avtal bör Andritz vara tydliga mot leverantörer och förtydliga vad som innefattas av 

code of conduct (2010) och vad som förväntas av leverantörerna (Maignan, Hildebrand 

& McAlister, 2002; Boyd et al, 2007). Att bryta ner code of conduct (2010) var något 

som vi föreslog i steget definiera specifikationer. Det ska vara tydligt avtalat och med 



  
 

73 

tydliga sanktioner ifall leverantören inte klarar av att uppfylla kraven. Det bör finnas ett 

större djup i avtalen än att om leverantören inte uppfyller code of conduct avbryts 

samarbetet med dem. Andritz kan införa bötesbelopp eller stödsanktioner för att hjälpa 

leverantören att uppfylla code of conduct (inköpschefen, 2015; AGs code of conduct, 

2010).  

 
5.3.4 Beställning 

Andritz är tydliga med instruktioner som berör kvalitet och prisrisken. Vid beställning 

tyder det enligt Antonio (2011) på att det finns fördelar med att skicka med code of 

conduct på leverantörens språk. Genom att skicka med code of conduct skulle risken för 

att leverantörer inte läser igenom och följer code of conduct minska. Andritz kan skicka 

med code of conduct i beställning enligt van Weele (2012).  Boyd et al (2007) tar upp 

att code of conduct (2010) ska vara tydligt för leverantörerna så de förstå vad code of 

conduct innebär och vad som bryter mot den. 

  

5.3.5 Leveransbevakning  

Förtillfället hanterar Andritz kvalitets- och prisrisken vid leveransbevakning. Vid 

kvalitetskontroller kan Andritz kontrollera hur det är hos leverantören med arbetsmiljö, 

säkerhet, avfallshantering och utsläpp samt dokumentera denna erfarenhet. Det bör 

göras utifrån rutiner som definierats i det tidigare steget i inköpsprocessen, definiera 

specifikationer. Utifrån det kan Andritz genomföra en kartläggning av leverantören 

enligt med vad Boyd et al (2007) tar upp gällande kartläggning av produktens processer. 

Andritz gör redan en kartläggning vid kvalitetsinspektioner, men behöver ta med 

arbetssäkerhet, avfallshantering, utsläpp och energiförbrukning i sina inspektioner. 

Kontroller av sociala och miljörisker vid kvalitetsinspektioner är något som CSR-

ansvarige (2015) tar upp ska genomföras. Andritz behöver öka övervakningen för att 

legitimera code of conduct (2010) utifrån Boyd et al (2007) resonemang, där de 

argumenterar för att övervakning av code of conduct (2010)  är både för att kontrollera 

att leverantören följer code of conduct (2010) samt för att sända signaler till företagets 

intressenter angående företagets hållbarhetsansvar och därigenom bygga upp legitimitet 

gällande företagets hållbarhetsarbete i deras supply chain. Det är viktigt att kartläggning 

av processen sker noggrant så att Andritz kan göras en korrekt bedömning av 

leverantören.  
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5.3.6 Utvärdering 

I utvärderingen har Andritz med det som berör kvalitet- och prisrisken, förutom att de 

kan bli bättre på att mäta leveransprecision samt reklamationer. Utifrån tidigare analys 

saknar Andritz hur de ska utvärdera det sociala och miljö i sin utvärdering. De mått som 

Tiwari, Turner och Younis (2014) tar upp kopplar vi till riskerna som tas upp i AGs 

code of conduct (2010). I tabell 19 och 20 har vi brutit ner de sociala och miljömässiga 

risker utifrån vad Tiwari, Turner och Younis (2014) har med i sin utvärdering.  

 

 
Tabell 19 – Utvärdering.  Sociala risker vid leverantörsutvärdering. 

