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Sammanfattning 
 

Konceptet hållbar utveckling introducerades 1987 av WCED i The Brundtland report. I och 

med detta uppmärksammades klimatfrågan på allvar vilket i Sverige bidrog till en ökad 

miljöreglering för företag, men också ett större miljöengagemang bland konsumenter, 

politiker och företag. På grund av detta arbetar många företag idag aktivt med 

miljöförbättrande åtgärder, ett sätt att göra detta är genom ett standardiserat 

miljöledningssystem, där ISO 14001 är det mest utbredda. 

 

Parallellt med miljöfrågans utveckling har även affärslandskapet förändrats mot 

specialisering och en fokusering på kärnprocesser. Detta leder till att produkter, som 

fortfarande är av stor vikt för företagets verksamhet, tillhandahålls av leverantörer. I och med 

den växande roll utomstående aktörer därmed spelar i ett företags produktionsprocess ökar 

vikten av goda leverantörsrelationer. Stora Svenska företag såsom H&M, Indiska och IKEA  

har tvingats till akuta åtgärdsprogram efter mediala avslöjanden inom distributionsledet. Små 

företag utsetts inte för denna typ av granskning men har i praktiken ett lika stort ansvar att ta. 

Hela 99 procent av Sveriges företag definieras som små, därför är dessa företags påverkan på 

hållbar utveckling i leverantörsledet mycket viktigt, trots små resurser och inköpsvolymer. 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur kund och leverantör samverkar inom 

ramen för arbetet med miljöledningssystemet ISO 14001. Författarna har med utgångspunkt i 

ett induktivt angreppsätt undersökt detta genom en kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Då denna studie utförts i samarbete med Esam AB har deras kunder utgjort grunden för 

undersökningen. Utifrån dessa företag ser författarna tydligt att de avgörande aspekterna i 

valet av leverantör är produktens kvalitet och pris. Arbetet med ISO 14001 har dock medfört 

en ökad medvetenhet om leverantörskedjans totala miljöbelastning, samt en vilja att inom 

ramen för pris och kvalitet ta hansyn till detta i valet av leverantör. Kommunikationen i detta 

skede består därför i stor utsträckning av att påvisa och konstatera leverantörens miljöarbete. 

 

Vidare visar studien på att den miljörelaterade kommunikationen mellan kund och leverantör 

är mycket sparsam i den fortsatta relationen. Dock visar företagen på en vilja att utöka 

miljösamarbetet, men också en viss uppgivenhet kring de praktiska möjligheter som finns för 

att realisera detta.  

 

Arbetet med ISO 14001 utgör, enligt studien, ett fördelaktigt utgångsläge till en 

miljörelaterad samverkan. Kommunikationen mellan kund och leverantör är dock mycket 

sparsam och går främst ut på att kontrollera och konstatera ett eventuellt miljöarbete. I denna 

typ av relation finner författarna inget utrymme för diskussion kring den gemensamma 

miljöbelastningen, och därmed inte någon utveckling mot leverantörssamverkan inom 

miljöfrågor. Författarna anser därför med utgångspunkt från denna studie, att en utvecklad 

kommunikation mellan kund och leverantör, där miljöarbetet i större utsträckning diskuteras 

snarare än konstateras, är en framtida utmaning, som på sikt kommer att leda till en utvecklad 

samverkan och en miljövänligare leverantörskedja.    

 

Trevlig läsning!
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1. Inledning 
 

I årtionden har det varit känt att en ökad befolkning och förhöjd levnadsstandard kan komma 

att leda till en urholkning av de resurser planeten håller oss tillgodo med
1
. Detta har gjort att 

begreppet hållbar utveckling blivit ett omtalat begrepp genom hela samhällsstrukturen, både 

lokalt och globalt. Konceptet introducerades 1987 av WCED i The Brundtland report och 

utvecklades ytterligare fem år senare med Agenda 21
2
.  

 

Enligt Brundtlandkommissionen definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredställa sina behov”.
3
 Begreppet är därmed ett omfattande koncept som lyfter fram bland 

annat arbete med klimatfrågan, folkhälsa och livskvalitet, arbetsliv, sysselsättning, 

ekonomisk tillväxt och välfärd.
4
 Det ekonomiska perspektivet inom hållbar utveckling berör 

således att välfärden och den ekonomiska tillväxten ska fortgå med så liten belastning på 

miljön som möjligt
5
. I regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar utveckling står det 

att ”Det grundläggande ansvaret för hållbar utveckling ligger hos ländernas regeringar. 

Deras vilja att föra en politik som bekämpar fattigdom och främjar hållbar utveckling är 

avgörande”
6
. I Sverige och många andra länder har detta bland annat lett till en ökad 

miljöreglering för företag. 

 

Ökad miljöreglering är dock inte det enda som förändrat marknaden och företagens 

förutsättningar. Med villkor som bland annat öppnare gränser världen över och förbättrade 

kommunikationsmöjligheter har marknaden idag blivit allt mer globaliserad, vilket har 

bidragit till att både affärsmöjligheter och konkurrens ökat. Svenska företag konkurrerar inte 

bara med lokala eller nationella företag, utan också med internationella företag världen över. 

Globaliseringen är därmed en av de största faktorerna till att affärslandskapet går igenom en 

stor förändring
7
. 

 

Företag omstrukturerar sig och lägger större fokus på utvalda kärnprocesser
8
. Detta för att 

nischa sig på marknaden, utveckla spetskunskaper och kostnadseffektivisera genom att 

avskaffa mindre lönsamma delar av verksamheten. En konsekvens av detta är att delar som 

fortfarande är av stor vikt för företagets verksamhet produceras av leverantörer. Det 

beroendeförhållande som därmed uppstår leder till att relationerna mellan företaget och dess 

leverantörer blir allt viktigare
9
. I och med den växande roll externa produkter därmed spelar i 

ett företags produktionsprocess ökar vikten av att ha stor kunskap om, tillit till och relation 

med sina leverantörer, med andra ord vikten av leverantörssamverkan.  

 

                                                 
1 Millennium Ecosystem Assessment (2005) http://www.millenniumassessment.org/en/About.aspx 
2 United nations (1987) Our common future, United nations (2005) Agenda 21 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm 
3 United Nations (1987) 
4 Miljödepartementet (2002-03-14) Nationell strategi för hållbar utveckling  

http://www.regeringen.se/sb/d/417/a/2886, s. 1 (2009-03-28) 
5 Ibid. s. 107 
6 Ibid. s. 105-107 
7 Normann, Richard (2001) När kartan förändrar landskapet, Liber ekonomi, s.116 ff. 
8 Ibid. s.116 ff. 
9 Bergdahl, Anna (1996) Strategisk leverantörssamverkan vägen till ett effektivare samarbete mellan kund och leverantör 

Institutet för verkstadsteknisk forskning Mölndal, 16 ff. 
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Ola Löhman och Daniel Steinholtz skriver, ”Den främsta orsaken till att 

leverantörssamverkan har blivit ett allt viktigare medel i konkurrensen är att marknaden och 

kunderna ställer allt högre krav”
10

 . Detta innebär att konsumentens köpkraft tillsammans 

med lättillgänglig information gör att kraven på företagen vässas när det gäller leverantörer 

och underleverantörer. Mediebevakning och marknadspåtryckningar har under 2000-talet 

tvingat företag med stora varumärken att se över verksamhetens distributionsled och åtgärda 

både sociala och miljörelaterade problem.
11

 I Sverige har bland annat IKEA, H&M, ICA och 

Indiska tvingats till akuta åtgärdsprogram efter mediala avslöjanden inom distributionsledet. 

Att kunna ta ansvar för en produkt och veta att den i sin helhet uppfyller de miljövärderingar 

företaget förmedlar till kunden kräver med dagens affärslandskap därmed inte bara ett aktivt 

arbete inom organisationen, utan också en aktiv leverantörssamverkan. 

1.1 Problembakgrund 
 

Något som uppmärksammades vid FN:s konferens i Rio De Janeiro var bristen på enhetliga 

regler och terminologi för miljöarbete inom företag. World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), som var den organisationen som styrt näringslivets förberedelse 

inför konferensen, tog då initiativet att inom den internationella standardiserings- 

organisationen ISO, påbörja ett standardiseringsarbete inom miljöområdet
12

. Resultatet blev 

olika miljöledningssystem där ISO 14001 utmärker sig som det mest använda, både 

internationellt och i Sverige.
13

 

 

Enkelt beskrivet handlar ett ledningssystem om samordnande krav och arbetssätt för företag. 

Detta gör sig gällande inom en mängd områden, bland annat produktion, kvalitet och miljö
14

. 

I arbetet med miljöledningssystem är ett av de viktigaste grundkoncepten en övergripande 

kontroll på produktionsprocessens miljöpåverkan. Då många företag idag baserar större delen 

av sin verksamhet på externt producerade produkter och insatsvaror expanderas behovet av 

denna typ av kontroll även utanför företagets gränser.  

 

För att som ISO 14001-certifierat företag försäkra sig om att de leverantörer man anlitat 

arbetar som utlovat vad gäller miljöfrågor kan det vara till stor hjälp att dessa leverantörer, 

även de har en miljöcertifiering. Dessa granskas då av en tredje part såsom ISO och andra 

olika certifieringsorganisationer, beroende på vilket certifikat leverantörerna har. Detta 

innebär att de företag som godkänts en miljöcertifiering har en skyldighet att följa upp, 

dokumentera och rapportera det arbete som utförs.  

 

Tredjepartsorganisationerna fungerar dock inte som ett bollplank för idéer till specifika 

förbättringar, därmed är det upp till det enskilda företaget hitta och genomföra optimala 

lösningar, både för miljön och för företaget.   

 

                                                 
10 Löhman, Ola och Steinholtz, Daniel (2003) Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social responsibility i praktiken. 

Ekerlids förlag Stockholm, s. 11 
11Seuring, Stefan et al (2008) “Sustainability and supply chain management: An introduction to the special issue”, Journal of 

Cleaner Production No. 16, 2008, pp. 1545-1551 
12 International Organization for Standardization (2009-04-28) ISO 14001 10 år från 2006 

http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf, s. 7 
13 Tillväxtverket (2009-03-28) Miljöcertifiering 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/miljocertifiering/fordjupningssidor/antalforetagcert

ifieradeenligtiso14001.4.21099e4211fdba8c87b800017120.html (2009-05-05) 
14 Brorson, Torbjörn & Almgren, Richard (2006) ISO 14001 för små och medelstora företag, SIS förlag 
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Ett sätt att göra detta kan vara att samverka med sina leverantörer inom miljöfrågor. Att 

kunna ta del av, dela med sig och uppdatera information från sina leverantörer för att på detta 

sätt utvecklas tillsammans utgör en fungerande samverkan mellan företag och leverantör. Det 

handlar om att se arbetet med leverantörerna som ett samarbete snarare än ett utbyte. 

Slutprodukten är ett resultat av gemensam produktion och därför bör också gemensamt 

ansvar tas för produktionsprocessen. 

 

ISO 14001 uppkom så sent som 1996 och är därför ett relativt nytt ledningssystem som 

fortfarande konstant utvecklas.
15

 Det finns en hel del forskning som undersökt 

miljöledningssystemets reella miljöprestation
16

, samtidigt som externa effekter såsom hårdare 

miljökrav på leverantörer är någorlunda kartlagda.
17

 Relationen mellan kund och leverantör 

är dock ett område som diskuterats mycket sparsamt inom ramen för arbetet med ISO 14001 

och det är med denna utgångspunkt som problemformuleringen har fastställts.  

1.2 Problemformulering 
 

Utifrån huruvida ISO 14001 påverkar relationen mellan kund och leverantör har författarna 

fastställt följande problemformulering:  

 

Hur samverkar små företag med sina leverantörer inom ramen för miljöledningssystemet ISO 

14001 och hur påverkar detta det enskilda företagets och leverantörskedjans miljöarbete? 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utifrån en empirisk undersökning öka förståelsen för hur kund 

och leverantör samverkar inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001. Med 

utgångspunkt i problemformuleringen belyser vi genom en kvantitativ och kvalitativ 

undersökning förhållandet mellan ovan nämnda aspekter. Denna kunskap kan användas för 

att utveckla de moment i miljöledningssystemet som berör relationen mellan kund och 

leverantör och därmed också förbättra förutsättningarna för en miljövänlig leverantörskedja. 

1.4 Studiens intressenter 
 

Studiens problemområde är framdiskuterat i samarbete med miljökonsulten Esam AB 

(hädanefter benämnt endast som Esam). Av den anledningen bör Esam ses som den 

huvudsakliga intressenten i arbetets resultat. Den ökade förståelsen som arbetet syftar till kan 

emellertid också vara av intresse för andra miljökonsulter som arbetar med ISO 14001. 

Företag som är eller vill certifiera sig enligt ISO 14001 och funderar på hur detta inverkar på 

leverantörsrelationerna kan även dem vara en intressent av undersökningen. Privatpersoner, 

studenter, lärare och forskare med ett intresse för ISO 14001 och/eller leverantörssamverkan 

likaså. 

                                                 
15 Piper, Lennart, Ryding, Sven-Olof & Henricsson, Curt (2004)  

Ständig förbättring med ISO 14000, SIS förlag, s. 5 
16

 Nawrocka, Dagmara & Parker. Thomas (2009) “Finding the connection: environmental management systems and 

environmental performance”, Journal of Cleaner Production No. 17, 2009, pp. 601–607, s. 601-602. 
17 Gonzalez, et al (2008) “Environmental management system certification and its influence on corporate practices - 

Evidence from the automotive industry” International Journal of Operations & Production Management Vol. 28 No. 11, 

2008, pp. 1021-1041, s. 1034-1035 
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1.4.1 Esam AB 

Esam AB är en konsultfirma verksam i Stockholm- och Umeåregionen och har som affärside 

att ”genom strategiskt ledarskap, kunskap, inspiration och processledning utveckla 

företag, organisationer och regioner i hållbar riktning.”
18

. Esam har varit verksamma i snart 

tjugo år och startade sin verksamhet i Umeå. Idag har de majoriteten av sina kunder i Umeå, 

där de även har sitt kontor med cirka tio konsulter. Esams kunder består främst av små 

företag, men även ett fåtal medelstora och stora. De tillhandahåller en brett spektra av tjänster 

som alla har hållbar utveckling som gemensam nämnare. Esams största arbetsområde är dock 

införandet av effektiva verksamhetssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Det vill säga 

för de företag som ska införa eller redan infört ledningssystem översätta de mål och strategier 

företaget kommit fram till, till processer med arbetsbeskrivningar och dokument, både på 

övergripande och praktisk nivå. Esam och andra miljökonsulters roll i certifieringen av ISO 

14001 beskrivs närmare på sida 26.
19

 

 

Esam arbetar även med utbildning, strategisk rådgivning och samordningstjänster inom ovan 

nämnda områden. Esam har samarbeten med organisationer såsom Another Development 

Perspective – ADEP, Gender Equality Vision och Sustainium. De är även involverade i ett 

internationellt utbyte av kunskaper inom hållbarhetsområdet, främst genom deras samarbete 

med organisationen Sustainable Sweden. De skriver själva på sin hemsida att deras ambition 

är att ”… steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet. Vi vill delta i den 

nödvändiga globala förändringsprocess mot hållbarhet som pågår jorden över.”
20

 

1.5 Avgränsningar 
 

Den tydligaste avgränsningen i denna studie är att den empiriska undersökningen endast 

berör små företag, detta är dock ingen större begränsning då 99 procent av Sveriges företag 

klassificeras som små.
21

 Författarna har i och med detta valt att tillämpa Europeiska 

kommissionens definition av små företag. Genom denna definition fastställs kriterierna för 

små företag samt begreppet mikroföretag utifrån personalstyrka och omsättning. Följande 

kriterier är direkt hämtade från Europeiska kommissionens sammanfattade 

lagstiftningsresurs.
22

 

 

Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

 

Författarna har dock valt att slå ihop begreppet mikroföretag med begreppet små företag på 

grund av att det inte ingår i studiens ambition att jämföra dessa två. Säkerställande av att alla 

deltagande företag är små har gjorts med hjälp av kontrollfrågor i enkät och intervjuer. 

                                                 
18 Esam AB (2009-05-10)  Företagspresentation 

http://www.esam.se/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=95 (2009-05-15) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Tillväxtverket (2009-03-30) Basfakta om företag och företagande, 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/foretagochforetagande.4.21099e4211fdba8c87b80

0017532.html (2009-04-15) 
22 Europeiska kommissionen (2003-05-16) Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag [EUT L 124, 

20.5.2003], http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26026.htm (2009-04-14) 

 

http://www.ingvarronnback.se/
http://www.ingvarronnback.se/
http://www.ingvarronnback.se/
http://www.genderequalityvision.org/
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Företag idag innehar ofta rollen som både kund, det vill säga inköpare av andra leverantörers 

produkter, och leverantör, försäljare av produkter till privat- eller företagskunder. En 

ytterligare avgränsning som därmed gjorts är att relationen mellan leverantör och kund i detta 

arbete kommer att undersökas utifrån företagens roll som kund. Författarna undersöker 

därmed varken det undersökta företaget i dess roll som leverantör, eller företagets 

leverantörers syn på relationen. Denna avgränsning har gjorts för att tydliggöra arbetets 

omfång och att inte förväxla dessa begrepp.  

 

Det bör även påpekas att studien inte tar ställning till vilka konkreta effekter arbetet med ISO 

14001 har på miljön. Vi gör därmed ingen värdering av huruvida detta ledningssystem ger 

effekt på miljön eller inte. Det som undersöks är hur företagen samverkar med sina 

leverantörer inom ramen för ISO 14001 och hur detta påverkar miljöarbetet.  

1.6 Begränsningar 
 

En uppenbar begränsning som föranletts av samarbetet med miljökonsulten Esam är att 

urvalet i den empiriska undersökningen har begränsats till Esams kundregister. Detta urval 

har gjorts på grund av att problemformuleringen förutsätter att företagen arbetar med 

miljöledningssystemet ISO 14001 och är aktiva inom miljöfrågor. Att välja en miljökonsults 

kundregister som urvalsram är ett naturligt sätt att hitta dessa företag och säkerställa att 

undersökningens urval är relevant för undersökningens syfte. 

 

Den begränsning författarna uppmärksammat i och med detta är att urvalsramen främst 

innehåller företag från Umeåregionen och ett fåtal från stockholmsregionen. Författarna har 

dock i den mån det varit möjligt utjämnat den geografiska spridningen genom att i den 

kvalitativa undersökningen välja två företag från varje region.   
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2. Studiens utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer författarna till att börja med att förklara ämnesvalet och redogöra för 

den förförståelse som fanns innan arbetet påbörjades. Därefter diskuteras kunskapssyn, 

angreppssätt, val av metod och källkritik mot sekundärkällor. 