Sociala risk (Tiwari, Turner & Younis (2014) Våra förslag 

  

Anställdas rättigheter Kan bedömas efter vad som framkommit under 

inspektioner vid kvalificering av leverantör samt 

leveransbevakning. Görs med hjälp utav 

genomgång av rutiner som går igenom vid besök 

hos leverantören. Rutinerna ska vara speciellt 

framtagen av Andritz för att undersöka de sociala 

riskerna. Resultaten poängsätts sen mellan 0-3 

Arbetsmetoder Till vilken grad leverantörer använder sig av 

arbetsmetoder som är säkra. Görs med hjälp utav 

genomgång av rutiner som går igenom vid besök 

hos leverantören. Rutinerna ska vara speciellt 

framtagen av Andritz för att undersöka de sociala 

riskerna. Resultaten poängsätts sen mellan 0-3 

Hälsa och säkerhet Andritz kan göra bedömning av vilken 

säkerhetsutrustning som finns på plats och göra en 

uppskattning till vilken utsträckning som den 

används vid inspektioner. Görs med hjälp utav 

genomgång av rutiner som går igenom vid besök 

hos leverantören. Rutinerna ska vara speciellt 

framtagen av Andritz för att undersöka de sociala 

riskerna. Resultaten poängsätts sen mellan 0-3 

Anställdas avtal och villkor Andritz menar att det skulle vara för problematiskt 

att få fram något av värde av att undersöka 

anställdas avtal. Det är därför svårt för Andritz att 

kontrollera avtal och villkor.  

 

Utifrån vad Boyd et al (2007) tar upp kan Andritz göra en bedömning av leverantörens 

engagemang av anställdas rättigheter. Andritz kan göra en kartläggning av processen 

som Boyd et al (2007) argumentera för och därmed bedöma arbetsmetoder och 

säkerhetsutrustningen som finns hos leverantören. Av anställdas avtal är det svårt att få 

något av användning enligt inköpschefen och inköparen (2015) och därför är det bättre 

om Andritz istället bedömer anställdas rättigheter, arbetsmetoder samt hälsa och 

säkerhet. Andritz skulle även kunna bedöma opportunistiskt beteende som ett socialt 

mått. Andritz skulle kunna mäta opportunistiskt beteende genom att leverantörer får 

sämre betyg om de exempelvis tillhandahåller falska dokument eller om leverantören 
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inte följer de kvalitetsinstruktioner som Andritz har angett dem. Att Andritz har fått 

falska dokument av leverantörer eller att de inte har följt kvalitetsinstruktioner har varit 

ett problem som inköpschefen och sourcingansvarig (2015) tagit upp. Ett 

opportunistiskt beteende kan skapa besvärliga kontrakt samt öka övervakningskostnader 

(Carter & Rodgers, 2008) och där tendenser till sådant beteende bör vara en 

varningsklocka för Andritz och de borde undersöka alternativ för en ny leverantör.  

 

Tabell 20 - Utvärdering. Miljörisker vid leverantörsutvärdering. 

Miljömässiga risker (Tiwari, Turner & Younis 

(2014) 

Vårt förslag 

Miljömässig påverkan av processer Andritz kan se vilka maskiner som leverantören 

använder och uppskatta påverkan på miljön som 

den har. Görs med hjälp utav genomgång av 

rutiner som gås igenom vid besök hos 

leverantören. Rutinerna ska vara speciellt 

framtagna av Andritz för att undersöka de 

miljömässiga riskerna. Resultaten poängsätts sen 

mellan 0-3 

Icke återvinningsbara material Andritz produkter består till 90 % av stål, vilket 

gör att det mesta material är stål och därför är detta 

mått inte speciellt användbart. 

Påverkan av substanser Förutom ytbehandling har Andritz inte några 

substanser som har en stor påverkan på 

miljöaspekter i sina tillverkningsprocesser hos 

leverantörer. Därför är detta mått inte speciellt 

användbart och därför är detta mått inte speciellt 

användbart för Andritz. 

Avfallshantering Andritz ska göra kontroller av avfallshantering vid 

inspektioner för att kunna göra en bedömning i 

utvärderingen. Inspektioner görs med hjälp utav 

genomgång av rutiner som gås igenom vid besök 

hos leverantören. Rutinerna ska vara speciellt 

framtagna av Andritz för att undersöka sociala 

risker. Resultaten poängsätts sen mellan 0-3 

 

Utifrån vad som framkommit från AGs CSR-ansvarige, inköpschefen och 

sourcingansvarig (2015) kan Andritz göra bedömning av leverantörernas maskinparker 

och vilken påverkan de har på hållbarhet utifrån rutiner som specificerats tidigare. 

Andritz produkter består mest av stålkonstruktioner och att undersöka icke 

återvinningsbara material passar förmodligen bättre för företag som har mer varierande 

produkter. Andritz har inte heller så stor påverkan av substanser, förutom ytbehandling. 

Andritz hanterar denna risk genom att specificera miljövänlig ytbehandling. 

Avfallshantering kan bedömas vid kvalitetsinspektioner med hjälp av rutiner. Andritz 

kan göra bedömningar enligt skalan 0-3, där 0 är underkänt och 3 är väl godkänt på 

riskerna vi diskuterat var möjliga att ha med. 
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6 Resultat och slutsats 

Syftet med studien var att utvärdera hur Andritz hanterar strategiska risker gentemot 

deras leverantörer i inköpsprocessen samt att ge förbättringsförslag på hur de kan 

hantera strategiska risker gentemot deras leverantörer i inköpsprocessen. För att 

uppfylla syftet med studien behövde vi identifiera strategiska risker samt kartlägga 

inköpsprocessen för Andritz.  

 

6.1 Resultat 

I vår studie har vi kommit fram till att Andritz har väl utvecklade metoder för hur de ska 

hantera de strategiska riskerna i deras inköpsprocess angående kvalitet och pris på 

produkt. Andritz har inte på samma sätt hanterat de strategiska risker som berör miljö 

och socialt.  

 

Vårt resultat är att Andritz bör specificera vad de vill få ut av leverantörer och hur de 

vill att leverantörer ska arbeta med arbetssäkerhet, vilka rutiner leverantörer ska 

använda för att hantera avfall och hur de kan kontrollera energiförbrukning hos 

leverantören. Vi har kommit fram till att Andritz kan specificera vilka säkerhetsrutiner 

leverantören bör använda och skyddsutrustning som ska finnas hos leverantören. 

Andritz kan kontrollera energiförbrukning hos leverantörer genom att undersöka 

maskinparken som leverantören använder. I den egenbedömning som leverantörer gör, 

kan Andritz inkludera frågor om arbetsmiljö, säkerhetsrutiner, avfallshantering och 

maskinpark som leverantören använder. Vid de tillfällen då Andritz besöker 

leverantörer för att kvalificera dem, kan Andritz undersöka hur leverantören presterar på 

arbetsmiljö, säkerhetsrutiner, rutiner för avfallshantering samt maskinparker på plats 

hos leverantören. Vid avtal är det viktigt att Andritz är tydliga med vad de förväntar av 

leverantören kring affären och att det finns tydliga sanktioner som bötesbelopp eller 

stödsanktioner. Vid beställning behöver Andritz vara tydliga med information om vad 

som bryter mot code of conduct och vi kommer även fram till att det kan vara 

fördelaktigt att skicka med code of conduct på leverantörens språk. Vid 

leveransbevakning behöver Andritz övervaka leverantören utifrån vad som specificerats 

tidigare. Kontroller av arbetsmiljö och arbetssäkerhet kan göras i samband med de 

kvalitetskontroller som Andritz förtillfället gör. I utvärderingen kan Andritz använda 

mått som mäter sociala risker som; anställdas rättigheter, arbetsmetoder, hälsa och 



  
 

77 

säkerhet samt opportunistiskt beteende. De kan även mäta miljömässig påverkan av 

processer och avfallshantering för att bedöma de miljömässiga riskerna.  

 
6.2 Slutsats 

I vår uppsats har vi argumenterat för att företag måste ta hänsyn till hur leverantörer 

presterar och att den strategiska risken inte endast existerar inom företagets gränser. 

Code of conduct behöver därför appliceras hos företags leverantörer för att kunna 

hantera den strategiska risken. Andritz behöver övervaka att code of conduct följs av 

leverantörer utan att behöva kompromissa på pris och kvalitet, då CSR- ansvarige 

(2015) menar att i slutändan är pris och kvalitet det viktigast för kunden. Om Andritz 

inte hantera sociala och miljörisker i inköpsprocessen kan företagets rykte försämras 

och de kan tappa i konkurrenskraft.   