2.1 Ämnesval 
 

Författarna har sedan en tid tillbaka intresserat sig för hållbar utveckling och miljöarbete, 

vilket föranledde att miljökonsulten Esam söktes upp som uppdragsgivare och att arbetet 

fokuserades kring miljöfrågor. Det samarbete som uppkom med Esam gjorde att 

problemområdet fastställdes inom ramen för Esams arbets- och kunskapsområden, 

kopplingen mellan ISO 14001 och relationen mellan kund och leverantörer initierades 

därmed av Esam. De hade under en längre tid utvecklat ett intresse för 

miljöledningssystemets leverantörsbedömning samt miljöledningssystemets roll i relationen 

mellan kund och leverantör. Detta omformades sedermera i diskussioner mellan författarna, 

handledaren och Esam till den problemformulering som uppsatsen grundas i.  

 

För att tydliggöra problemformuleringen och definiera en önskvärd leverantörsrelation valde 

författarna att utgå från teorin om strategisk leverantörssamverkan. Att sträva efter en hållbar 

utveckling i en distributionskedja handlar i stor utsträckning om effektivisering av 

produktion, väl etablerad kommunikation och en långsiktig målsättning.
23

 Det är därför, 

enligt författarna, lämpligt att hållbar utveckling i distributionsledet utvecklas genom interna 

faktorer företagen emellan, som kan beskrivas genom strategisk leverantörssamverkan. På 

grund av detta är undersökningen inte inriktad på den generella relationen mellan kund och 

leverantör, snarare den specifika relationen mellan kund och leverantör som påverkar 

miljömässigt viktiga faktorer.  

 

Teorin om strategisk leverantörssamverkan valdes för att tydliggöra dessa beståndsdelar och 

definiera en, i de allra flesta fall, önskvärd relation mellan kund och leverantör. Detta innebär 

dock att relationen, som den definieras i denna uppsats kan tyckas långtgående och svår att 

genomföra för små företag på den svenska marknaden. Författarna är dock medvetna om att 

undersökningssegmentet inte nödvändigtvis har fullt utvecklade partnerskap så som de 

beskrivs i den teoretiska referensramen. Det kan emellertid vara mycket fördelaktigt att utgå 

från en tydligt definierad högstanivå, och utifrån den analysera företagens relation till 

varandra när det gäller miljöarbete. Målet är alltså inte att undersöka hur många strategiska 

partnerskap som ISO 14001 bidragit till, snarare hur ISO 14001-certifierade företag 

samverkar med sina leverantörer – vilket analyseras utifrån högstanivån strategisk 

leverantörssamverkan.   

 

Författarna anser att ämnesvalet är mycket relevant, både utifrån ett brett vetenskapligt 

perspektiv och ett framtida praktiskt arbete med leverantörsrelationer och ISO 14001. Att 

studera hur kund och leverantör samverkar inom ramen för ISO 14001 är ett bra sätt att 

utvärdera miljöcertifieringens effekt på leverantörskedjan. Undersökningen kan emellertid 

också vara ett verktyg för att identifiera förbättringsområden inom miljöledningssystemet 

som i förlängningen kan leda till en hållbar produktion genom hela leverantörsledet. 

                                                 
23 Turner, Martha & Houston, Pat (2009) “Going green? Start with sourcing” Supply chain management review 2009-03, pp. 

14-21, Seuring, Stefan  et al (2008) 
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2.2 Förförståelse 
 

Inom vetenskaplig forskning är det i många fall eftersträvansvärt att personliga erfarenheter 

och värderingar påverkar arbetsprocessen i så liten utsträckning som möjligt. Detta grundar 

sig i att forskare med olika kunskaper kan uppvisa olika sätt att ta sig an, tolka och förklara 

en och samma företeelse
24

.  

 

Författarna kan till att börja med att konstatera att förförståelsen inom problemområdet varit 

minimal. Problemområdet diskuterades fram i två separata möten med uppdragsgivaren Esam 

och var således inte ett problem som författarna valde utifrån egna referensramar. Författarna 

hade därmed mycket begränsad kunskap om arbetet med ISO 14001 och strategisk 

leverantörssamverkan innan arbetet påbörjades, då vi varken läst om det inom ramen för vår 

utbildning, arbetat med det på annat sätt eller intresserat oss för det på fritiden. Däremot är 

det viktigt att påpeka att författarna sedan en tid tillbaka haft ett brinnande intresse för hållbar 

utveckling och miljöarbete, vilket föranledde att Esam söktes upp och att arbetet fokuserats 

kring miljöarbete. Författarnas värderingar, intresse, erfarenhet och kunskap kring hållbar 

utveckling är därför en av de anledningar till varför denna uppsats anses styrd åt en mer 

positiv syn på miljöfrämjande åtgärder.  

  

Att påverkas av åsikter eller värderingar behöver, utifrån vår kunskapssyn, inte vara ett 

problem för genomförandet av undersökningen.
25

 Dock anser författarna att långtgående 

förutfattade meningar, trots vår kunskapssyn, kan störa forskningsprocessen och i alltför stor 

utsträckning påverka hur omvärlden tolkas. Utifrån detta kan författarnas övervägande 

positiva syn på miljöarbete och miljöåtgärder, påverka den kritiska granskningen av 

miljöledningssystemet ISO 14001 och dess reella effekt för miljö och leverantörsrelationer. 

Med detta sagt är författarna väl medvetna om detta och försöker därför, enligt 

metodlitteraturen, aktivt ”förhindra okontrollerad inverkan från dessa värderingar i 

forskningsprocessen”
26

 

2.3 Kunskapssyn  
 
Inom vetenskapen finns det två huvudsakliga förhållningssätt, positivism respektive 

hermeneutik
27

. Då grunden för denna uppsats rör relationer, anser vi att det är viktigt att 

fokus läggs på tolkning och förståelse av hur representanter från företagen beskriver sitt 

arbete med ISO 14001 och hur de integrerar med sina leverantörer. Vi har därmed en 

hermeneutisk kunskapssyn.  

 

Hermeneutiken utgörs, i relation till positivismen, av en i högre grad accepterande inställning 

kring tidigare kunskaper och värderingar och dess påverkan på allt från val av 

undersökningsämne till utförande och tolkning av resultat. Dessa erfarenheter ses inom 

hermeneutiken inte som ett hinder för forskningsprocessen, snarare som en del i den tolkning 

som utförs
28

. Författarna anser därmed att de inte finns någon absolut sanning, utan endast en 

tolkning av fenomen som är skapade av människan.   

                                                 
24 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1991) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Studentlitteratur Lund, s. 151 
25 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning Studentlitteratur Lund s. 28f 
26 Bryman, Alan & Bell, Emma (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi Malmö, s. 43 
27 Holme & Solvang (1991) s. 151 
28 Bryman & Bell (2005) s. 29-31 
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Vidare betyder detta att arbetet med ISO 14001 och leverantörsrelationer utförs och uppfattas 

olika av olika företag, av den enkla anledningen att företagen består av individer med olika 

referensramar. Detta medför att individuella erfarenheter och värderingar i stor utsträckning 

skapar arbetssättet, snarare än att arbetssättet skapar individerna. På grund av detta finns det 

en omfattande subjektivitet som inte direkt kan återges i, eller studeras utifrån teoretiska 

ramverk
29

. 

 

Författarnas mål med studien är därmed inte att likt det positivistiska synsättet söka och 

förklara den absoluta sanningen
30

, snarare att överblicka och förstå de aspekter vi undersöker 

och tolka dem utifrån den kontext som undersökningen utförs i.
31

  

2.4 Angreppssätt 
 

Inom forskning finns det olika angreppssätt som kan tillämpas för att dra vetenskapliga 

slutsatser. Dels det deduktiva och det induktiva. Den induktiva principen har i grova drag sin 

utgångspunkt i att forskaren först gör observationer i empirin för att sedan dra slutsatser, 

bygga nya kunskaper och utforma teorier utifrån dessa observationer. Som motpol utgår 

forskaren i det deduktiva angreppssättet från en redan existerande teori, vilken används likt 

en fast förståelseram för att tolka eller studera förhållanden i empirin, detta för att bevisa eller 

förkasta den valda teorin. 
32

 

 

Syftet med studien är, som författarna tidigare förklarat, att öka förståelsen för de aspekter vi 

undersöker och tolka dem utifrån den kontext som undersökningen utförs i. Detta betyder att 

undersökningen syftar till att härleda slutsatser, i detta fall en förståelse, utifrån de 

observationer som den empiriska undersökningen ger oss. Författarnas angreppssätt är 

därmed av induktiv karaktär.
33

  

 

Teorin om strategisk leverantörssamverkan är således inte vald för att bevisas eller förkastas. 

Den valdes snarade som ett stöd i processen mot att förstå det område vi undersöker samt 

som en stöttepelare i tolkningen av de empiriska observationerna, varav vi valt att benämna 

denna som den teoretiska referensramen. Ambitionen med författarnas induktiva angreppssätt 

är emellertid inte att utforma en teori utifrån observationer i empirin, snarare att öka 

förståelsen inom problemområdet, och utifrån den rådande kontexten klargöra hur kund och 

leverantör samverkar inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001 och hur detta det 

påverkar det enskilda företaget och leverantörskedjans miljöarbete.  

2.5 Val av undersökningsmetod 
 

Undersökningsmetoden kopplas ofta samman med den kunskapssyn som arbetet utgår ifrån. 

Då författarna har en hermeneutisk kunskapssyn anses den kvalitativa metoden av många 

forskare som en lämpligare metod att använda. Detta då den kvalitativa 

undersökningsmetoden med fördel kan gå djupare in i, och analysera, anledningar och 

bakomliggande orsaker till de frågor som ställs. Den kvalitativa metoden utgörs därmed av ett 

holistiskt betraktelsesätt där forskaren utgår från helheten av en företeelse och inte dess 

                                                 
29 Bryman & Bell (2005) s. 42f  
30 Patel & Davidson (2003) s. 24f 
31Andersen, Heine (1994) Vetenskapsteori och metodlära – introduktion, Studentlitteratur Lund, s. 45f  
32 Ibid. s. 14ff  
33 Bryman & Bell (2005) s. 25 
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separata delar. Vidare utgår metoden från att mänsklig erfarenhet är komplex och tolkningen 

av den således är beroende av förståelse för människan i ett socialt sammanhang.
34

 Denna 

beskrivning sammanfaller mycket väl med arbetets syfte vilket gör att en stor del av metoden 

är av kvalitativ karaktär. 

 

I inledningsfasen av det empiriska arbetet fanns dock ett stort behov av en översikt i 

företagens attityd till miljöfrågor och leverantörssamverkan. Insamling av empiri inleddes 

därför med en kvantitativ metod. Den kvantitativa undersökningen tog sin form i en enkät 

med syfte att ge författarna den översikt som behövdes för ett fortsatt arbete mot en djupare 

förståelse inom problemområdet.  

 

Trots att det finns forskare som bestämt hävdar att man måste välja en specifik metod, finns 

det även forskare som, liksom vi, menar att undersökningsmetoden kan bestå av både en 

kvalitativ och en kvantitativ del, och att man därför kan använda sig av en blandning av dessa 

metoder i en och samma undersökning.  

 

Efter att enkäten gett en översikt av problemområdet utfördes fyra kvalitativa intervjuer. 

Dessa intervjuer var starkt sammankopplade med enkäten och kan ses som en kvalitativ 

utveckling som ger författarna en möjlighet att djupare tolka de empiriska resultaten och 

således också öka förståelsen inom problemområdet. Vi anser att detta tillvägagångssätt var 

lämpligt för vår studie av två grundläggande anledningar.  

 

1. Att studera samma företeelse ur två perspektiv kan bidra till att de olika metoderna 

ger stöd åt varandra. Det är relativt vanligt att båda metoderna används tillsammans i 

undersökningar men då oftare med den kvalitativa undersökningen som inledande 

metod och den kvantitativa som näst följande.
35

 Enkäterna är emellertid i detta fall ett 

snabbt och effektivt sätt att samla ihop förberedande information för att öka 

kunskapen. Denna kunskap kan sedermera användas för att utveckla relevanta 

intervjufrågor och utföra en grundlig kvalitativ undersökning. 

 

2. Då författarna anade att företagen inte hade funderat på kopplingen mellan ISO 14001 

och leverantörssamverkan fanns det en rädsla att mycket information skulle gå 

förlorad om de själva inte fick en chans att tänka igenom dessa aspekter innan 

intervjun. Istället för att skicka en inledande text till företagen om vad intervjun skulle 

behandla skickades istället enkäten ut. Detta gjorde att alla respondenter fick sätta sig 

i de tio till femton minuter det tog att fylla i enkäten och sedan förhoppningsvis, 

antigen på ett medvetet eller undermedvetet plan inleda ett resonemang kring dessa 

aspekter.  

 

2.6 Sökmetod och källkritik av sekundärkällor 
 

När författarna påbörjade informationssökningen angående ISO 14001 stötte vi på teorin om 

strategisk leverantörssamverkan. Detta på grund av att inte bara sökord kring ISO 14001 

användes, utan också leverantörer, leverantörsrelationer, företagsrelationer och dessa 

begrepp i olika kombinationer. Denna sökning resulterade i att teorin om strategisk 

                                                 
34Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007) Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv  

Liber Stockholm, s. 64 
35 Ibid. s. 300f 
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leverantörssamverkan hittades. Teorin utgår i stor utsträckning från liknande grundelement 

som ISO 14001, vilket föranledde att författarna valde strategisk leverantörssamverkan som 

ett verktyg för att möta och utveckla kunskaper kring leverantörsrelationen och ISO 14001. 

Litteratursökningen blev därmed fördubblad, vi går därför nedan igenom hur sökprocessen 

fortskred utifrån både ISO 14001 och strategisk leverantörssamverkan. 

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att all vetenskaplig litteratur är en bearbetning av 

primärkällor där utomstående har begränsad insyn i syfte och eventuella intressenter. Det är 

därför nödvändigt att kritiskt granska alla sekundära källor och medvetengöra eventuella 

osäkerheter kring trovärdighet.
36

 Författarna har därför valt att inom sökmetoden även 

redogöra för den kontinuerliga granskningen som gjorts av sekundärkällorna. 

2.6.1 Strategisk leverantörssamverkan 

Författarna blev varse om teorin genom boken Strategisk leverantörssamverkan – vägen till 

ett effektivare samarbete mellan leverantör och kund av Anna Bergdahl.
37

  Fler böcker söktes 

i universitetsbibliotekets databas album men utbudet sträckte sig till synes endast till 

Bergdahls publikation. Främst svensk litteratur söktes efter i Album med sökorden: strategisk 

leverantörssamverkan, strategiska partnerskap, strategiska leverantörer och 

leverantörsrelationer. Då författarna sedermera undersökte andra sökvägar för att hitta 

relevant forskning och fastställa den engelska termen av begreppet, fann vi att begreppet 

strategisk leverantörssamverkan inte i sin direkta översättning fanns att tillgå. Däremot 

hittades teorin om partnership sourcing som enligt Bergdahl var det mest närliggande 

internationella begreppet. Denna sökprocess skede främst via databasen Business Source 

Premiere som författarna hade tillgång till via Umeå universitets biblioteks hemsida, men 

också via sökmotorn Google för att överblicka begreppets praktiska användning. Sökningen 

utökades därefter till att innefatta även supply change management, strategic sourcing, 

business to business relations, power dependece relations och supplier relations. 

 

Med dessa sökord fick författarna ett betydligt mer omfattande sökresultat och därmed 

startade en urvalsprocess av artiklar. Urvalsprocessen gick ut på att välja de veteskapliga 

artiklar som var mest väsentliga gällande titel, sammanfattning och utgivningsår.  

 

Problemet gällande strategisk leverantörssamverkan var att teorin var uppdelad på en mängd 

begrepp som alla i grund och botten beskrev samma sak, men med vissa mindre skillnader. 

Den enda källan vi hittade som bevakade alla de fyra grundpunkterna vi utgått ifrån är Anna 

Bergdals bok Strategisk leverantörssamverkan – vägen till ett effektivare samarbete mellan 

leverantör och kund, vilket kan anses vara en relativt tunn utgångspunkt. Författarna kan 

själva rikta en viss kritik mot att inte fler källor hade denna utgångspunkt. Det visade sig 

emellertid att många källor som bearbetades, och alla källor som användes i den teoretiska 

referensramen, behandlar de faktorer som Bergdahl tar upp, men ur andra perspektiv eller 

med en utförligare beskrivning. Med det sagt anser författarna inte att det kan riktas någon 

kritik mot samlingen av sekundärkällor i den teoretiska referensramen och den konsensus 

som dessa källor bidrar till inom den teoretiska referensramen. I enskilda artiklar eller böcker 

har författarna inte uppmärksammat osäkerheter kring trovärdighet, då de teorier och 

undersökningar som beskrivits argumenterats väl och uteslutande publicerats av 

vetenskapliga tidskrifter eller förlag. Den kritik som däremot kan riktas mot enskild litteratur 

förhållande till arbetets avgränsningar är att litteraturen inte uteslutande behandlat små 

företag. Denna avgränsning kunde dock inte göras i sekundärkällorna på grund av att det 

                                                 
36Thurén, Torsten (1997) Källkritik, Liber Stockholm, s. 34 
37 Bergdahl (1997) 
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vetenskapliga underlaget inte var tillräckligt stort när det gällde undersökningar utförda på 

endast små företag.  

2.6.2 ISO 14001 

Den litteratur som hittades redogjorde utförligt för arbetet och upplägget kring 

miljöledningssystemet. Mer ingående information om hur själva certifieringen går till fanns 

dock endast att tillgå via ISO:s hemsida och direkt via frågor till Esam. Författarna vill 

därmed göra läsaren medveten om att dessa sekundärkällor inte kan anses vara objektiva. De 

böcker som har använts är skrivna av större organisationer som jobbar med ISO och 

certifieringar. SIS förlag är det största vars uppgift är att publicera litteratur kring olika 

standardiseringar.
38

 Tre av de böcker som använts som grund till kunskaperna om ISO 14001 

utgår från böcker publicerade av SIS förlag, därtill är både ESAM och ISO själva högst 

subjektiva sekundärkällor, det kan alltså finnas ett ”ett intresse av att främja ett visst intresse 

framför ett annat”
39

. 

 

Trots detta anser författarna att det framkommer en viss relevant självkritik i dessa källor som 

främst handlar om hur miljöledningssystemet kan förbättras och utvecklas. Då ingen egentlig 

värdering av ISO 14001 som metod skulle göras med anledning av denna studie, och därför 

inte utgöra en grund av relevans för undersökningens utkomst har denna kritik ansetts som 

tillräcklig. 

 

De internetkällor som använts har uteslutande hämtats från seriösa organisationer och 

institutioner såsom miljödepartementet, FN och ISO. Därmed anser författarna att 

internetkällorna inte utgör ett trovärdighetsproblem.  