 

Andritz hanterar deras ekonomiska risker medan sociala och miljörisker inte tas med i 

inköpsprocessen. Vår studie likt Boyd et al (2007) och Maignan, Hildebrand och 

McAlister (2002) har kommit fram till att ett viktigt steg för att hantera strategiska 

risker i inköpsprocessen är att tydligt definiera vad code of conduct innebär och vilka 

krav som Andritz kan ställa på leverantörer. Som vår litteraturgenomgång visat har 

tidigare undersökningar valt att endast undersöka ett steg i inköpsprocessen, som 

exempelvis val av leverantör. Dock argumenterar vi i vår undersökning för att om inte 

tydliga riktlinjer tas fram i steget definiera specifikationer kan det få följder som hänger 

med i alla steg i inköpsprocessen, vilket även van Weele (2012) påstår då han också 

argumentera att inköpsprocessen olika delar hänger ihop. Andritz behöver ta fram 

rutiner som specificerar vilka risker och processer som Andritz ska granska vid 

inspektioner av leverantörer. Genom att göra det kan Andritz kartlägga vilka 

leverantörer som de anses kommit längst i deras hållbarhetsarbete. 

 

I vårt arbete har vi argumenterat för olika förslag om hur Andritz kan hantera deras 

strategiska risker i inköpsprocess. Det finns svårigheter i att kontrollera att 

leverantörerna följer vad Andritz föreskriver i deras code of conduct och att lyckas göra 

det till konkurrenskraftiga kostnader. Svårigheten vid hållbarhetsarbete är att produkten 

i sig själv inte avslöjar om den är framtagen på ett socialt och miljömässigt 

tillverkningsätt, utan företaget behöver åka och besöka leverantören samt inspektera 

deras verksamhet och processer. Om Andritz skulle misslyckas att hantera sociala och 

miljörisker i inköpsprocessen finns det en risk att de förlorar kunder från 
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pappersindustrin till andra konkurrenter som har kommit längre i deras 

hållbarhetsarbete.  

 

6.3 Kritik till egen studie  

I metoden tar Yin (2007) upp att en nackdel med att använda sig av flera analysenheter 

kan vara att uppmärksamheten riktas mot de specifika enheterna och överblicken blir 

lidande. Vi anser däremot att användning av flera analysenheter i studiens gav oss en 

bättre överblick i fallet än om vi enbart skulle använt en holistisk approach. Detta då vi 

behövde både få ihop strategiska risker och inköpsprocessen till en helhet. En annan 

kritik som kan riktas mot denna studie enligt Karlsson (1999) är att den befinner sig i 

gränslandet mellan utvärdering- och utvecklingsstudie. Vi har försökt att minska 

skillnaden genom att göra en grundlig utvärdering innan vi gått vidare till 

utvecklingsarbetet.   

 

6.4 Reflektioner och förslag till vidare forskning 

En reflektion angående hållbara inköp är att det innehåller flera paradoxala inslag. Detta 

då kunder och företag fortfarande drivs till stor del av priset. Dock anser samhällen och 

då framförallt det västerländska samhället att hållbarhet ska vara en självklarhet vid 

tillverkning av en produkt och där en skandal gällande undermåliga sociala och 

miljömässiga förhållande uppdagas leder ofta till stor uppmärksamhet. Vi tycker oss 

anse att företag överlag är rädda att lägga för stora resurser på hållbarhet och därigenom 

förlora vinstmarginal på produkten. Företagen nöjer sig om de kan håller sig på samma 

nivå som sina konkurrenter och där barnarbete eller något av liknande magnitud inte 

finns inblandat hos deras leverantörer verkar de flesta företagen vara nöjda med deras 

situation, då företagets kunder inte verkar vara villiga att betala den eventuella förhöjda 

prispremien för ytterligare hållbarhet än de grundläggande företaget tillhanda ger. Det 

finns en svårighet att bryta ett sådant läge då ingen riktigt är beredd att gå först och ta 

vissa eventuella ekonomiska smällar. Utifrån vår uppfattning av studien verkar det 