                                                 
38 Swedish Standards Institute (2008) Verksamhetsberättelse 

 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21 (2009-04-16) 
39 Esaiasson Peter et al (2003) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts juridik 

Stockholm, s. 311 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21
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3. Teoretisk referensram 
 

Alla företag är beroende av en marknad, först och främst av kunder som är villiga att betala 

för företagets produkter, men också leverantörer som är villiga att förse företaget med de 

insatsvaror eller tjänster som krävs för produktionen. All affärsverksamhet är således 

beroende av konstant integration med andra verksamheter.
40

  Denna integration kan uttrycka 

sig i en rad olika relationer som i form av nätverk, samarbeten och partnerskap skapar värde 

för slutkund och samhälle.  

 

Utgångspunkten i den teoretiska referensram som presenteras är teorin om strategisk 

leverantörssamverkan, en teori som behandlar den strategiska aspekten i relationen mellan 

kund och leverantör. Vi kommer till att börja med kort förklara var begreppet strategisk 

leverantörssamverkan placeras inom litteraturen, därefter beskrivs teorin i sin helhet utifrån 

ett genomgripande miljöperspektiv.   

 

3.1 Supply chain management - Strategisk leverantörssamverkan 

i ett bredare perspektiv 
 

Supply chain management är det koncept som hanterar problematiken kring produktionen av 

en produkt, från råmaterial till slutkund. Konceptet tillhör enligt litteraturen inte en enhetlig 

disciplin utan är en sammansvetsning en rad ekonomiska kunskapsområden där 

marknadsföring, inköp och logistik är basen.
41

 Metzer et al har därför utifrån litteraturstudier 

fastställt en generell definition som tar hänsyn till alla de discipliner som använder sig av 

konceptet. Supply chain management är enligt denna definition ”den systematiska, 

strategiska samordningen av traditionella företagsekonomiska funktioner och det taktiska 

utförandet av dessa funktioner inom ett specifikt företag och dess leverantörskedja, i syfte att 

förbättra det långsiktiga resultatet inom det specifika företaget och leverantörskedjan som en 

helhet.”
42

  

 

Traditionellt sätt har problematiken kring SCM handlat om effektivisering inom logistik, 

produktion och inköp, där hårda mätbara variabler utgjort en stor del av konceptets stomme.
43

  

På senare år har emellertid en allt större fokusering lagts på relationen mellan kund och 

leverantör. Konkurrens har ombildats till samarbete och inköpsarbete till partnerskap. Inom 

SCM har det därför dykt upp en hel del teorier som behandlar traditionellt viktiga 

frågeställningar inom SCM med utgångspunkt i den relation som företagen gemensamt 

utvecklar.
44

   

 

En av dessa teorier är Strategisk leverantörssamverkan, en specifik relationsteori inom ramen 

för det generella konceptet SCM. Författarna har valt att utgå från Anna Bergdahls definition 

i boken Strategisk leverantörssamverkan – vägen till ett effektivare samarbete mellan 

                                                 
40 Ford, David et al (1998) Managing business relationships, John Wiley and sons Ltd, s. 1-4 
41 Burgess, Kevin et al (2006) Supply chain management: A structured literature review and implications for future 

research, E-book, Emerald Group Publishing, s. 703f  
42 Mentzer, John, et al (2001) ) “Defining supply chain management “, 

Journal of business logistics Vol. 22, No. 2 ,2001, pp. 1-25, s. 18 
43 Burgess et al (2006) s. 715f  
44 Storey, John et al (2006) “Supply theory, chain management: practice and future challenges“, International Journal of 

Operations & Production Management, Vol. 26 No. 7, 2006, pp. 754-774 s. 238 
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leverantör och kund. Boken bygger på ett antal intervjuer, litteraturstudier och pilotprojekt 

som genomförts inom ramen för NUTEK-projektet Inköp med kvalitet – målstyrt 

förbättringsarbete i kund och leverantörsrelationer som genomfördes 1995 till -96.  

 

Den definition av strategisk leverantörssamverkan som Bergdahl använder sig av är att ”kund 

och leverantör arbetar intensivt tillsammans, dels för att lösa de problem som uppstår men 

också för att genomföra förbättringar som stärker den gemensamma konkurrenskraften”
 45

. 

Det internationella begreppet som används för strategisk leverantörssamverkan är partnership 

sourcing. Bergdahl påpekar dock att den internationella termen ofta förutsätter att 

partnerskapet i praktiken bildar en gemensam verksamhet, vilket strategisk 

leverantörssamverkan varken förespråkar eller kräver i samma utsträckning. Partnership 

sourcing kan därför ses som en fördjupad variant av strategisk leverantörssamverkan där 

integrationen mellan kund och leverantör är djupare samtidigt som parterna på grund av detta 

utvecklar ett större beroende av varandra.
46

 

 

Författarna har därmed valt att basera den teoretiska referensramen på Anna Bergdahls 

definition av strategisk leverantörssamverkan tillsammans med internationell litteratur som 

behandlar partnership sourcing. Detta upplägg förtydligar förhoppningsvis grundtankarna 

bakom strategisk leverantörssamverkan samtidigt som det möjliggjort den fördjupning som 

behövs för att teoretiskt berättiga den empiriska undersökningen. 

3.2 Vad är en strategisk leverantör? 
 

Många företag, i synnerhet små och medelstora, är idag beroende av ett fåtal 

huvudleverantörer i produktionsprocessen. Det kan till exempel handla om att inköpsvolymen 

som leverantören står för är avgörande för produktionen, att kunskap som leverantören 

innehar är unik inom branschen eller att leverantören producerar en avgörande del i 

produktkonstruktionen.  

 

För att bestämma vilka leverantörer som är strategiska måste företaget dels kartlägga den 

befintliga leverantörskretsen, men även fastställa framtida strategier och utifrån detta 

utvärdera framtida leverantörsbehov.
47

 Det har visat sig att själva beroendeförhållandet, alltså 

det ömsesidiga beroende som utvecklas mellan kund och leverantör, i praktiken är det 

viktigaste motivet bakom valet av strategisk leverantör och därmed också en av de främsta 

drivkrafterna till att ett strategiskt partnerskap uppstår.
48

 Beroendeförhållanden beskrivs 

därför mer ingående på sida 17.  

 

Valet av strategiska leverantörer är således mycket subjektiv och begreppet kan alltså 

innefatta en rad leverantörer med vitt skilda strategiska fördelar, gemensamt för dem alla bör 

dock vara att deras visioner och värderingar påminner om företagets egna. Kartläggningen av 

strategiska leverantörer är en förutsättning i processen mot en strategisk 

leverantörssamverkan då företaget måste veta vilka leverantörer man skall fokusera på och 

implementera en strategisk leverantörssamverkan tillsammans med.
49

 

                                                 
45 Bergdahl (1996) s. 6 
46 Ibid. s. 21  
47 Ibid, s. 34-39 
48Duffy, Rachel (2008) “Towards a better understanding of partnership attributes: An exploratory analysis of relationship 

type classification” Industrial Marketing Management Vol. 37, 2008, pp. 228–244, s. 238 
49 Bergdahl (1996) s. 34-39 
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3.3 Vad är ett strategiskt partnerskap och vilka miljömässiga 

fördelar kan uppnås? 
 

Strategisk leverantörssamverkan bygger i grunden på ett ömsesidigt partnerskap mellan 

leverantör och kund. Teorins syfte är att förbättra relationerna till företagets strategiska 

leverantörer och således också skapa gynnsammare förutsättningar för en värdeskapande 

produktionsprocess. Arbetssättet fokuserar på samarbete och långsiktighet där parterna 

tillsammans ansvarar för målsättning och slutprodukt.
50

 Partnerskapets åtaganden kan 

sammanfattas genom fyra grundläggande faktorer, gemensam målsättning, långsiktighet, 

ömsesidig kreativitet och fokus på totalkostnad. Det är dessa faktorer som utgör grunden för 

ett strategiskt partnerskap och således även länken mellan kunden och deras strategiska 

leverantörer, vilket illustreras i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 – De fyra grundfaktorerna i strategisk leverantörssamverkan 
Illustration: Björkman och Juntti (2009) 

 
3.3.1 Gemensam målsättning 
Den gemensamma målsättningen är en förutsättning för att det strategiska samarbetet skall 

fungera. Målsättningen och dess riktlinjer fastställs gemensamt och gäller alla parter, tanken 

är att de berörda företagen ska fungera som ett gemensamt organ snarare än avskiljda delar i 

en kedja.
51

 Målen ska preciseras både på lång och kort sikt, och kan till exempel definieras 

med hjälp av standardiseringssystem, såsom kvalitetssystemet ISO 9001 eller 

miljöledningssystemet ISO14001. I dessa ledningssystem fastställs målsättningen genom en 

ett policydokument. Thomson hävdar att det är mycket viktigt att inneha en specifik 

miljöpolicy då det underlättar både intern och extern miljörelaterad kommunikation. Vid en 

företagsbesiktning, eller due diligence som det benämns internationellt, är miljöpolicyn extra 

viktig, dels vid revisioner i anslutning till företagsförvärv eller partnerskap men också vid 

rättsliga tvister där företaget skall bevisa att de gjort allt för minimera företagets 

miljöbelastning.
52

 

 

Thomson understryker dock att en miljöpolicy inte är ett självändamål, utan att den ständigt 

måste beaktas och förbättras, helst i sammankoppling med företagets övriga mål och visioner. 

Ledningssystem som ISO 14001 är därför ett värdefullt verktyg för att definiera, kontrollera, 

utvärdera och utveckla miljöpolicys, främst inom det egna företaget men också i relationen 

med andra företag och intressenter.
 53

 

 

Kontroll och utvärdering av målsättning inom strategisk leverantörssamverkan behandlas 

därför mer ingående på sida 19. 

                                                 
50 Ibid. s. 2 (1996) 
51 Juran, Joseph (1998) Quality in Supplier Relations, E-book, MacGraw-Hill professional, s. 11 
52 Thomson, Dixon (2002) Tools for environmental management, New society publishers Canada, s. 92-94 
53 Ibid. s. 92f, 104f 
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3.3.2 Långsiktighet 

Trots att målen ska specificeras både på lång och kort sikt bör den generella strategin vara 

långsiktig. Det kan ta lång tid innan vinsterna från leverantörssamarbetet realiseras, parterna 

ska därför vara medvetna om tidsaspekten och utvärdera det strategiska samarbetet utifrån de 

långsiktiga målen som sätts upp, inte de kortsiktiga kostnadsfaktorerna.
54

 Turner och Houston 

jämför den nu pågående förändringen mot en grön distributionskedja med 80-talets 

utveckling mot en kvalitetsfokuserad distributionskedja.  Då liksom nu gällde det att 

eliminera onödigt avfall och göra produktionen mer pålitlig och effektiv. Det gällde att inse 

att kvalitet inte nödvändigtvis var dyrare att producera, kommunicera detta mot slutkund och 

dessutom visa upp tydliga bevis för distributionskedjans kvalitetstänkande. Detta tog över ett 

decennium att genomföra och det dröjde än längre innan företagen såg en övertygande 

lönsamhet i systemet. Nu är däremot kvalitetsfokuseringen ingrodd i de flesta 

distributionskedjor vilket även visar på vikten av tålamod och långsiktighet när det gäller 

miljöfrågan mellan kund och leverantör.
55

  

3.3.3 Ömsesidig kreativitet 

Innovation och kreativitet som bidrar till att förbättra den gemensamma produktionskedjan är 

ett exempel på ett sådant långsiktigt projekt. Det är viktigt att både kund och leverantör bidrar 

till att produktionsprocessen ständigt förbättras, men också att dessa förbättringar i slutändan 

gynnar båda parter.
56

 Ett bra exempel på detta är då tillverkaren Anheuser-Busch Companies 

tillsammans med sina leverantörer bestämde sig för att effektivisera produktion och transport 

genom att minska lockets diameter på sina ölburkar. Detta resulterade i att företaget 

besparade åtta miljoner kilo aluminium nästkommande år. Dessutom blev 

produktionsprocessen och transporten till butik energieffektivare samtidigt som 

vinstmarginalen per burk ökade.
57

  

3.3.4 Totalkostnad 

Begreppet totalkostnad kan baseras på olika synsätt. Den internationella termen total cost 

ownership (TCO) innefattar främst det ekonomiska begreppet, alltså den samlade kostnaden 

för konsumtion och ägande av en produkt, till exempel vid en affärsuppgörelse med en 

leverantör.
58

 Full cost accounting (FCA) är också ett totalkostnadsbegrepp, men vidgar 

begreppet genom att förena den ekonomiska kostnaden med såväl sociala som miljörelaterade 

kostnader, vilket gör att detta system lämpar sig mycket väl för att analysera och redovisa 

företagets miljöpåverkan.
59

 

 

Strategisk leverantörssamverkan strävar efter en långsiktig fokusering på totalkostnaden 

istället för en kortsiktig prisfokusering på insatsvarorna. Bergdahl och Juran menar att 

förhandling och prisfokusering sällan leder till en minskad totalkostnad, tvärtom kan 

prisfokuseringen leda till kvalitetsbrister, dyra leverantörsbyten och dubbelarbete.
60

 Den 

totalkostnad som diskuteras av dessa författare är därmed i stor utsträckning inriktad mot 

TCO. Miljöaspekten i totalkostnaden kan därmed tolkas som de kostnader som är förenade 

                                                 
54 Juran (1998) s. 12, 26  
55 Turner & Houston (2009) s. 16 
56 Bergdahl (1996) s. 12 
57 Turner & Houston (2009) s. 18 
58 Ellram, Lisa Ellram, Lisa (1993) “A Framework for Total Cost of Ownership”, The International Journal of Logistics 

Management Vol. 4, No. 2, 1993,  pp. 49 – 60, s. 49 
59Bebbington, Jan  & Gray, Rob (2001) “An account of sustainability: failure, success and a 

Reconceptualization”, Critical Perspectives on Accounting, No. 12, 2001, pp. 557–588, s. 7-8  
60Bergdahl (1996) s. 12, Juran (1998) s. 4 
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med miljölagstiftning, miljöarbete och miljöavgifter (TCO), men också den miljöpåverkan, 

alltså kostnad för miljön, som verksamheten bidrar till (FCA).  

 

Inom miljöarbete är det ytterst den totala effekten som är väsentlig, vilket innebär att både 

leverantör och kund måste bidra till att produktionens påverkan på miljön minskar. En positiv 

miljömässig effekt av strategisk leverantörssamverkan är därför att alla parter i 

produktionsprocessen kontinuerligt uppmärksammar produktionskedjans totala 

miljöpåverkan.
61

 Denna påverkan kan med fördel analyseras med hjälp av en så kallad 

livscykelanalys (Life cycle assesment). LCA är en metod för att analysera en 

produktlivscykels totala miljöpåverkan från råvaruutvinning, via tillverkningsprocess och 

användning till avfallshantering.
62

 

 

I likhet med miljöcertifieringen ISO 14001 finns det standardiserade livscykelanalyser, där 

ISO 14040 hör till det mest utbredda. Analysen delas in i fyra faser som nedan kort 

beskrivs.
63

 

 

 Målbeskrivning: Analysens syfte och ambitionsnivå redogörs 

 Inventering: Produktmaterial, processer och dess miljöbelastning fastställs. 

 Miljöpåverkan: Den specifika miljöbelastningen analyseras vilket resulterar i en 

analys av produktens övergripande miljöpåverkan 

 Resultattolkning: Resultatet analyseras och eventuella förbättringsåtgärder fastställs 

 

LCA är därmed ett mycket bra verktyg för att kartlägga en produkts totala miljöpåverkan, 

från råvara till avfallshantering. Ett problem kan emellertid vara att i inventeringsfasen 

kartlägga interna produktionsprocesser i leverantörskedjan. För att detta på ett tydligt sätt ska 

vara möjligt att jämföra och kommunicera företag emellan har det utvecklats standarder för 

så kallad miljödeklaration (Enviromental product declaration). EPD systemet som det kallas 

utvecklades 1999 och hanteras i Sverige bland annat av miljöstyrningsrådet. 

Miljödeklarationen är i likhet med en miljöcertifiering något företag kan visa upp för att 

säkerställa produktens miljöbelastning och påverkan.
64

 Dessa verktyg bidrar därmed till att 

både kund och leverantör kan, om ambitionen finns, bidra till att produktens totala påverkan 

på miljön minskar. 

 

Det är alltså avgörande att både kund, leverantör och slutkund inser att produktens 

miljöbelastning ytterst bestäms av hela distributionskedjan, inte bara av det företag som 

marknadsför produkten till slutkund. Konsumentens medvetenhet om detta har emellertid 

höjts på senare år, vilket har föranlett att företag med stora varumärken på grund av 

marknadspåtryckningar tvingats att se över verksamhetens distributionsled och åtgärda både 

sociala och miljörelaterade problem.
65

 

 

 

                                                 
61 Turner & Houston (2009) s. 18 
62 Thomson (2002) s. 293f 
63 Ibid. s. 296f  
64

 Miljöstyrningsrådet (2009) EPD – Om miljövarudeklarationer, http://www.msr.se/sv/epd/ (2009-05-07) 
65 Seuring (2008) s. 1545f 
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3.4 Beroendeförhållandet – Vägen in eller ut ur ett strategiskt 

partnerskap? 
 

Kritiken mot strategisk leverantörssamverkan domineras av den risk som uppstår i och med 

att företag skapar ett beroendeförhållande gentemot varandra. Traditionellt sätt har företag 

undvikit långtgående samarbeten med leverantörer på grund av att risken att bli beroende av 

specifika leverantörer ansågs större än fördelarna med samarbetet
66

. Spekman och Carraway 

menar dessutom att risken som ett beroende kan innebära, förutsätter ett etablerat förtroende 

redan innan processen påbörjas. Det strategiska partnerskapet baseras i stor utsträckning på 

ett ömsesidigt förtroende och därför blir riskerna som partnerskapet medför orimligt stora om 

inte företagen upplever tillit till varandra.
67

 Izquierdo och Cillán har till och med påvisat att 

ekonomiskt lönsamma partnerskap kan avbrytas på grund av ett ifrågasatt förtroende.
68

 Detta 

indikerar på att strategisk leverantörssamverkan kan vara direkt ogynnsamt om företagen 

ingår i ett partnerskap utan ett tidigare erkänt förtroende, oavsett partnerskapets teoretiska 

ekonomiska värde.  

 

Resonemanget kring beroende är dock inte är fullt så entydigt. Trots den risk som finns har 

det visat sig att partnerskapet, tvärtemot vad ovanstående kritik menar, kan vara ett verktyg 

för att säkra redan etablerade beroendeförhållanden och på så vis minska risken att företagets 

viktiga insatsvaror uteblir eller brister i kvalitet. Därmed kan alltså beroendeförhållandet i sig 

vara ett incitament för bildandet av ett strategiskt partnerskap.
69

  

 

Denna något problematiska bild kan illustreras med hjälp av etablerade sociologiska teorier 

om maktförhållanden och beroende. Richard M. Emersons teori om Power-Dependence 

Relations menar att A:s beroende av B är i direkt proportion till A: s engagemang i mål 

förmedlade av B, och i omvänd proportion till tillgängligheten av dessa mål för A utanför AB 

relationen.
70

 I termer av företag betyder detta att kundens (A) beroende av leverantören (B) 

bygger på den omfattning som leverantören levererar viktiga insatsvaror (mål) som är svåra 

för kunden att ersätta utanför det specifika leverantörsförhållandet, vilket tydliggörs i figur 

3.2.
71

  

 
Figur 3.2 – Beroendeförhållandet mellan kund och leverantör 
Illustration: Björkman och Juntti (2009) 

 

Emerson menar vidare att A:s makt över B är lika med B:s beroende av A. Om detta 

beroende är ensidigt har en part mer makt över den andra vilket, enligt Emerson, troligtvis 

                                                 
66 Ford et al (1998) s. 110 
67 Spekman , Robert E. & Carraway, Robert  (2006) “Making the transition to collaborative buyer–seller relationships: An 

emerging framework”, Industrial Marketing Management, Vol. 35, No. 1, pp. 10-19, s. 11, 18 
68 Carmen, Camarero Izquierdo & Jesu´s Gutie´rrez Cilla´n (2004) “The interaction of dependence and trust in long-term 

industrial relationships” European Journal of Marketing Vol. 38 No. 8, 2004 pp. 974-99, s. 989 
69 Ford et al (1998) s. 110, Duffy (2008) s. 230-238 
70

 Emerson, Richard M. (1962) “Power-Dependence Relations” American Sociological Review, Vol. 27, No. 1, 1962, pp. 31-

41, s. 32 
71 Duffy (2008) s. 231 



18 

 

leder till att A utnyttjar makten medan B försöker balansera förhållandet eller ta sig ur det. 

Om beroendeförhållandet däremot är ömsesidigt har båda parter lika mycket makt över 

varandra vilket, enligt Emerson, gör att förhållandet i praktiken kontrollerar parterna, det vill 

säga att parterna blir beroende av själva förhållandet.
72

 

 

Denna problematik gör att processen mot ett strategiskt partnerskap kan vara mycket riskfylld 

då båda parter riskerar att hamna i ett obalanserat beroendeförhållande. En undersökning 

utförd av Brennan et al visar på att maktbalansen mellan kund och leverantör generellt sätt är 

skev inom strategiska partnerskap. Kundens storlek och makt påverkar, leverantören mer än 

vad leverantörens storlek och makt påverkade kunden, vilket, enligt undersökningen, bidrog 

till att partnerskapet var mer gynnsamt för kunden.
73

 

 

Problem som dessa skapar stora incitament att inom ett partnerskap balansera förhållandet 

och på så vis skapa ett ömsesidigt beroende. Sambandet mellan ömsesidigt beroende och 

djupt integrerade företagsrelationer har visat sig mycket starkt då företag är mer motiverade 

att inleda långsiktiga relationer desto större beroendet av just den relationen är.
74

 Det har 

dessutom visat sig att sambandet är extra starkt när det gäller just partnerskap, vilket gör att 

ett ömsesidigt beroendeförhållande är ett av de viktigaste attributen som utskiljer ett 

strategiskt partnerskap från ett generellt leverantörssamarbete utan inslag av partnerskap och 

samverkan.
75

 

 

Utifrån detta resonemang anser författarna att det strategiska partnerskapets fyra 

grundläggande faktorer kan sammankopplas med beroendeförhållandet företagen emellan. De 

faktorer som tillsammans utgör strategisk leverantörssamverkan kan alltså skapa ett 

beroendeförhållande i samma utsträckning som ett beroendeförhållande kan ge incitament för 

en strategisk leverantörssamverkan. 

3.5 Inköpsfunktionens roll i strategisk leverantörssamverkan 
 

Då företaget genom det strategiska partnerskapet i stor utsträckning förlitar delar av 

produktionen på utomstående leverantörer är kunskapen att välja rätt strategisk leverantör en 

förutsättning för en kvalitativ slutprodukt och en nöjd slutkund. Relationen behöver 

sedermera även kontinuerligt underhållas och förbättras för att konkurrera med andra 

liknande produktionskedjor. Förändringen av företagets inköpsfunktion är därför en central 

del i utvecklingen mot en strategisk leverantörssamverkan.
76

  

 

Inköp har tidigare ansätts som en isolerad uppgift med en stödjande funktion, det vill säga att 

stödja företagets övriga verksamheter genom att utföra de inköp som begärs. 

Leverantörsrelationen är i detta läge koncentrerad mellan inköpsavdelningen och 

leverantören, inköpsavdelningens roll i relationen är att köpa de rätta produkterna för det 

lägsta priset.
77

 Men då produktionskedjan blir allt mer komplex och företaget tvingas ta 

hänsyn till övriga leverantörsled måste inköpsfunktionen vara en integrerad del av 

                                                 
72 Emerson, (1962) s. 32-34  
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produktionsprocessen. Strategiska beslut rörande funktion, kvalitet och miljöpåverkan blir 

därför viktigare än operativa beslut angående insatsvarornas pris.
78

 

 

Denna förändring betyder även att inställning och kunskap hos ansvarig personal måste 

omvärderas. När inköpsavdelningen går från en transaktionsfokuserad vinna eller förlora 

mentalitet till ett samarbetsfokuserat system integrerat i produktionsprocessen kan 

traditionellt högt värderade inköpsegenskaper såsom förhandlingsförmåga vara mindre viktigt 

än social kompetens, ledaregenskaper och kreativt tänkande.
79

 Det är viktigt att påpeka att ett 

partnerskap inte på något sätt är en garanti för ett problemfritt samarbete, kvalifikationer som 

dessa är därför avgörande när konflikter och motsättningar uppstår.  

 

Ett vanligt problem är till exempel att leverantören inte erkänner brister i sin egen 

produktionsprocess i rädsla att förlora en stor kund, det kan till exempel handla om 

kvalitetsbrister eller miljömässiga svagheter. Små brister, som i en traditionell relation kan 

leda till byte av leverantör, kan, i rädsla för konflikt, ignoreras i den mån problemet inte är 

akut. Detta kan emellertid på lång sikt leda till stora svagheter som äventyrar den slutgiltiga 

produkten, slutkundens tillfredsställelse och företagets lönsamhet. För att undvika detta 

krävs, som författarna på sida 18 mer ingående beskrivit, ett väletablerat ömsesidigt 

förtroende. Inköpsfunktionens kompetens och förmåga att etablera detta förtroende är därmed 

avgörande för partnerskapets långsiktiga överlevnad och gynnsamhet.
80

  

 

3.6 Kontroll och utvärdering 

 

En medveten och kontinuerlig förbättring av relationen har även det visat sig vara ett viktigt 

karaktärsdrag som i större utsträckning praktiseras i strategiska partnerskap än i traditionella 

relationer mellan kund och leverantör.
81

 En förutsättning för att det strategiska partnerskapet 

ska förbättras och den långsiktiga målsättningen realiseras är dock att kraven för denna 

förbättring tydligt definieras. Syftet med en kontinuerlig leverantörsbedömning är att 

kontrollera dessa krav och således också underhålla och utvärdera det strategiska 

leverantörssamarbetet. Dels är det ett verktyg för att säkerställa att samarbetet gynnar alla 

berörda parter, men också ett verktyg för att hitta leverantörer och utvärdera möjligheten för 

framtida strategiska samarbeten.
82

  

 

I arbetet att utvärdera och kontrollera existerade leverantörsrelationer utgår man från 

gemensamma utsatta mål och tidigare bestämmelser om minsta tillåtna prestanda. Dessa krav 

innehåller ofta ekonomiska, juridiska och miljömässiga begrundanden som företagen måste 

förhålla sig till. Ett sätt att fastställa dessa normer är genom en styrgrupp med ledamöter från 

samtliga berörda parter som gemensamt stadgar mål och riktlinjer.
83

  

 

Att genom en styrgrupp gemensamt fastställa utifrån vilka ramar samarbetet ska kontrolleras 

och utvärderas kan emellertid både vara organisatoriskt problematiskt och kostsamt.
84

 Därför 

har det utvecklats internationella standardiseringssystem som tillhandahåller universella 
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minimikrav som måste uppfyllas för att erhålla ett certifikat. Standardiseringssystemen 

utvecklas av tredjepartsorganisationer som distribuerar certifikaten och således garanterar att 

företaget i fråga uppfyller de minimikrav som ställs, det vanligaste certifikatet inom kvalitet 

är ISO 9001 medan det vanligaste certifikatet inom miljö är ISO 14001. 

 

I figur 3.4 illustreras kontroll och utvärdering samt de övriga delarna i strategisk 

leverantörssamverkan och dess förhållande gentemot varandra. Figuren sammanfattar den 

teoretiska referensramen och tydliggör att kundens relation med de strategiska leverantörerna 

påverkas av de fyra grundfaktorerna, beroendeförhållandet och inköpsfunktionens roll i 

företaget. Utöver detta utgör kontroll och utvärdering en kontinuerlig process för att ständigt 

förbättra partnerskapets prestanda. 

 

Figur 3.4 – Relationen mellan kund och leverantör inom strategisk leverantörssamverkan 
Illustration: Björkman och Juntti (2009)  
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4. ISO 14001  

4.1 Varför ett ledningssystem? 
 

Globaliseringen har medfört en större internationell marknad. Fler företag på marknaden 

innebär ett större urval om man som konsument eller företag ska bedriva handel. Med denna 

djungel av företag har betydelsen för märkningar, information, certifieringar, kontrollsystem, 

standarder och ledningssystem tydligt ökat
85

. 

  

Att som företag enas om specifika överenskommelser med var och en av sina leverantörer 

och därefter granska ifall dessa efterleves eller inte skulle kunna bli en tidskrävande och 

därför väldigt kostsam procedur. Det är därmed av stor vikt för dessa företag att det finns en 

tredje part i form av en oberoende organisation som kan dela ut märkningar och certifikat till 

utvalda företag och därmed underlätta informationssökningen. För att försäkra sig om att de 

leverantörer man samarbetar med arbetar utifrån de processer och förhållanden vad gäller 

miljö eller hälsorisker man som företag lägger störst vikt vid, hör det till vanligheterna att 

man söker leverantörer med specifikt utvalda märkningar och certifieringar. Det är inte 

ovanligt att man som leverantör idag får frågor om och krav på att inneha märkningar som till 

exempel ISO 9000, ISO 14001, EMAS eller liknande. Detta gäller stora, såväl som 

medelstora och små företag
86

.  

 

En certifiering av detta slag är inte endast till för externa agenter utan först och främst för 

företaget självt. Det ledningssystem som medföljer och som ligger till grund för certifieringen 

är en väl utarbetad men relativt grov skiss för företaget att lägga upp sin verksamhet kring. 

Detta för att på ett mer effektivt sätt styra upp frågor angående till exempel kvalitet eller 

miljö. Denna typ av arbete kan självklart göras utan både en officiell certifiering och den mall 

som ISO:s ledningssystem utgör
87

. En nackdel med detta kan dock vara att genomförandet 

ofta är ett omfattande arbete och att det utan vägledning kan begås onödiga misstag som kan 

kosta både tid och pengar. En negativ aspekt med att arbeta efter ett standardiserat 

ledningssystem utan att officiellt certifiera sig är svårigheterna med att kommunicera ut det 

resultatet till sina intressenter. Det är därmed både tydligt och smidigt att en oberoende 

organisation certifierar företag enligt standardiserade system och modeller.  

4.2 Allmänt om ISO 14001 
 

International Organisation for Standardization (ISO) är en organisation som arbetar globalt 

med att samordna och standardisera allt ifrån pappersstorlek till miljöarbete. Enligt ISO:s 

officiella hemsida har de utarbetat ca 17500 olika standarder, varav ungefär 350 behandlar 

miljö
88

. Utarbetningen av miljöstandarder där ISO 14001 utgör basen, leds av en teknisk 

kommitté, ISO TC 207
89

. Denna ansvarigkommitté bildades 1993 som en effekt av ett beslut 

vid FN:s konferens I Rio De Janeiro 1992, att ta fram standardiserade arbetsätt kring 

miljöfrågor
90

. Merparten är tekniskt specificerade standarder, medan ett 25-tal ingår i ISO 
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14000 serien och behandlar övergripande miljöledningssystem, miljörevision och 

miljömärkning
91

. Miljöledningssystem som bygger på ISO 14001 tillämpas världen över, 

oavsett landets utvecklingsnivå, storlek och geografisk belägenhet
92

. I internationella 

jämförelser gällande antalet certifieringar per invånare ligger Sverige i topp, trots detta var 

det mindre än en procent av samtliga svenska företag som var ISO 14001-certifierade år 

2006.
93

 

  

ISO 14001 har, sen det uppkom 1996, genomgått några få revideringar varav den nyaste är 

från årsskiftet 2004-2005
94

. Att ett företag blivit certifierad betyder inte att man uppnått alla 

tänkbara miljömål och att miljöarbetet kan stanna av. Trots en certifiering finns alltid 

aspekter att förbättra och att bli certifierad betyder snarare att man blivit godkänd i sin 

strävan att ständigt förbättra sitt miljöarbete, snarare än att man uppnått specifika miljömål. 

Miljöledningssystemet har används i 13 år men författarna Piper och Henricson menar att vi 

trotts detta befinner oss i vad de kallar ”miljöledningssystemets smekmånad”
95

. Det har först 

nu utvecklats en bredare erfarenhet av dessa miljöledningssystem i drift, och man har genom 

detta samlat på sig kunskap om arbetet i en mängd olika branscher och organisationer.  

4.2.1 PDCA-modellen utgör grunden för ISO 14001  

En metodik som passar utmärkt att applicera på arbetet med ISO 14001 är, som nämndes 

ovan, PDCA-modellen. Denna metodik kan symboliseras med hjälp av en cirkel, där arbetet 

likt ett kretslopp aldrig stannar av utan fortsätter att utvecklas följas upp och förbättras i 

oändlighet. Här arbetar man med fyra grundblock vilka vi benämner direkt från Torbjörn 

Brorson och Richard Almgrens bok, ISO 14001 för små och medelstora företag
96

.  

 

 
Figur 4.2 – PDCA-modellen 
Illustration: Brorson & Almgren, ISO14001 för små och medelstora företag, bearbetad av Björkman och Juntti 

(2009) 
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 Planera: Identifiera verksamhetens viktigaste miljöfrågor och upprätta de mål och 

handlingsplaner som behövs för att förverkliga företagets miljöpolicy 

 Genomföra: Här gäller det att översätta miljöpolicyn till praktiska handlingar. Detta 

görs bland annat genom att ansvaret för olika uppgifter fördelas, personalen utbildas 

samt att instruktioner och annan dokumentation tas fram.  

 Följa upp: Övervaka, mäta och redovisa resultaten av miljöarbetet. Interna och 

externa miljörevisioner är en viktig komponent i detta arbete.  

 Förbättra: Företagsledningen utvärderar regelbundet hur miljöledningssystemet 

fungerar och vad det åstadkommer i verkligheten. Avsikten är att uppnå ständig 

förbättring av både systemet och företagets miljöprestanda.  

4.3 ISO 14001 i små och medelstora företag 
 

En certifiering av den här typen är ett frivilligt ansvar som går längre än vad lagen kräver och 

beslutet om detta tas oftast i relation till företagets intressenter. Miljöcertifieringen handlar 

således om mer än att följa lagstiftning och producera de varor och tjänster som samhället 

efterfrågar, att införa ett miljöledningssystem innebär att företaget måste se över hur 

verksamheten påverkar miljön i ett bredare perspektiv. ISO 14001 är framtaget som en grov 

skiss som kan utvecklas och skräddarsys för de specifika företag och branscher som finns på 

marknaden. Detta betyder att alla kan använda sig av det vilket troligtvis är en av 

anledningarna till att det idag är världens populäraste miljöledningssystem
97

. Företagen tar 

del av detta upplägg och utarbetar utifrån situation och möjlighet, själva fram specifika mål, 

krav och uppgifter. Detta arbete kan utföras på egen hand, eller i samarbete med 

professionella miljökonsulter, vilket beskrivs närmare på sida 25 under rubriken konsulter i 

miljöarbetet. 

  

Små till medelstora företag verkar ofta i en speciell situation där både resurser i form av 

kapital och personal är begränsad. Ofta finns miljöfrågor sen tidigare som en del av arbetet 

men har förpassats till en eller ett fåtal lämpliga personer som sköter detta som deltidsyssla
98

. 

Dessa personer har sällan en mer omfattande miljöutbildning och utifrån de knappa resurser 

som tidigare nämndes är det inte alltid en självklarhet att låta personal ta del av längre 

utbildningar. Detta kan enligt Brorson och Almgren anses som allt för krävande för små 

företag med knappa resurser. I större företag anses de negativa aspekterna vara, den 

omfattande tiden det tar att införa ett miljöledningssystem, att det leder till ökad byråkrati 

samt att det till en början är kostsamt.
99

  

4.4 Så går det till när ett företag blir ISO 14001-certifierat 
  

När ett företag i Sverige vill certifiera sig vänder man sig till någon av de organisationer som 

är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). SWEDAC 

är ett svenskt ackrediteringsorgan som kontrollerar och ackrediterar bland annat 

miljörevisorer.  Idag finns ett drygt tiotal svenska företag som blivit ackrediterade att 

certifiera företag och organisationer med ISO 14001.
100
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Tiden det tar kan variera för olika företag men ett grundkrav är att miljöledningssystemet 

skall vara klart och implementerat i organisationen minst tre månader innan själva 

certifieringsrevisionen äger rum
101

. Därefter godkänns eller underkänns företagets ansökan. 

För att klara certifieringen krävs att det certifierade företaget har kontroll på sin 

miljöpåverkan och en plan för att reducera den. Det avser såväl produktionen som 

administrationen i företaget.
 102

 

 

Att hitta de faktorer inom företaget som på ett betydande sätt påverkar miljön är ett 

omfattande arbete som kräver kunskaper om hur naturen fungerar. Om man som företag vill 

identifiera den precisa effekten av exempelvis koldioxidutsläpp måste man följa dess orsak 

och verkan samband som leder till det totala ekologiska fotavtrycket. Själva utsläppet av 

koldioxid är inte i sig en påverkan på miljön, utan utsläppet som leder till sur nederbörd som 

leder till en försurning av vattendrag är det orsak verkan samband som ger ett lägre antal 

fiskar, vilket är den specifika påverkan som utsläppet ger på miljön. Det säger sig självt att 

det i arbetet med detta moment många gånger kan krävas en expert på området och här kan 

det därför underlätta att rekrytera en miljökonsult.
 103

 

 

ISO 14001 anger inte några absoluta krav på miljöprestanda som måste uppnås, då denna 

ambitionsnivå själv sätts av företaget. Därmed behöver företaget vid en utredning inte vara 

rädd för att hitta för många eller för svåra betydande miljöaspekter. Systemets upplägg tillåter 

därmed att teknisk och ekonomisk hänsyn tas när företagen utifrån sina utvärderingar, 

förundersökningar och kartläggningar fastställer förbättringsåtgärder. Detta på grund av att de 

betydande miljöaspekterna inte ska gömmas undan om de är för problematiska och 

omfattande.
 104

  

 

Efter detta sätts policys upp vilka företaget kontinuerligt ska arbeta utifrån. Ledningen har en 

stor roll när det gäller införandet av ett miljöledningssystem, främst i beslutsprocessen men 

också vid uppföljning och utvärdering.
105

 Trots att dessa två skeenden är viktiga i processen, 

är det arbete som sker på nivåer mellan dessa av lika stor vikt då det är där de faktiska 

miljöåtgärderna sker. Av den anledningen kommer företaget ingenstans utan att informera 

och kommunicera med alla anställda om det nya systemet, policys och miljömålen man har. 