finnas en ”allt eller inget” mentalitet, om det inte går att garantera att sociala och 

miljöaspekter uppfylls är det ingen mening försöka. Det är ett svårt ämne och hantera, 

men vi tror att det även går att förbättra genom att gradvis hitta metoder för att förbättra 

hållbarheten i inköpsprocessen. Vårt bidrag till samhället är att bidra till hur företag 

bättre kan hantera deras strategiska risker vilket också leda till en bättre miljö för alla 

och att den sociala standarden hos leverantören ökar. 
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Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka ifall det finns samband mellan 

arbetsmiljö och kvalitet på produkt hos leverantörer. Vidare kan det även undersökas 

om det finns samband mellan miljöprestationer hos leverantörer och kvalitet på deras 

produkter. Då i vår teorigenomsökning information saknades angående dessa samband.  

En annan inriktning på vidare forskning kan vara att undersöka vad det finns för olika 

strategiska risker vid inköp beroende ifrån vilken del av världen eller länder som 

inköpet sker från. En annan intressant forskning skulle vara att studera om 

opportunistiskt beteende ökar ju lägre tillverkningspris leverantören kan erbjuda. 

Utifrån vad som framkommit skulle det även kunna vara intressant att undersöka ifall 

det finns kulturella skillnader som påverkar personalomsättning. 
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I 
 

 
Bilagor 

Bilaga A  

Intervjuguide inköpschefen (2015-03-27) och inköpschefen och inköparen (2015-04-13) 

Andritz 

 Beskriv allmänt om Andritz och AG? 

 Beskriv allmänt om Andritz hållbarhetsarbete? 

 Vilka företagsvärderingar har Andritz gällande hållbarhet? (code of conduct, 

hållbarhetsredovisning, miljöpolicy) 

Inköpsprocessen 

 Beskriv allmänt om Andritz inköpssituation/ inköpsprocess? 

 Beskriv hur Andritz inköpsprocessen går till utifrån: 

 Definiera specifikationer (köpa eller tillverka, kvalitetsspecifikationer, 

logistikspecifikationer, underhållsspecifikationer, juridiska och miljökrav, 

målbudget)? 

 Val och bedömning av leverantör (leverantörmarknadsundersökning, 

kontraktering, preliminär kvalificering, kommersiell och teknisk utvärdering)? 

 Avtal (specifikationer, ritningar, prover, villkor)? 

 Beställningsprocessen (information och instruktioner som skickas med)? 

 Leveransbevakningen (avancerad statuskontroll, fältbevakning, avvikelsebaserad 

bevakning, rapporteringssystem om problem som uppstår)? 

 Utvärdering och uppföljning (klassificeringssystem, kriterier, viktning, besök, 

egenifyllning)? 

Underfrågor till inköpsprocessen 

 Inköpsprocessen för nya inköp, modifierade omköp och rent omköp, var börjar 

de olika inköpen i processen? Var skiljer de åt?   

 Hur skiljer sig inköpsprocessen åt mellan olika leverantörer/produkter beroende 

på land och kritikalitet på produkten? 

 Hur får ni med miljö, socialt och ekonomiskt hållbart i er inköpsprocess? 

 Frågar Andritz om miljöcertifikat eller CSR hos leverantören? Finns det med i 

bedömningen? 

  



  
 

II 

Bilaga B  

Intervjuguide Inköpschef och sourcingansvarig (2015-05-18) 

 Hur bedömer ni arbetsmiljö? 

 Hur kan ni bedöma arbetsmiljö? 

 Hur kontrollerar ni arbetssäkerhet? 

 Hur kan ni kontrollera arbetssäkerhet? 

 Hur kan ni kontrollera luftföroreningar hos leverantör? 

 Hur kan ni kontrollera avfallshantering hos leverantörer? 

 Vilka frågor ingår i egenbedömning som leverantören gör? 

 Hur ofta besöker ni leverantörer? 

 Vad dokumenterar ni från besöken? 

 Vad är subnummerstrategi? 