Vad gör ett bra miljömål och policys för nytta om ingen följer eller arbetar utifrån dem. 

Dessa aspekter har därför förstärkts i den nya reviderade versionen av ledningssystemet och 

är en stor del i punkt fem, att införa de instruktioner som är nödvändiga för att hantera de 

betydande miljöaspekterna. 

4.5 Konsulter i miljöarbetet   
 

Erfarenheter som lyfts fram i boken ”Förändringar i nya ISO 14001” av Piper & Henricson 

visar att det arbete som fordras innan, vid och efter en certifiering lämpligast utförs av 

personalen själva på företaget
106

. Detta för att de har en mer omfattande kunskap om det egna 

företaget än någon annan oberoende part. Dock finns det tillfällen i denna process då 

företaget med fördel kan ta hjälp av en miljökonsult. Dels vid arbetets start för att få 
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inledande hjälp och information, sedan främst vid bedömning och rangordning av hur 

betydande miljöaspekterna är
107

. Det vill säga punkt nummer tre i de tidigare nämna fem 

punkterna. Det kan underlätta markant att ta hjälp av en konsult med omfattande kunskaper 

inom miljöarbete och med tidigare erfarenhet från liknande arbete för att undvika eventuella 

fallgropar och tydligare förstå vilka effekter de miljöåtgärder man utarbetat faktiskt kommer 

at ge och hur dessa går hand i hand med de lagkrav och miljöhot som finns. Även i arbetet 

med utbildning kan det vara en god idé att anställa en konsult med rätt kunskaper för denna 

typ av miljörelaterad fortbildning. 

4.5.1 Esam och ISO 14001 

Konsultföretagen bidrar därmed främst med professionell kunskap och utbildning men också 

med praktiska verktyg för det kontinuerliga arbetet med miljöledningssystemet. Det främsta 

verktyget för att inom ISO 14001 kartlägga leverantörernas miljöarbete är 

leverantörsbedömningen. Enligt Esams styrdokument är syftet med denna bedömning att 

kartlägga vilka leverantörer som arbetar med miljöfrågor så att företaget kan anlita så bra 

leverantörer som möjligt.  

 

De företag som ingår i denna studie har anlitat Esam som miljökonsult och arbetar därmed 

med leverantörsbedömningen utifrån Esams riktlinjer. I korthet går dessa riktlinjer ut på att 

en enkät skickas ut till leverantören där frågor ställs om dennes miljöarbete, varpå 

leverantören betygssätts utifrån de svar som ges. Betygen från miljöarbetet vägs sedan in med 

omdömen från bland annat kvalitetsarbete och pris. Bedömningen utförs enligt rutinen för 

varje ny strategisk leverantör som företaget anlitar samt för de övriga leverantörerna när 

särskilda förutsättningar föreligger, t.ex. att leverantören bidrar till en stor miljöbelastning. 

Vidare ska bedömningen utföras igen om leverantörens förutsättningar inom miljöarbete 

förändrats.  

 

Utöver professionell kunskap, utbildning och praktiska verktyg för ISO 14001-certifieringen 

tillhandahåller Esam även en så kallad nätverkscertifiering. Nätverkscertifiering innebär att 

den allmänna konsultningen som främst består av utbildning och information sker 

tillsammans med andra företag i grupp medan arbetet med att ta fram specifika arbetssätt för 

de enskilda företagen utarbetas enskilt mellan företaget och Esam. Detta gör enligt Esam att 

kostnaderna för certifieringen minskar vilket ger en större möjlighet för små företag att 

miljöcertifiera sig. 

  

                                                 
107 Piper & Henricson (2004) s. 16 
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5. Praktisk metod 
 

Då undersökningen genomfördes genom både en kvantitativ och kvalitativ metod har den 

praktiska metoden delats upp i en kvalitativ och kvantitativ del. I de respektive delarna 

förklarar författarna urval, konstruktion, genomförande, bearbetning och bortfall. Därefter 

analyseras sanningskriterierna, och därmed också trovärdigheten i de primära källorna, 

utförligt. Kapitlet inleds emellertid med en kort genomgång av de sju kategorier som 

undersökningarna utgått ifrån.  

5.1 Empirins upplägg 
 

Författarna har valt att utforma och utföra den empiriska undersökningen utifrån sju 

övergripande kategorier som har sin utgångspunkt i studiens syfte och teoretiska referensram. 

Detta för att ge den praktiska metoden och resultatet en övergripande struktur och säkerställa 

att empirin blir sammanhängande. 

 

 Företagsstruktur: Säkerställer att urvalsgruppen representerade målpopulationen. 

 Leverantörsstruktur: Kartläggning av företagets leverantörer  

 Miljöarbete: Företagets generella arbete med ISO 14001 och miljöfrågor 

 

Efter dessa tre kategorier följer de fyra grundpelarna i teorin om strategisk 

leverantörssamverkan, som i den mån det varit relevant utökats med ytterligare resonemang 

från den teoretiska referensramen. Detta förtydligas med en, för den specifika kategorin, 

formulerad frågeställning som tydliggör dess relevans och innehåll.  

 

 Miljömålsättning: Vad kommuniceras, och hur? 

 Ömsesidig kreativitet: Hur utvecklas miljöarbetet tillsammans med leverantören? 

 Långsiktighet: Finns det ett intresse för långsiktiga samverkan inom miljöarbete? 

 Total miljöbelastning: Hur ser företaget på leverantörskedjans totala miljöbelastning?  

 

Dessa kategorier kommer hädanefter användas för att lägga upp och kategorisera det fortsatta 

empiriska arbetet. De kommer dels att beskriva uppbyggnaden av enkäten och intervjuerna, 

men även resultatet kommer följa samma upplägg. Det ska nämnas att dessa kategorier 

varken framgick i frågeställningarna i enkäten eller intervjuerna utan endast låg till grund för 

författarna att använda sig av vid utvärdering och sammanställning. Detta för att inte styra 

våra respondenters tankesätt, allt för att få så nyanserade och verklighetsförankrade svar som 

möjligt.  
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5.2 Praktisk metod – Kvantitativ undersökning 
 

Författarnas grundtanke med enkäten var att skapa en tydlig webbenkät som skulle vara 

förhållandevis okomplicerad att påbörja, genomföra och skicka in. Enkäten skulle på detta 

sätt vara mycket lättillgänglig och därmed borga för en hög svarsfrekvens. 

5.2.1 Enkäturval 
 

Esam och deras kundregister över ISO 14001-certifierade företag utgjorde grunden för vårt 

urval, registret innehöll 83 företag som enkäten skickades till. Detta urval var naturligt då 

undersökningen utförs i samarbete med Esam, men författarna anser att det också kan 

motiveras utifrån ett bredare perspektiv genom att många företag, speciellt små, genomför 

och underhåller ISO 14001-certifieringen tillsammans med en miljökonsult. Detta betyder att 

populationen i stor utsträckning utgörs av företag som, likt Esams kunder, arbetar 

tillsammans med en miljökonsult. Det urval vi valt att göra är på grund av detta i viss mån 

subjektivt då varken urvalsramen eller urvalet är slumpmässiga stickprov av 

undersökningspopulationen. Risken med det subjektiva urvalet är att urvalsgruppen 

systematiskt avviker från populationen, vilket i förlängningen kan begränsa möjligheten att 

generalisera resultatet utöver den utvalda urvalsgruppen.
108

 

 

Denna studie syftar emellertid till att öka förståelsen inom problemområdet, vilket enligt det 

författarnas hermeneutiska kunskapssyn inte kommer att baseras på generaliseringar i syfte 

att skapa en absolut sanning. Därmed anser författarna att det subjektiva urvalet inte är ett 

problem för undersökningens trovärdighet. 

 

För att undvika överteckning, alltså att det företag som tillfrågas inte stämmer överrens med 

studiens syfte och avgränsningar,
109

 ställdes tre inledande frågor om företagets storlek, och 

respondentens ansvarsområde i enkäten. Detta föranledde att två respondenter filtrerades bort 

på grund av att företagets storlek inte ingick i den definition som författarna använder för små 

företag.  

5.2.1 Enkätkonstruktion 
 

Ett välkänt problem med enkäter är ofta det stora bortfall som sker
110

, den viktigaste 

utgångspunkten var därför att enkäten skulle vara tillgänglig, tydlig och enkel att besvara. Av 

denna anledning valde författarna att utföra en webbenkät med största delen slutna frågor och 

likertskalor
111

. En likertskala används ofta som mätinstrument för hur respondenten förhåller 

sig till ett specifikt påstående. I denna enkät är likertskalan utformad i fem nivåer där 

stämmer inte alls är lägst och stämmer mycket bra är högst. 

 

Ett vanligt problem med slutna frågor är att enkäten leder in respondenten på förvalda 

alternativ som kanske inte helt motsvarar dennes åsikt. Ett sätt att undvika det är att inkludera 

ett öppet svarsalternativ med rubriken annat.
112

  Detta genomfördes i enkäten men användes i 

                                                 
108 Olsson & Sörensen (2007) s. 70 
109 Bryman & Bell (2005) s. 125f  
110 Ibid. s. 168 
111 Ibid. s. 168, 182 
112 Bryman & Bell (2005) s. 181 
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praktiken mycket sällan av respondenterna, vilket tyder på att de svarsalternativ som gavs var 

tydliga och relevanta.  

 

De ord eller begrepp som används i både fråga och svarsalternativ kan emellertid uppfattas 

olika beroende på respondentens värderingar och erfarenheter
113

, detta har dock i största 

möjliga mån undvikits genom en pilotstudie för att identifiera eventuella oklarheter och 

missledande formuleringar.
114

 Pilotstudien utfördes av de två aktuella kontaktpersonerna på 

Esam samt tre ytterligare utvalda respondenter. 

 

Likertskalorna användes i stor utsträckning vid attitydfrågor och faktafrågor om företagets 

beteende. Dessa frågor bygger på så kallat self reported data, vilket innebär att respondenten 

själv får utvärdera sitt eget beteende. Risken med dessa frågor är dels att de förutsätter att 

respondenter minns sitt eget beteende men också att de, på grund av att svarsalternativen är 

slutna, kan besvaras mycket spontant av respondenten utan större eftertanke.
115

 För att 

undvika detta har ett fåtal öppna frågor lagts in för att uppmärksamma respondenten och inte 

genomföra enkäten slentrianmässigt. 

 

Problemet med self reported data är att det i praktiken inte går att mäta faktiska beteenden, 

utan endast respondentens minnesbild av ett beteende eller en hypotetiskt framtida beteende. 

Detta gör att respondenten är mycket mottaglig till eventuella samband som enkäten antyder, 

vilket kan innebära att respondenten svarar det som de tror att de förväntas att svara.
116

 

Författarna har i största möjliga mån hoppats undvika detta genom att enkätutskickets 

avsändare var Esam, vilket ger undersökningen trovärdighet, vilket bör ge incitament för 

eftertänksamma svar, samt att det tydligt angavs att enkäten var anonym, vilket bör vara ett 

incitament för att ge ärliga svar.  

 

Webbenkäter möjliggör en interaktiv presentation och layout som inte motsvaras av 

traditionella enkäter, det är därför viktigt att använda dessa verktyg för att tydligt presentera 

enkäten och skapa snygg och konsekvent layout.
117

 Då denna enkät utformades via ett 

enkätverktyget var författarna relativt begräsade till den teknik och de möjligheter som fanns 

tillgängliga inom detta program. Webbenkäten utformades i enkätverktyget relationwise som 

i Sverige tillhandahålls av företaget Nöjdkund. Enkätverktyget fick användas i två månader 

och distribueras till max 100 respondenter i utbyte mot att vi informerade respondenterna hur 

enkäten skapats. Programmet var därmed mycket professionellt och de tekniska hinder som 

upptäcktes på vägen löstes tillsammans med företagets support. 

 

Enkäten bestod i sin slutgiltiga version av 24 frågor, vilka alla är bifogade i som bilaga på 

sida 71. Frågorna lades som tidigare nämnts upp efter de kategorier som presenteras på sida 

27. Nedan följer en kort beskrivning som redogör enkätfrågornas syften. 

 

Företagets struktur - Fråga 1 till 5 
Syftet med dessa frågor är att kartlägga respondentens ansvarsområde och företagets struktur.  

Till att börja med säkerställde vi att respondenterna hade ett ansvarsområden inom inköp, 

miljö och/eller ledning för att försäkra så informativa och korrekta svar som möjligt.  

 

                                                 
113 Bryman & Bell (2005) s. 181 
114 Babbie, Earl R. (2004)  The Practice of social research Wadsworth Thomson Learning, cop, s. 256 
115 Bryman & Bell (2005) s. 181, 189 
116 Babbie (2004) s. 275 
117 Couper, Mick (2000) “Web surveys: A review of issues and approaches”, Public opinion quarterly Vol. 64 pp. 464-494, 

s. 464f 
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De övriga frågorna utformades så att det var möjligt att fastställa företagets storlek, region 

och hur länge de officiellt varit ISO 14001-certifierade. 

 
Leverantörsstruktur - Fråga 8 till 12 
I fråga åtta förklarades en generell betydelse av begreppet strategisk leverantör, därefter fick 

respondenten med hjälp av tio olika alternativ definiera vilka aspekter företaget värderar i 

valet av strategiska leverantörer. Detta ansågs av författarna vara ett bra sätt att tydliggöra 

begreppet strategisk leverantör samtidigt som vi ledde in respondenten i tankegångar kring 

vilka leverantörer som var strategiska, för att sedan lättare kunna svara på kommande frågor 

gällande just deras strategiska leverantörer. 

 

Hur många leverantörer som företagen hade och hur stor andel av dessa som var ISO 14001-

certifierade undersöktes också. Detta för att få en insikt i om ISO 14001-certifieringen gett en 

effekt på val eller utbyte av leverantörer, vilket även låg till grund för de diskussioner kring 

beroendeförhållanden som förs i den kvalitativa undersökningen.  Det fanns en ambition att 

jämföra tillgången på leverantörer mellan Umeå och Stockholmsregionen, varvid frågan 

huruvida det geografiska läget begränsat tillgången på leverantörer ställdes. Denna jämförelse 

utelämnades dock på grund av för stort bortfall i stockholmsregionen, vilket beskrivs närmare 

på sida 33. 

 
Miljöarbete - Fråga 5 och 7 
Det är något missvisande att benämna fråga sex som en fråga då det egentligen är sex stycken 

påståenden, presenterade i en verbal likertskala. Frågorna är utformade med utgångspunkten 

att få en uppfattning om hur företaget arbetar med miljöcertifieringen. Dessa frågor är tydligt 

kopplade till den beskrivning av ISO som redogörs i kapitel fem. Ordvalet aktivt miljöarbete 

som användes vid ett par tillfällen diskuterades genomgående innan enkäten färdigställdes. 

Nackdelen med denna formulering är att den är relativt vag och väldigt öppen för tolkning. Vi 

bestämde oss trots detta att använde denna formulering då detta begrepp skulle undersökas 

närmare i den kvalitativa analysen.  

 

Vidare bygger dessa frågor uteslutande på self reported data. Thomson menar att enkäter 

med self reported data är effektiva när det gäller att kartlägga attityder och intentioner kring 

små företags sociala ansvarstagande, men inte nödvändigtvis det faktiska beteendet.
118

 

Författarna är medvetna om detta och ser därför denna fråga som ett mått på hur väl 

företagen, enligt dem själva, arbetar med ISO 14001 och miljöfrågor. Vilket är en 

förutsättning för att vidare undersöka miljöarbetet mellan företaget och dess leverantörer. 

 
Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras det?  
Fråga 13 till 16 och fråga 19 till 24 
Arbetet med ett miljöledningssystem förutsätter att stora delar av organisationen är 

informerad om arbetet och de mål dessa föranleder. Då den gemensamma målsättningen är en 

av grundstenarna i strategisk leverantörssamverkan var det därför viktigt att undersöka hur 

denna miljömålsättning kommuniceras mellan kund och leverantör. För att respondenten med 

all säkerhet inte skulle missuppfatta terminologin bakom målsättningen fanns möjlighet att 

kryssa för miljövision, miljömålsättning och miljöpolicy vilket enligt författarna och 

litteraturen innefattar de begrepp som är relevanta för kommunikation och formulering av 

miljömålsättning.
119

 Dessa begrepp förtydligades även genom en kort definition.  

                                                 
118Thompson, Judith & Smith, Howard (1991) “Social responsibility and small business: Suggestions for research” Journal 

of Small Business Management, Vol. 29, No. 1, 1991, pp. 30-44, s. 38, 40 
119Thomson (2002) s. 92-94 
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Syftet med frågorna är dels att undersöka hur kommunikationen skiljer sig åt mellan de 

leverantörer som är ISO 14001 certifierade jämfört med de som inte innehar en officiell 

certifiering, men också att undersöka vilka miljörelaterade krav kunden ställer på sina 

strategiska leverantörer och hur dessa tas emot. Detta skulle sedermera utgöra en grund för en 

djupare analys av kommunikation, krav och beroendeförhållanden i den kvalitativa analysen.   

 

Ömsesidig kreativitet: Hur utvecklas miljöarbetet tillsammans med leverantören? 
Den ömsesidiga kreativiteten syftar till att både kund och leverantör bidrar till att 

produktionsprocessen ständigt förbättras. Att tillsammans förbättra produktionsprocessen 

förutsätter dock att gemensamma mål är fastställda. Därför ansåg författarna det viktigt att 

kartlägga hur målsättningen kommuniceras mellan kund och leverantör innan den ömsesidiga 

kreativiteten undersöktes. Denna aspekt tas därför endast med i den kvalitativa 

undersökningen, då en översikt av målsättning och kommunikation är utförd. 

 
Långsiktighet: Finns det ett intresse för långsiktig samverkan inom miljöarbete?  
Fråga 17 och 18 
I denna del undersöks om företaget arbetar långsiktigt med sina leverantörer och hur många 

av dessa leverantörer som är ISO 14001-certifierade. Långsiktighet definieras här som 5 år 

men undersöks närmare i den kvalitativa undersökningen.  

 
Total miljöbelastning: Hur ser företaget på leverantörskedjans totala 
miljöbelastning?  Fråga 25 
Leverantörskedjans totala miljöbelastning är en stor del i arbetet mot en hållbar utveckling 

och en del i både ISO 14001 och strategisk leverantörssamverkan. Dessa påståenden inrymda 

i fem efter varandra följande likertskalor, syftade till att undersöka huruvida företaget 

värderar sitt eget miljöarbete i förhållande till leverantörskedjans och hur detta eventuellt 

påverkar företagets varumärke.  

5.2.2 Enkätutskick 
 

Fördelarna med en webbaserad enkät är främst bekvämligheten för respondenten men också 

att kostnads- och tidseffektiv distribution har möjliggjort att stora urvalsgrupper kan 

undersökas med relativt små resurser. Baksidan med detta är enlig Couper att konsumenter 

och företag bombarderas med enkätundersökningar och det är därmed svårt för 

respondenterna att identifiera vilka enkäter som är relevanta och korrekt utformade och vilka 

som är av irrelevanta eller av undermålig kvalitet. Detta har gjort att det trots bekvämligheten 

med webbenkäter kan vara svårt att få respondenten att uppmärksamma den i mejlinkorgen 

eller på en hemsida och därefter genomföra den. Därtill förutsätter webbenkäten att 

respondenterna använder sig av internet och har grundläggande datakunskaper, vilket inte 

alltid är fallet.
120

  

 

Författarna anser dock enkätmejlet bör uppmärksammas av respondenten då det kommer från 

en känd avsändare, det vill säga Esam. Esam har dock uppmärksammat oss på att 

dataanvändningen bland företagen är mycket varierad då en del företag kollar mejlen mycket 

sällan, därför utökades svarstiden till två veckor så att alla företag rimligen skulle hinna se 

mejlet och genomföra undersökningen. 

  

                                                 
120Couper (2000) s. 464-465 
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E-postadresserna erhölls direkt från Esams kundregister och webbenkäten kunde därmed 

skickas till de berörda företagen, via Esams e-postadress. Avsändare av mejlet var våra två 

kontaktpersoner Björn och Michael, samt författarna av arbetet. Själva enkäten bifogades i 

detta mejl i form av en länk som man sedan endast behövde klicka på för att i ett nytt fönster 

komma direkt till enkäten. Vid webbenkäter är det mycket viktigt att tiden enkäten skickas ut 

beaktas noggrant så att respondenten med störst sannolikhet kan svara på enkäten direkt.
121

 

Mejlet skickades därför medvetet ut sent på kvällen så att det var det första som låg i 

respondentens inkorg morgonen därpå,  

 

Mejlet med länken innehöll också en text utformad på ett mindre formellt och mer lättsamt 

sätt. Det är viktigt att respondenten frivilligt svarar på enkäten utan påtryckningar och extrem 

stress som kan skapa en negativ inställning och i värsta fall påverka respondentens svar
122

. 

Därför var utgångspunkten med den inledande texten att respondenten antingen skulle klicka 

in och genomföra enkäten direkt eller komma ihåg mejlet till ett senare tillfälle då det passade 

bättre att genomföra den ostört. Denna text finns bifogad som bilaga på sida 70. 

 

Väl inne i själva enkäten möttes respondenten av en informativ, mer formell, beskrivning av 

enkäten och dess syfte samt hur företaget blivit utvalt, enkätens längd och att svaren skulle 

behandlas anonymt. Detta på grund av att det är viktigt att skapa en trovärdighet inför 

respondenterna så att enkäten genomförs ärligt och utan missförstånd.
123

 Författarna insåg att 

enkätens anonymitet var en förutsättning för en hög svarsfrekvens och ärliga svar eftersom att 

företagen ombads värdera företagets prestanda inom miljöarbete och leverantörsrelationer, 

vilket givetvis kan vara mycket känslig information.  I denna text gjordes även vår 

anknytning till Esam tydlig för att öka tilltron till enkäten, även detta för att väcka 

respondenternas uppmärksamhet och intresse för att på så sätt minska eventuella bortfall.
124

 

Denna text finns bifogad som bilaga på sida 71. 

5.2.3 Databearbetning 
 

När enkätsvaren skulle sammanställas exporterades svar från enkätverktyget till 

kalkylprogrammet Excel. All information sammanställdes således automatiskt och tilldelades 

specifika ID nummer som, i enlighet med metodlitteraturen, säkerställde att det fanns 

möjlighet att identifiera och spåra framtida oklarheter.  

 

Efter att materialet sammanställts kontrollerades de frågor som säkerställde att urvalsgruppen 

stämde överrens med populationen, vilket föranledde att två respondenter uteslöts på grund 

av storlek.  Det resterande materialet bearbetades och eventuella samband identifierades med 

hjälp av pivottables och diagram. Detta presenterades sedermera, i enlighet med 

metodlitteraturen, genom tydliga grafiska figurer som tillsammans med en förklarande text 

förtydligade och överskådliggjorde enkätens resultat
125

.  

 

I och med att syftet med enkäten i stor utsträckning handlar om att öka förståelsen för 

problemområdet och inte identifiera direkta orsakssamband har inga omfattande statistiska 

analyser gjorts av materialet. Resultatet av frågorna analyseras därmed i stor utsträckning 

                                                 
121 Babbie (2004) s. 273 
122 Bryman & Bell (2005) s. 337, 559 
123 Ibid. s. 338 
124 Ibid. s. 165 
125 Edling, Christoffer (2003), Kvantitativa metoder, Studentlitteratur Lund, s. 21 
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genom enskilda analyser av enskilda frågor som tillsammans skapar en helhetsbild och en 

översikt av problemområdet.  

5.2.4 Bortfallsanalys 
 

Enkäten skickades ut till 83 företag varav 43 svarade, därefter filtrerades två av 

respondenterna bort på grund av att företagens storlek inte överrenstämde med studiens 

avgränsning. Det kvantitativa empiriska resultatet är därmed baserat på 41 svarande 

respondenter, vilket utgör en svarsfrekvens på 50 procent.  

 

Författarna tror att det stora bortfallet i stor utsträckning berodde på att enkäter via mejl lätt 

bortprioriteras om det inte direkt påverkar företagets verksamhet. En fördel med 

enkätprogrammet var att författarna i datasammanställningen kunde se när enkäten 

genomfördes, detta illustreras i figur 5.1. Den visar tydligt på att större delen av 

respondenterna som genomförde enkäten gjorde det inom tre dagar efter utskicket, de 

resterande svaren kom med en pik vid femte dagen vilket var första måndagen efter 

enkätutskicket och den åttonde dagen då påminnelsen skickades ut.  

 

 

Den svaga responsen på påminnelsen indikerar enligt författarna på ett visst ointresse bland 

de företag som inte hade genomfört enkäten då de trots att de glömt eller missat enkäten 

förstå gången i mycket liten utsträckning påverkades av påmanelsen.  

 

Problemet med detta kan vara att de företag som inte svarat på enkäten systematiskt skiljer 

sig från de företag som valt att genomföra den. Alla företag i urvalsgruppen är, som vi 

tidigare beskrivit, ISO 14001-certifierade, men enligt Esam är miljöengagemanget trots 

certifieringen mycket olika från företag till företag. Detta faktum kan innebära att de företag 

som svarat på enkäten svarat på den just för att de är genuint engagerade och intresserade av 

miljöarbete och ISO 14001. Om detta är fallet är enkätresultatet överrepresenterat av företag 

som har ett stort miljöengagemang, vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Detta är något som emellertid är mycket svårt att undvika i alla undersökningar och det finns 

på grund av problemets karaktär inte heller några generella teorier till varför vissa 

respondenter svarar på en enkät och andra inte.
126

 

 

                                                 
126 Couper (2000) s. 475 
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Tyvärr var svarsfrekvensen från företagen i stockholmsregionen något sämre än den från 

Umeåregionen. Detta tillsammans med att Stockholmsregionen redan från början hade färre 

representanter i urvalet gjorde att antalet respondenter därifrån endast blev sex stycken. Detta 

gör att enkätens resultat inte representerar stockholmsregionen i den mån författarna hade 

önskat. Eventuella jämförelser mellan regionerna blir på grund av detta mycket osäkra och 

författarna valde därför att helt utesluta denna del av undersökningen.  

 

De stockholmsbaserade respondenterna är dock inräknade i det kvantitativa resultatet, vilket 

säkerställer att de empiriska resultaten har en geografisk spridning som stämmer överres med 

argumentationen i begränsningar på sida 5.  
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5.3 Praktisk metod – Kvalitativ undersökning 
 

Intervjuerna byggde på samma upplägg som enkäten men då med avsikten att få djupare 

förståelse för mening och bakgrund till svaren på frågorna, som förhoppningsvis bearbetats i 

svarandens sinne sedan ifyllandet av enkäten. 

5.3.1 Intervjuurval 
 

Det kundregister som användes vid enkätutskicket innehöll även telefonnummer till 

företagen, vilket gjorde att registret även kunde användas vid det kvalitativa urvalet. Av de 

fyra intervjuer som planerades bestämdes det att två skulle ske med företag i Umeåregionen 

och två i Stockholmsregionen. Som tidigare nämnts i begränsningar på sida 5 gjordes detta 

för att författarna ville utjämna den begränsning som urvalsramen innebär. 

 

Urvalet utfördes genom att slumpa fram tre företag från varje grupp, två förstahandsval och 

en reserv om någon av de övriga två av någon anledning inte ville delta. Av de två 

förstahandsvalen som slumpades ut i Stockholm tackade båda ja, varav reserven inte behövde 

utnyttjas. I Umeå avböjde en av de två förstahandsvalen med anledning av tidsbrist. Reserven 

fick då kontaktas varav denne tackade ja. I och med detta hade fyra företag valts ut till 

intervju.  

5.3.2 Intervjuns uppbyggnad 
 

Den kvalitativa intervjun var semistrukturerad, det vill säga att en intervjuguide följdes men 

att intervjupersonen hade stor frihet att själv utforma sina svar
127

. Intervjuguiden som 

författarna använde sig av finns bifogad som bilaga på sida 76. 

 

Den kvalitativa metodens uppbyggnad har, likt den kvantitativa, delats upp i de kategorier 

som beskrivs inledningen av detta kapitel. Den kvalitativa enkäten utökades dock med 

ytterligare två frågeställningar från den teoretiska referensramen, inköpsfunktionens 

integration i företagets verksamhet och beroendeförhållandet mellan kund och leverantör.  

Då den kvantitativa undersökningen låg till grund för utformningen av den kvalitativa 

undersökningen kommer fragment av det kvantitativa resultatet att presenteras i intervjuns 

uppbyggnad. Om läsaren föredrar att läsa det fullständiga enkätresultatet innan intervjuns 

uppbyggnad kan denna hittas i kapitel 6 på sidan 40. 

Företagsstruktur 
Då enkäterna var anonyma och därmed inte kunde kopplas ihop med vilket företag som fyllt i 

vilken enkät fanns det ett behov av att i inledningen av intervjun fastställa respondentens 

ansvarsområde, företagets storlek och hur länge företaget varit ISO 14001-certifierat. 

 

Leverantörsstruktur 
Denna kategori behandlades utförligt i enkäten och därför ställdes endast en fråga angående 

leverantörsstrukturen. Denna liknade fråga åtta i enkäten och behandlade hur företaget 

definierar en strategisk leverantör och vad som prioriteras i valet av dessa. 

                                                 
127

 Bryman & Bell (2005) s. 369f 
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Inköpsfunktionens integration i företagets övriga verksamhet 
Inköpsfunktionen är enligt teorin om strategisk leverantörssamverkan mycket viktig för att 

underhålla och utveckla relationen mellan kund och leverantör. Därför ställdes en fråga om 

hur integrerad inköpsfunktionen är i resten av företaget, det vill säga hur insatta inköparna är 

i totala företagets verksamhet, dels den generella verksamheten men främst företagets 

miljöarbete. Därtill ställdes en fråga om vilken tid företaget lägger ned på kontakten med sina 

strategiska leverantörer. 

 

Miljöarbete 
Då vi i enkäten fastställt att alla de responderande företagen, enligt dem själva, arbetade 

aktivt med miljöfrågor ansåg författarna det mycket intressant att undersöka hur företaget 

definierade ett aktivt miljöarbete och vilken tid företaget lägger på detta. 

 

Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras det? 
Enkäten visade på att miljöpolicys var det som i störst utsträckning kommunicerades mellan 

företagen. Detta utvecklades sedermera i intervjun genom att djupare undersöka hur och när 

detta kommuniceras samt vilken roll policyn har i den totala miljökommunikationen.  

 

Ömsesidig kreativitet: Hur utvecklas miljöarbetet tillsammans med leverantören? 
I enkäten framkom det också att det fanns en viss samstämmighet om policys mellan kunden 

och dess strategiska leverantörer.  I intervjun undersöks det därför närmare om 

kommunikationen och samstämmigheten mellan kund och leverantör är tillräcklig för att de 

tillsammans skall kunna utveckla miljöarbetet.  

 

Långsiktighet: Finns det ett intresse för långsiktig samverkan inom miljöarbete?  
Enkäten visade på att respondenterna hade en långsiktig syn på samarbetet med sina 

strategiska leverantörer och att många av de leverantörer de skulle samarbeta med om fem år 

var ISO 14001-certifierade. Utifrån detta specificerades den kvalitativa frågeställningen till 

hur långsiktiga de skriftliga avtalen mellan kund och leverantör är, samt i vilken utsträckning 

miljöarbetet påverkar dessa avtal.   

 

Beroendeförhållandet mellan kund och leverantör 
Enligt den teoretiska referensramen är beroendeförhållandet mellan kund och leverantör ett 

av de största incitamenten men också en av de största riskerna till att inleda en strategisk 

leverantörssamverkan. I intervjun undersöktes det därför utförligt vilket beroendeförhållande 

som fanns mellan företaget och dess strategiska leverantörer samt hur detta påverkade 

miljöarbetet, främst i form av krav på, eller från, den strategiska leverantören. 

 

Total miljöbelastning – Hur ser företaget på leverantörskedjans totala 
miljöbelastning?  
Enkäten visade på att leverantörskedjans miljöarbete i stor utsträckning värderades lika 

mycket som företagets eget miljöarbete. Attityder kring leverantörskedjans totala 

miljöbelastning och hur detta påverkar det praktiska arbetet med strategiska leverantörer och 

miljöfrågor behandlades därför dels i specifika frågeställningar från intervjuguiden men 

också som ett återkommande inslag genom hela intervjun. 
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5.3.3 Genomförandet av Intervju 
 

Vid samtliga intervjutillfällen var en av oss huvudansvarig och den andra intog en mer 

”lyssnande” roll och kunde därmed stödja den andre vid behov, exempelvis vid följdfrågor. 

Denna teknik överensstämmer med vad Kylén behandlar och benämner som panelintervju.
128

 

 

De utvalda företagen kontaktades via telefon en dryg vecka innan intervjuerna skulle inledas 

och bokades in samma dag som telefonkontakten togs. Vid denna kontakt var det en prioritet 

att ta reda på om företaget hade mottagit och svarat på enkäten och om det var 

kontaktpersonen själv, eller någon annan på företaget som hade utfört den. Författarna ansåg 

det mest lämpligt att samma person som gjort enkäten, eller efter samtalet uppmanades att 

göra den, även medverkade i intervjun. Detta för att intervjupersonen skulle vara förberedd 

på resonemanget och inneha den kunskap som behövdes för att begrunda, diskutera och 

besvara intervjuns frågeställningar.   

 

I linje med enkätens lättillgänglighet och tydlighet var det viktigt att intervjuerna skulle vara 

enkla för företagen att genomföra och förstå. Därmed var det naturligt att intervjuerna skulle 

ske personligen i en lättillgänglig miljö där respondenten kunde vara avslappnad. Detta 

skedde i tre fall på företagets kontor och i ett fall ute på en lunchservering, helt enligt 

respondentens önskemål. Vid första kontakten informerades det att intervjun skulle ta cirka 

45 minuter att genomföra vilket var väl tilltaget för att undvika stress och forcerade svar. 

  

Alla intervjuer, även de i Stockholm, utfördes alltså personligen. Skälet till att intervjuerna 

inte utfördes via telefon vara att en stor fördel med kvalitativa intervjuer då går förlorad. I 

intervjuer är kontakten med intervjupersonen den största fördelen, detta på grund av att 

intryck och information inte bara förmedlas via muntlig kommunikation då även kroppsspråk 

kan säga mycket om personens åsikt och attityd till frågeställningen.
129

 Författarna ansåg det 

därför vara svårt att förklara eventuella oklarheter och skapa en givande dialog via telefon, då 

detta är mycket enklare vid visuell kontakt. 

  

Vid intervjutillfället redogjorde författarna inledningsvis intervjuns syfte och säkerställde att 

respondenten accepterade att intervjun spelades in. Därefter kunde intervjuerna genomföras i 

lugnt tempo med utrymme för reflektion och spontana följdfrågor, samtidigt som de i 

efterhand noggrant analyserades utifrån ljudupptagningen. 

5.4 Sanningskriterier – Kvantitativ och 

kvalitativ undersökning 
 

Olika sanningskriterier används beroende på om undersökningen som utförs är av kvalitativ 

eller kvantitativ karaktär. Trots att författarna i undersökningen använt både en kvalitativ och 

kvantitativ metod är det dock den i hermeneutiska kunskapssynen och det i slutändan 

kvalitativa angreppssättet som är det avgörande för val av sanningskriterier
130

. För att göra en 

                                                 
128 Kylén, Jan-Axel. (2004) Att få svar: intervju, enkät, observation, Bonnier utbildning Stockholm 
129 Holme och Solvang (1991)  
130 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993) Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur Lund, s. 107ff 
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bedömning av studiens kvalitet använder författarna därmed kriterierna tillförlitlighet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Till den kvalitativa metoden finns dock ytterligare aspekter att ta ställning till, bland annat 

överförbarhet.
131

 Denna studie syftar emellertid till att öka förståelsen inom problemområdet, 

vilket enligt författarnas hermeneutiska kunskapssyn inte kommer att baseras på 

generaliseringar i syfte att skapa en absolut generaliserbar sanning. Därmed anser författarna 

att det kriteriet överförbarhet inte behöver uppfyllas.  

5.4.1 Tillförlitlighet  

I en kvalitativ undersökning kan den information som sammanställs och sedermera 

presenteras i form av resultat beskrivas olika beroende på vem det är som tolkat svaren och 

presenterar informationen. För att förstärka tillförlitligheten har vi därför använt oss av 

respondentvalidering vilket innebär att respondenterna fick möjlighet att ta del av och 

godkänna det som författarna hade tyckt sig tolka i intervjun.
132

 Detta för att försäkra oss om 

att vi tolkat dem korrekt. Då även användandet av olika forskningsmetoder kan öka 

tillförlitligheten anser att studien har en hög tillförlitlighet då den baseras på två metoder, 

men även det faktum att författarna är två personer, det vill säga två som tolkat vilket minskar 

risk för missförstånd. Då enkäten användes som underlag för intervjuerna och dessa sedan 

byggde på kunskap från enkäterna har undersökningen uppbyggts av en så kallad 

”triangulering” som även det ökar tillförlitligheten. 
133

  

 

De frågor författarna valde att ställa i enkäten var ett reslutat av en omfattande diskussion 

mellan med våra handledare, dels på Esam och på Umeå Universitet. Frågorna har i högsta 

grad utarbetats utifrån de områden som är av vikt för denna uppsats och de kategorier som 

används i empirin har ständigt bearbetats för att stämma överens med undersökningens syfte 

och arbetets teoretiska referensram. I det kvantitativa utförandet av enkäten är detta av vikt 

för att garantera att frågorna gav oss ett underlag för det undersökningen var avsedd att 

mäta
134

. 