 

  



  
 

III 

Bilaga C  

Frågor till Andritz (2015-08-20) 

Till Ingenjör: 

Definiera specifikationer (Ingenjör): 

Har ni designat produkter med hänsyn till miljön i tillverkning, användning och 

återvinning? (Avfall, utsläpp, energiförbrukning, råmaterial) 

Har ni designat produkter med hänsyn till sociala aspekter vid tillverkning och 

användning? (Farliga processer: Arbetsmiljö, arbetssäkerhet) 

Har ni designat produkter med hänsyn till ekonomiska aspekter vid tillverkning och 

användning? (kvalitet vs lågt pris) 

 

Inköpschefen 

Övriga frågor: 

Hur självständiga är ni och de andra Andritz företagen i Sverige?  

Varför har er inköpsprocess reviderats 2014 och 2015? 

Vilken påverkan finns från koncernen? 

Vilka är det som arbetar på inköpsavdelningen och vad gör dem? 

Varför har ni inte outsourcat blåslådor men allt annat? 

Ert kvalitetsledningssystem vilka är skillnader vs likheter med ISO? Varför ni har valt 

ett eget? (ekonomiskt eller andra faktorer) 

När ni exempelvis väljer standardmotorer, tar ni hänsyn till om de är miljövänliga eller 

producerats på ett miljövänligt sätt?  

Undersöker ni leverantörernas policy ifall de har med sociala och miljö?  

Vilka är med vid kvalificering av leverantör och utvärdering av leverantör? 

Val av leverantörer:  

Vad är auditering och vad ingår i den? 

Vad är global procurement? 

På vilka språk finns AGs code of conduct i? 

Vid offertförfrågan till leverantörer vad vill Andritz jämföra? ( Vi har skrivit pris, 

leveranstid och övriga villkor. Vad är övriga villkor?)( Dokument inköpsprocessen) 

Vilket språk skickar ni dokumenten i vid beställning? 

Varför är inte kvalitetsledningssystem med i offertjämförelsen? 

Varför är inte finansiell status med i offertjämförelsen? 

Evaluation procurment, hur bedömer ni den?( bara godkänd eller ej) 

Hur viktar ni era leverantörer? Varför finns det inte med? Medvetet val? 

Hur kan ni avgöra om kvalitetsledningssystemet är väl fungerande? (Att ni får en bra 

produkt? Kan ni bedöma att det är olika nivåer) 

  



  
 

IV 

Bilaga D  

Frågor till AG 

How important is sustainability in purchasing for Andritz? When did sustainability 

become important for Andritz? 

Your vision states that Andritz should offer the best technologies available on the 

market and providing products and services that create economic, social and ecological 

benefits for customers, for society and for the environment. Does this include 

purchasing?   

Can Andritz gain any benefits with sustainable purchasing? Example economic, 

marketing 

Is there any pressure from stakeholders to implement sustainable purchasing? 

Could poor supplier performance in social and environmental issues harm Andritz 

reputation? 

What kind of sustainable practices in purchasing do you expect that subsidiaries of 

Andritz should do? 

What responsibility do your subsidiary’s have in controlling that code of conduct is 

followed? 

Is it important that suppliers have policies that include social and environmental issues? 

What kind of responsibility do you have that suppliers act sustainable? 

Should there be any sanctions if supplier’s doesn´t act according to code of conduct? 

Is there a requirement that suppliers should have CSR/environmental systems to be a 

supplier to Andritz? 

What kind of controls do you perform with your subsidiary’s sustainability practices in 

purchasing? 

Why did you include a requirement for your subsidiary´s to send code of conduct to 

your suppliers? 

What do you mean by controlling suppliers on their own condition according to your 

sustainability report? 

 



  
 

V 

Bilaga E  
Hi!  

We´re two students from Sweden and we study business and economics. We are 

currently writing a master essay about sustainable purchasing. We´ve done a case study 

with Andritz in Växjö and would like to ask you some questions to improve our paper. 

We would find it very helpful if you would be able to take time to answer some 

questions about what sustainability in purchasing means for your company. We can 

send the questions in an e-mail or do a phone interview. My contact information is 

johan_akerdal@msn.com or phone number +4673xxxxxxx. 

Regards  

Johan Åkerdal and Pehr Andersson 
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