 

Gällande tillförlitligheten i enkäten skall dock nämnas att användningen av begreppet aktivt 

inte nödvändigtvis tolkas, det vill säga konnoteras, detsamma hos alla respondenter vilket kan 

ha lett till en viss mån av godtyckliga jämförelser
 135

. Detta anser författarna därför vara är ett 

av den kvantitativa undersökningens största hot mot en minskad tillförlitlighet. Samma 

begrepp utvecklades dock i den kvalitativa undersökningen. Där diskuterades 

intervjupersonernas syn på aktivt miljöarbete, vilket gav författarna en ökad förståelse för 

enkätundersökningens resultat och således utökat underlag att analysera detta.  

5.4.2 Pålitlighet 

Pålitlighet uppnås genom att samtliga faser av forskningsprocessen redogörs. Författarna har 

därmed försökt redogöra för val och undersökningsmetoder, intervju och enkätutskrifter, 

förförståelse och problemformulering för att en tredje part ska kunna granska vår 

forskningsprocess och få en förståelse för den utgångspunkt författarna haft i genomförande 

och tolkning av resultat. Detta förutsatt att de nya undersökarna även de har ett hermeneutiskt 

                                                 
131 Bryman & Bell (2005) s. 204, 304 
132 Ibid. 304 
133 Ibid 
134 Andersen (2004) s. 92 
135 Bryman & Bell (2005) s. 304 
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synsätt och utför granskningen utifrån en medveten tolkning av våra åsikter, synsätt och 

förkunskap. 
136

 

5.4.2 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Författarna har genom arbetets gång försökt att upprätthålla en objektiv utgångspunkt men är 

medvetna om att en viss påverkan med anledning av den förförståelse och de värderingar 

författarna har är svår att utelämna
137

. Detta är, med anknytning till pålitligheten, en 

anledning till att man som kvalitativ forskare måste vara noga med att dokumentera inte bara 

det man betraktar utan även betraktaren, i detta fall vi som forskare
138

. Det ska kunna styrkas 

att forskaren har agerat i god tro, det vill säga att man inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller andra aspekter medvetet påverka utfallet av undersökningen och 

resultatet
139

. Då författarna inte har några personliga kontakter, till detta ämne eller 

anledningar och agendor till att det ska leda till ett eller ett annat utfall anses undersökningen 

därmed relativt objektiv och neutral. Inte heller någon press från Esams sida vad gäller 

utfallet av denna undersökning har känts av. Snarare motsatsen då de arbetar med att förbättra 

detta system och i arbetet med detta endast kan prioritera sanningen då denna ger de en 

verklighetsbaserad bild att utgå ifrån.  

 

Att välja en semistrukturerad intervju är att riskera att följfrågorna som ställs kan bli ledande. 

De frågor författarna utarbetat i intervjun har emellertid, med stor medvetenhet, försökts att 

inte ställas på ett ledande sätt. Att författarna spelat in och sedan transkriberat intervjuerna 

tillsammans har utgjort en möjlighet för oss att ta del av både frågor och svar vilket 

möjliggjort en kritisk granskning av intervjuerna och en kontinuerlig diskussion i hur 

specifika svar skall tolkas. 

  

                                                 
136 Bryman & Bell (2005) s. 304 
137 Andersen (2004) s. 92 
138 Holme och Solvang (1991) s. 163 
139 Bryman & Bell (2005) s. 304 
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6. Resultat av den kvantitativa undersökningen 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den enkätundersökning som utförts. Presentationen 

följer samma upplägg som använts i den praktiska metoden för att tydliggöra kopplingen 

mellan teori, praktisk metod och resultat. Enkäten i sin helhet finns bifogad som bilaga på 

sida 71. 

6.1 Företagsstruktur - Presentation av enkätundersökningens 

respondenter 
 

Den första frågan som ställdes i enkäten säkerställde att respondenten hade kunskap och 

ansvar för ett område som var relevant för undersökningen. I frågan fanns ett antal 

ansvarsområden att välja bland, dock var det endast personer med ansvarsområdena inom 

ledningen, inköp och/eller miljö som var av relevans för undersökningen. I ett litet företag är 

arbetsuppgifterna ofta fler en antalet anställda, vilket resulterar i att en och samma person har 

ansvar för ett flertal arbetsuppgifter. Av den anledningen kunde respondenten kryssa i fler 

svarsalternativ, samt fylla i en annat kolumn. Alla respondenter ansvarade för något av dessa 

tre ovan nämnda områden, många för fler än ett, hur denna fördelning såg ut illustreras i figur 

1, bilaga 5 sida 77. 

 

Drygt 95 procent av företagen som genomförde enkäten var små företag. Två företag visade 

sig vara medelstora och uteslöts därför ur resultatet vilket beskrivs närmare på sida 33 under 

rubriken bortfall. Hela 88 procent av enkätens respondenter hade arbetat med 

miljöledningssystemet i över 3 år och knappt hälften av respondenterna hade arbetat med det 

i över 5 år. Dock har ingen respondent varit certifierad i mer än 10 år, vilket tydliggörs i 

tabell 6.1. 

 

När blev företaget ISO 14001-certifierat? Antal i procent 

Mindre än 1 år sedan 5 % 

1 till 2 år sedan 7 % 

3 till 4 år sedan 39 % 

5 till 10 år sedan 49 % 

Över 10 år sedan 0 % 
Tabell 6.1 – När blev företaget ISO 14001-certifierat, fråga 5 
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6.2 Leverantörsstruktur 
 

Definitionen av en strategisk leverantör är, som vi tidigare belyst, subjektiv och kan bygga på 

en rad olika, vitt skilda strategiska fördelar beroende på vad man som kund prioriterar. Därför 

ansåg vi det viktigt att i enkäten fastställa vilka egenskaper som värderas högst för just de 

företag som ingick i urvalsgruppen. Frågan var utformad så att respondenten fick kryssa i de 

tre högst värderade egenskaperna, utan rangordning. De 41 respondenterna har alltså svarat 

tre alternativ var, vilket betyder att resultatet bygger på 123 svar vilka tillsammans summer 

100 procent. Resultatet redovisas i figur 6.1.  

 

 
Figur 6.1- Prioriterade egenskaper i val av leverantör, fråga 8. 

 

Pris och kvalitet är påtagligt de högst värderade egenskaperna i valet av strategisk leverantör, 

då nästan alla respondenter valde dessa två. Resterande resultat varierade mycket vilket ger 

en indikation på att pris och kvalitet är gemensamt för alla företag medan övriga önskvärda 

egenskaper variera från företag till företag. Att leverantören arbetar aktivt med miljöfrågor är 

således inget som prioriteras i valet av strategisk leverantör trots att respondenterna är 

engagerade i miljöfrågor och arbetar med ett miljöledningssystem.  

 

Fråga 9 till 11 behandlade antalet leverantörer, hur många av dessa som var strategiska samt 

hur många av de strategiska leverantörerna som var ISO 14001 certifierade. Syftet med 

frågan hur många leverantörer har företaget totalt? var att ge ett underlag för fråga 10 som 

behandlade hur många av dessa leverantörer som var strategiska. Tabell 6.1 visar på hur 

respondenternas fördelning av strategiska leverantörer såg ut. (För fördelning av övriga 

leverantörer, se bilaga 5 tabell 1, sida 77) 

 
Andel av det totala antalet leverantörer som är 
strategiska Antal i procent 

Under 10 procent  20 % 

10 till 20 procent  41 % 

21 till 50 procent  17 % 

51 till 75 procent 12 % 

Över 75 procent 10 % 

Tabell 6.2 – Andel strategiska leverantörer, fråga 10  
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Vidare undersökte fråga 11 hur stor andel av de strategiska leverantörerna som var ISO 

14001 certifierade. Här påvisades en mycket stor spridning vilket tyder på att valet av 

strategisk leverantör inte påverkas av huruvida dessa leverantörer är ISO 14001-certifierad 

eller inte. 

 
Andel av de strategiska leverantörerna som är 
ISO 14001 certifierade Antal i procent 

Under 10 procent  10 % 

10 till 20 procent  29 % 

21 till 50 procent  15 % 

51 till 75 procent 24 % 

Över 75 procent 22 % 

Tabell 6.3 – Andel av de strategiska leverantörerna som är ISO 14001-certifierade. 

6.3 Miljöarbete 
 

Respondenten fick på fråga 6 ta ställning till sju påståenden som skulle ge en indikation på 

hur företagen arbetade med miljöfrågor och ISO 14001. Då svaren är beroende av self 

reported data kan det inte valideras hur resultatet stämmer överrens med respondentens 

faktiska beteende, men väl hur de enligt dem själva arbetar med miljöledningssystemet. 

Resultatet visas i figur 6.2. 

 
Figur 6.1 – Miljöarbetet, fråga 6 
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Påstående 1 visar på att miljöarbetet är väl förankrat i den dagliga verksamheten då hela 66 

procent av respondenterna svarat stämmer bra eller stämmer mycket bra. Resultatet av 

påstående 2, 3 och 4 tydliggör detta ytterligare genom att 71 procent av respondenterna 

svarade att påståendet, företaget arbetar med en kontinuerlig förbättring av miljöprestandan 

stämde bra eller mycket bra. Vidare svarade 76 procent av respondenterna att påståendet 

företaget har ett väl organiserat system för utvärdering och uppföljning av miljömål stämde 

bra eller mycket bra. Påståendet företaget informerar kontinuerligt (minst en gång per 

kvartal) berörd personal angående miljöfrågor hade störst antal respondenter, 37 procent, 

som ansåg att det stämde mycket bra medan 32 procent ansåg att det stämde bra och 17 

procent till viss del. Det påstående som hade minst stöd var företaget utbildar kontinuerligt 

(minst en gång per år) berörd personal i miljöfrågor, där var variansen betydligt större än i 

de övriga påståendena med störst andel respondenter, 37 procent, som ansåg att det stämde 

till viss del, medan 24 procent av respondenterna ansåg att det stämde bra och 24 procent att 

det stämde mycket bra. 

 

Sammanfattningsvis visar fråga 6 på att miljöarbetet är väl förankrat i den dagliga 

verksamheten då det sker en kontinuerlig förbättring av miljöarbetet genom god 

kommunikation, uppföljning och till viss del även utbildning. Detta bör dock ses som 

naturligt då företagen generellt sett varit certifierade över tre år, se sida 40. 

 

Följdfrågan som var av öppen karaktär ombad respondenten att kortfattat beskriva vad 

företaget prioriterar vid utformning av miljömålsättning, detta fylldes i av hela 80 procent av 

respondenterna.  

 

Hälften av respondenterna som besvarade denna fråga hade på något sätt en ekonomisk 

koppling till miljömålsättningen, till exempel ”Ekonomisk vinst i kombination med mindre 

miljöpåverkan” eller ”Miljöfrågor som är ekonomiskt försvarbara”. 

 

De resterande svaren var mycket varierade och ett axplock som enligt författarna 

representerar fördelningen citeras nedan. 

 

”Att minska bränsleutsläpp/-förbrukning genom det ska även servicen mot kunderna 

förbättras.”  

 

”Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt 

verktyg i arbetet att uppnå förbättrade och effektivare processer”  

 

”Realistiska mål som minskar företagets negativa miljöpåverkan på längre sikt.” 

 

”Att minska energiförbrukningen” 

 

Sammanfattningsvis tyder dessa kommentarer på att de mål som inte är ekonomiskt 

relaterade är mycket varierade och utgörs både av övergripande målsättning och praktiskt 

miljöarbete i den dagliga verksamheten.   
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6.4 Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras 

det? 
 

Kommunikationen inom leverantörsrelationen undersöktes utifrån tre frågor där respondenten 

fick kryssa i om miljövision, miljömålsättning och miljöpolicys kommunicerades i relationen. 

I figur 6.2 redovisas fråga 13 – 15, respondenterna kunde i dessa frågor kryssa i fler en ett 

svarsalternativ, då exempelvis en kommunikation av miljövision inte utesluter en 

kommunikation av miljöpolicy eller miljömål. Fråga 13 visar på hur stor procentuell andel av 

alla respondenter som kommunicerar vision, målsättning och/eller policy med sina strategiska 

leverantörer. Fråga 14 visar på hur stor procentuell andel av alla respondenter som har blivit 

informerade om vision, målsättning och/eller policy av sina strategiska leverantörer. Den 

upplevda samstämmigheten som resultat av denna kommunikation redovisas i fråga 15. 

 

 
Figur 6.2 – Målsättning och kommunikation. Fråga 13-15 

 

Figuren visar på att det i stor utsträckning är miljöpolicyn som både kund och leverantör 

informerar om mellan varandra, dessutom är det, troligtvis som en följd av detta, även 

miljöpolicyn som det råder störst samstämmighet inom. Miljöpolicyn definierades som 

avsiktsförklaring för att styra beslut och uppnå önskade mål och det kan därmed ifrågasättas 

om detta kan kommuniceras utan att miljömålen i sig kommuniceras samtidigt. Anledningen 

till detta resultat kan, enligt författarna, vara att miljöpolicyn är det dokument som företagen 

inom arbetet med ISO 14001 har arbetat fram för både intern och extern kommunikation, 

varpå detta blir det naturliga svaret. I utgångspunkt från detta kan det då konstateras att 66 

procent av respondenterna informerar de strategiska leverantörerna om företagets miljöpolicy 

och att 66 procent har blivit informerade om de strategiska leverantörernas miljöpolicy. 

Omkring en fjärdedel av respondenterna svarar här att inget av ovanstående, det vill säga att 

ingen kommunikation kring varken miljöpolicy, miljömål eller visioner har ägt rum. 

 

De respondenter som svarade att det råder samstämmighet inom något dessa områden fick 

därefter ta ställning till påståendet om denna samstämmighet har influerats av arbetet med 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fråga 15. Vi anser att det råder
samstämmighet med våra strategiska
leverantörer om

Fråga 14. Majoriteten av våra strategiska
leverantörer har informerat oss om
deras:

Fråga 13. Vi på företaget har informerat
majoriteten av våra strategiska
leverantörer om vår:

32%

10%

17%

17%

10%

20%

56%

66%

66%

24%

32%

24%

Figur 6.2

Inget av ovanstående

Miljöpolicy

Miljömålsättning

Miljövision



44 

 

ISO 14001. Medan de som inte ansåg det råda någon samstämmighet automatiskt hoppade 

över frågan. Därmed svarade endast 76 procent av totala antalet respondenter på denna fråga. 

Drygt 40 procent svarade att det stämmer bra medan 37 procent svarade att det stämde till 

viss del, vilket visas i figur 6.3. Ingen respondent svarade att det inte alls stämde, varav denna 

kategori inte redovisas i figuren.  

 

Detta indikerar på att arbetet med ISO 14001 underlättar kommunikationen av miljörelaterad 

information, då främst företagets miljöpolicy. Huruvida detta skiljer sig om både kund och 

leverantör är certifierad eller då endast kunden är det undersöks närmare i den kvalitativa 

undersökningen på sida 50. 

 

 
                  Figur 6.3 – Har samstämmigheten influerats av ISO 14001, Fråga 16 

 

6.5 Kommunikation av krav 
 

Fråga 20 visar på att det inte finns något stöd för att kunden ställer krav på att leverantören är 

ISO 14001-certifierad. Ett resultat som inte förvånar författarna då det, dels finns andra 

miljöledningscertifieringar som kan anses precis lika giltiga men också med all säkerhet 

miljöarbete som utförs i företag utan en officiell certifiering. I den nedre delen av figuren ser 

vi dock att knappt hälften av respondenterna ställer krav på ett aktivt miljöarbete av något 

slag.  

 

 
Figur 6.5 – Krav på certifiering och miljöarbete, fråga 19 och 20. 
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Enligt 61 procent av respondenterna stämde påståendet Vi ställer aktivt miljökrav på våra 

strategiska leverantörer (Fråga 21) till viss del bra eller mycket bra. Dessa 61 procent fick 

ytterligare två följdfrågor. Den första, fråga 22, behandlade huruvida företaget såg en skillnad 

i hur dessa krav blir bemötta hos olika leverantörer varpå den andra, fråga 23, hur stor del av 

de leverantörer som engagerar sig i dessa krav som är ISO 14001-certifierade. De 

respondenter som svarat att inte ställer miljökrav på sina leverantörer hoppade automatiskt 

vidare till nästa fråga. Därmed är det inte 100 procent av respondenterna som svarat på fråga 

22 och 23 utan endast de ovan nämnda 61 procent som svarat att de ställer någon form av 

krav.  

 

Drygt 80 procent av dessa, det vill säga motsvarande 49 procent av det totala antalet 

respondenter, svarade att de märkt en skillnad i hur dessa krav blir bemötta hos olika 

leverantörer vilket visas i figur 6.6. På den andra följdfrågan svarade över hälften av 

respondenterna att över 50 procent dessa leverantörer var ISO 14001 certifierade, vilket visas 

i figur 6.7. Dessa frågor visar tillsammans på att det finns en skillnad i hur kraven bemöts och 

att de ISO 14001-certifierade leverantörerna i större utsträckning engagerar sig i dessa krav. 

 

 
 

Figur 6.6 och 6.7 – Skillnad i hur miljökrav blir bemötta, Fråga 22 och 23.  

 

Detta resultat styrks ytterligare i fråga 24, Anser ni att det är lättare att föra en diskussion 

angående miljöfrågor med de strategiska leverantörer som är certifierade i enlighet med ISO 

14001? som alla respondenter svarade på. Där svarade hela 73 procent svarade ja, 7 procent 

nej och 20 procent vet ej. 
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6.6 Långsiktighet – Finns ett intresse för långsiktig samverkan 

inom miljöarbete? 
 

På frågan uppskatta hur stor andel av företagets strategiska levernatörer som ni kommer att 

samarbeta med om fem år  svarade drygt 70 procent av respondenterna att de ansåg att mer 

än hälften av de nuvarande strategiska leverantörerna skulle vara kvar om fem år, vilket 

beskrivs i figur 6.8. Denna tidsrymd kan enligt författarna ses som en långsiktig utgångspunkt 

i leverantörsrelationen. 

 

Därtill var de strategiska leverantörer som företagen ansåg sig samarbete med om fem år i 

stor utsträckning leverantörer certifierade enligt ISO 14001. Detta påvisas genom påståendet 

Av de strategiska leverantörer som ni ser er samarbete med om 5 år är: vars svar redovisas i 

figur 6.9, i figuren tydliggörs att endast 12 procent svarade att få av dessa var ISO 14001 

certifierade och att ingen respondent svarade inga av dessa var ISO 14001 certifierade. De 

resterande 88 procenten uppskattade alltså att hälften eller fler av deras framtida strategiska 

leverantörer kommer att vara ISO 14001-certifierade.  

 

 
     Figur 6.8 och 6.9 – Långsiktighet, fråga 17 och 18.    
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6.7 Total miljöbelastning: Hur ser företaget på leverantörskedjans 

totala miljöbelastning?  
 

På fråga 25 fick respondenten ta ställning till fem påståenden som behandlade 

leverantörskedjans totala miljöbelastning. Resultatet av dessa visar på att kännedomen om 

slutproduktens totala miljöbelastning, enligt företagen själva, var mycket god. Andelen av 

respondenterna som ansåg att påstående 2-3 stämde bra eller mycket bra summeras till mellan 

70 till 80 procent i alla tre påståenden. Därmed ansåg respondenterna att de strategiska 

leverantörernas miljöarbete, leverantörskedjans totala miljöarbete och företagets enskilda 

miljöarbete var ungefär lika viktigt, vilket illustreras i figur 6.10. Huruvida detta påverkade 

företagets varumärka visade sig däremot vara något mer osäkert, då variansen i påstående 5 

är betydligt större än i de övriga 4.  

 

 
Figur 6.10 – Den totala miljöbelastningen, Fråga 25 

 

Det kan emellertid diskuteras hur begreppet total miljöbelastning tolkas av respondenten och 

huruvida insikten som företagen anser sig ha i realiteten är förankrad i det praktiska arbetet, 

det vill säga till exempel genom livscykelanalyser och miljödeklarationer. Detta undersöks 

därför närmare i den kvalitativa undersökningen. 
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7. Resultat av den kvalitativa undersökningen  
I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som utförts. Presentationen följer 

samma upplägg som använts i den praktiska metoden för att tydliggöra kopplingen mellan 

teori, praktisk metod och resultat. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga på sida 76. 

7.1 Företag 1 
 

 Företaget har under 20 anställda 

 Företaget har varit ISO 14001-certifierat i nio år 

 Den person som intervjuades är ansvarig för ekonomi, försäljning och miljö 

 Företaget verkar i Umeåregionen 

 Företaget verkar inom verkstadsindustrin 

7.1.1 Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras det? 

Det kunde inte preciseras hur mycket tid Företag1 lägger ned på miljöarbete mer än att det är 

en naturlig del i den dagliga verksamheten. Företaget anser att de arbetar aktivt med 

miljöfrågor och definierar detta genom att de sorterar allt avfall, där det mest krävande 

arbetet sker i produktionens miljösortering. Det har varit en utmaning att lära personalen att 

rutinmässigt arbeta med miljö i produktionen, men förändringen har kommit allt eftersom och 

idag är hela personalstyrkan medveten om miljöarbetet. 

 

Företagets kontinuerliga kontakt med de strategiska leverantörerna sker dagligen genom 

beställningar. Det ingående informationsutbytet sker däremot innan valet av leverantör och 

det är främst i detta skede som miljö och kvalitetsfrågor kommuniceras. Detta följs upp ”då 

och då” vilket innebär att det kontrolleras om några förändringar skett i miljöarbetet. Detta 

kontrolleras i stor utsträckning med hjälp av leverantörens miljöpolicy, men i vissa fall sker 

detta även med personlig kontakt. 

 

Företaget anser att det till viss del är lättare att kommunicera miljöfrågor med leverantörer 

som är ISO 14001-certifierade då dessa har en tydlig miljöstyrning, det är därmed även lätt 

att säkerställa att de arbetar med miljöfrågor. De leverantörer som inte är ISO 14001-

certifierade intervjuas innan avtal skrivs för att säkerställa att de åtminstone följer den 

miljölagstiftning som finns. 

7.1.2 Ömsesidig kreativitet, krav och beroendeförhållande 

Företaget har ett spektra av leverantörer som kan tillhandahålla de varor som behövs i 

produktionen, därmed anser företaget att de kan utesluta en specifik leverantör om denna av 

någon anledning skulle missköta sig. Det är, enligt intervjupersonen, oklart om någon av 

företagets leverantörer är beroende av dem, men eftersom att företaget ingår i en kedja kan 

det vara så att små leverantörer är beroende av hela kedjan. Alla företag och återförsäljare 

som ingår i kedjan är emellertid inte miljöcertifierade och därför tycker företaget att de har ett 

ansvar att ställa krav så att hela kedjan blir certifierad. 

 

Det konstateras att företaget gärna ser att alla strategiska leverantörer blir miljöcertifierade, 

och att de faktorer som gör företaget beroende av sina leverantörer inte påverkar vilka 

miljömässiga krav som företaget ställer på dessa leverantörer. I och med miljöcertifieringen 

ökade medvetenheten att miljömässiga krav kunde ställas på leverantörerna, vilket gjorde att 

de krav som ställs och den miljökommunikation som förs har skapats genom arbetet med ISO 

14001. Det märks emellertid ingen större skillnad i hur dess krav blir bemötta från leverantör 



49 

 

till leverantör, de leverantörer som inte är certifierade får en förfrågan om de klarar de 

miljökrav som ställs, ”får vi ett bra svar så kör vi”. 

 

Dock är det, enligt intervjupersonen, svårt att veta vilka krav som kan ställas, många 

internationella företag som producerar material som företaget behöver har svenska grossister 

som sköter kontakten mot företaget. Därför är det svårt att veta hur mycket företaget kan 

påverka de underleverantörer som faktiskt producerar materialet.  

 

Intervjupersonen har emellertid iakttagit att fler och fler leverantörer har certifierat sig och att 

många leverantörer därmed använder sig av ungefär samma ramverk som de själva använder 

sig av. I och med detta accepterar företaget också miljörelaterade prisökningar, på samma sätt 

som de hoppas att deras kunder kan acceptera små prisökningar för ett utökat miljöarbete. 

7.1.3 Långsiktighet - Finns det ett intresse för långsiktig samverkan inom 

miljöarbete?  

Företaget har som standard att skriva treåriga avtal med sina strategiska leverantörer. De 

anser att det långsiktiga miljöarbetet är viktigt, men har ingen önskan att utforma avtalen så 

att de sträcker sig över en längre period än 3 år.  

7.1.3 Total miljöbelastning – Hur ser företaget på leverantörskedjans totala 

miljöbelastning?  

Företaget anser sig ha bra koll på leverantörsledet, då det finns en bra kontakt dem emellan. 

Nyligen har även ett antal underleverantörers fabriker besökts i arbetet med att miljö- och 

kvalitetssäkra produktionen. Företaget anser att arbetet med ISO 14001 har gett dem bättre 

verktyg att analysera leverantörsledets totala miljöbelastning, vilket företaget hoppas kunna 

kommuniceras till kunden. ”Uppskattningsvis påverkar vårt miljöarbete 10-15 procent av vår 

försäljning”. Intervjupersonen menar dock att större organ såsom kommuner och landsting 

som kommunicerar en miljöfokusering inte väljer de lite dyrare men miljövänligare alternativ 

som denna firma kan bidra med. Detta företag har på grund av sitt miljöarbete ett lite högre 

pris på sina produkter och i konkurrensen med övriga aktörer på marknaden väljer landsting 

och kommuner hellre andra, billigare alternativ. När företaget undersökt detta har de beklagat 

att miljön tyvärr inte kan prioriteras så länge det påverkar priset. 

 

Intervjupersonen är trots utebliven försäljning pga. lite högre priser positiva och tror på en 

långsiktig omsättningsökning då fler och fler kunder blir medvetna om miljöproblemen. 

7.2 Företag 2 
 

 Företaget har omkring 20 anställda 

 Företaget har varit ISO 14001-certifierat i över fem år, certifieringen fanns redan 

innan den tillfrågade började på företaget. 

 Den person som intervjuades är miljösamordnare men har också god insyn i företagets 

inköp. 

 Företaget verkar i Umeåregionen 

 Företaget verkar inom IT-branschen 

7.2.1 Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras det? 

Miljösamordnaren på företaget lägger ned sammanlagt ungefär en dag i månaden på 

miljöfrågor. Företaget anser att de jobbar aktivt med dessa miljöfrågor och definierar det 
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aktiva arbetet genom att miljömålen är kopplade till företagets övriga verksamhet. ”Tanken 

är att de miljömål som fastställts, automatiskt kommer att uppfyllas om affärsverksamheten 

går bra, eller tvärtom om man vill se det så”.  

Företagets kontakt med de strategiska leverantörerna är kontinuerlig och uppskattas till 

ungefär två timmar per dag för hela företaget. Intervjupersonen hade ingen större överblick 

över inköparnas specifika integration i resten av företaget men menade att inköpsavdelningen 

såsom alla avdelningar har koll på det miljöarbete som görs i företaget. Intervjupersonen 

utförde dock personligen leverantörsbedömningarna av leverantörerna och bedyrade att 

företaget inte arbetar med leverantörer som saknar miljöarbete. Dessa behöver inte 

nödvändigtvis vara miljöcertifierade så länge de informerar om sitt engagemang i 

miljöfrågor. Endast ett fåtal av företagets leverantörer saknar en miljöcertifiering, ”men ett 

engagemang har ju alla mer eller mindre idag”. I dessa fall rör det sig oftast om ett muntligt 

kortare genomdrag från leverantören som ibland även kollas upp mot företagets webbsida och 

miljöpolicy. Intervjupersonen tillägger då att ISO 14001 certifierade företag har en mer 

tillgänglig information om miljöarbetet. Valet av strategiska leverantörer, och även övriga 

leverantörer, sker emellertid i stor utsträckning utifrån pris, inköpsvolym och kvalitet. 

 

När det kommer till fortsatt kommunikation anser sig företaget vara dåliga på att ha en 

fortsatt uppdatering av leverantörernas miljöarbete. Det mesta som sker är i inledningen av en 

kontakt med en ny leverantör. Då görs en leverantörsbedömning och sedan görs det inte så 

mycket mer för att aktivt påverka dem. Här är ingen större skillnad oavsett om leverantörerna 

har ett miljöcertifikat sen tidigare eller inte.  

 

I valet av strategisk leverantör prioriteras pris, kvalitet och punktliga leveranser. Leverantörer 

och speciellt ”rätt” strategisk leverantör är viktiga för företaget. De har främst en större 

leverantör med tydligt miljömärkta produkter. På frågan om den generella relationen med 

denna specifika leverantör påverkas av ett miljöengagemang, är intervjupersonen snabb med 

att förklara att det funkar bra att samarbeta och att liknande värderingar gör att det fungerar 

bättre än om man inte haft det. Intervjupersonen menar dock att de inte märker någon skillnad 

i sitt miljörelaterade agerande gentemot leverantörer seden ISO 14001 certifieringen.”Där 

skulle vi kunna lyfta oss”.  

7.2.2 Ömsesidig kreativitet, krav och beroendeförhållande 

Intervjupersonen menar vid ett flertal upprepade tillfällen att företaget kan bättra sig mycket 

vad gäller utbyte av miljöaspekter mellan dem och leverantören. Främst vad gäller översyn av 

leverantörer och transporter. ”Produkterna skickas oftast direkt till kunden och vi har ingen 

kontroll över vilka förpackningar som används eller vilken leverantör som bokas, detta skulle 

vi kunna bli bättre på”. På frågan om de redan nu har förslag på hur de skulle kunna bli bättre 

på detta svaras det ”många transportfirmor redovisar idag koldioxid utsläpp … så man har 

möjlighet att välja, … om man har två att välja på medan den ena kan redovisa vilken 

påverkan de gör skulle det kunna påverka bedömningen.” Företaget vet hur det skulle kunna 

göra men för att genomföra dessa förändringar krävs tid och engagemang. Intervjupersonen 

menar att de trots deras lilla storlek skulle kunna ställa miljörelaterade krav på till exempel 

transport och att detta skulle uppfattas seriöst men kanske inte ge någon reell effekt. ”Vi är en 

liten spelare, även om vi ställde krav så skulle det inte bry sig jättemycke,t men vi skulle nog 

inte bli utskrattade och hånade”. Intervjupersonen menar att de gärna skulle ställa 

miljörelaterade krav på sina leverantörer om det gav verksamheten ett mervärde men som det 

ser ut nu skulle det, enligt intervjupersonen endast vara för syns skull. 
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7.2.3 Långsiktighet - Finns det ett intresse för långsiktig samverkan inom 
miljöarbete?  

På frågan om företaget har avtal kunde intervjupersonen inte ge oss ett mer specifikt svar då 

dennes uppgifter som tidigare nämnts var svagt sammankopplad med inköpsavdelningen. 

Intervjupersonen trodde dock inte att några längre avtal skrevs då de är aktiva inom teknik- 

och databranschen och därmed väldigt beroende av att produkterna är uppdaterade. 

”branschen förändras fort om en produkt snabbt svänger kan vi inte sitta med en leverantör 

som inte kan leverera de tekniskt uppdaterade produkter vi behöver” Av den anledningen vill 

företaget inte heller i framtiden binda upp sig på långa avtal med leverantörer då det inte 

finns några som helst försäkringar om att dessa kommer kunna tillverka det nyaste och mest 

uppdaterade produkterna till ett bra pris.  

7.2.4 Total miljöbelastning – Hur ser företaget på leverantörskedjans totala 

miljöbelastning?  

Leverantörerna är viktiga och när det kommer till hela leverantörskedjan blir det ”oavsett om 

vi bidrar med en tjänst eller hel lösning när det gäller hårdvara, så är vi beroende av våra 

leverantörer”. Intervjupersonen menar att en produkt är producerad i flera led och det är då 

hela kedjan som påverkar vilken miljöpåverkan produkten haft. Intervjupersonen tycker att 

man som kund ska kunna se och jämföra denna påverkan och ha tillgång till en bra informativ 

grund i sitt konsumtionsbeslut. Företaget anses sig ha hyfsad koll på miljödeklarationer, i 

företagets bransch är det inte svårt att ta reda på produktens totala miljöbelastning då 

strömförbrukningar och material oftast specificeras på produkterna. Företaget fick dock en 

anmärkning vid förra ISO 4001 revisionen på paketering och transport.  

 

Företaget påverkas av att det levereras korrekta produkter och att de levereras i tid, vilket har 

direkt med leverantörernas arbete att göra. ”blir grejerna försenade blir det ju vi som får ta 

skiten för det” Som närmaste ansikte utåt gentemot kunden blir företaget förknippade med 

leverantörernas och hela bakomliggande kedjans eventuella brister. ”Men ur miljöaspekt så 

är det … vi har inte tydliggjort det på så sätt faktiskt”. Idag är det tyvärr så att prioriteten är 

att det levereras bra produkter till ett bra pris, sen hur de har levererats är det inte så många 

som bryr sig om. Det skulle företaget vilja jobba på och då även kunna nå ut till och 

förtydliga för kunderna, ”väljer ni oss och våra produkter har ni valt en miljövänligare 

transport och förpackning”. 

7.3 Företag 3 
 

 Företaget har under 20 anställda 

 Företaget har varit ISO 14001-certifierat i tre år 

 De personer (3 personer) som intervjuades är ansvariga för produktion, inköp, miljö 

och kvalitet och ingår i ledningsgruppen 

 Företaget verkar i Stockholmsregionen 

 Företaget verkar inom verkstadsindustrin 

7.3.1 Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras det? 

Företag 3 har inte någon avsatt tid för miljöarbete men understryker att det är en del av det 

dagliga arbetet, främst i produktionen. Företaget anser att de arbetar aktivt med miljöfrågor 

och definierar det aktiva arbetet genom att de miljöarbetsrelaterade rutiner som företaget 

skapat följs inom hela verksamheten.  
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Företaget har inga uttalade strategiska leverantörer men anser sig absolut ha ett fåtal 

leverantörer som är viktigare än andra. Detta har främst att göra med inköpsvolym och pris, 

där stora leverantörer är ledande, men också behovet av specifika material som endast 

tillhandahålls av ett fåtal små leverantörer. Företagets kontinuerliga kontakt med de 

strategiska leverantörerna sker i stor utsträckning via mejl och rör mestadels beställning och 

förhandling. Miljöfrågan hanteras via leverantörsbedömningar. Därmed anser företaget att de 

kan fastställa leverantörernas miljöarbete samtidigt som de i affärssystemet kan påvisa vilka 

leverantörer som är miljöcertifierade. Utöver leverantörsbedömningen är den kontinuerliga 

kommunikationen kring miljöfrågor sparsam. Diskussioner kring miljöfrågor och 

leverantörens arbetssätt behandlas i stor utsträckning vid valet av leverantör, alltså innan 

eventuella avtal skrivs, men de svarande menar också att de i några fall känner leverantören 

så pass väl att de skulle upptäcka eventuella förändringar i leverantörens arbetsätt. 

 

Företaget uppfattar inte att de miljöcertifierade leverantörerna kommunicerar miljöfrågor på 

ett annat sätt än de som saknar en officiell certifiering. Att leverantören är ISO 14001 

certifierad märks enligt företaget betydligt mindre än att det är kvalitetscertifierat enligt ISO 

9001. 

7.3.2 Ömsesidig kreativitet, krav och beroendeförhållande 

Företaget anser sig vara beroende av ett fåtal små leverantörer som tillhandahåller mycket 

specifika produkter som är nödvändiga i produktionen. Vidare anser intervjupersonerna att ett 

antal av dessa leverantörer är beroende av företaget, genom att upp till 40 procent av 

leverantörens försäljning går till företaget. Detta beroende påverkar emellertid inte vilka 

miljömässiga krav som företaget ställer på sina strategiska leverantörer. Ett flertal av 

företagets leverantörer är internationella med svenska agenter, på grund av detta menar 

intervjupersonerna att det är svårt att komma fram till de företag som faktiskt står för 

produktionen. På frågan om företaget ställer miljörelaterade krav svaras det snabbt ”vi vill 

ställa krav men vi kan inte”, detta utvecklas dock sedermera till att de försöker ställa krav, 

men att det finns en osäkerhet i vilken utsträckning leverantörerna rättar sig efter dem.  

 

Dessa krav handlar främst om transporter, det vill säga effektiva leveranser och miljövänliga 

leveranser. Effektiviteten handlar ”..till 98 procent om priset” där miljöfördelarna ses som en 

positiv bieffekt. Företaget har även tidigare försökt att utföra den bilburna transporten av 

varor med endast miljöbilar, men detta var ett miljömål som fick tas bort på grund av att det 

inte fanns någon transportfirma som hade tillräckligt många miljöbilar. Företaget konstaterar 

vidare att det är lättare att ställa krav och välja leverantörer när det gäller till exempel el, där 

finns det en marknad som kan erbjuda en miljövänlig produkt och företaget har därför 

medvetet valt ett elbolag med ett tydligt miljöarbete.  

 

Då företaget innan ISO 14001-certifieringen arbetade med en annan form av miljöcertifiering 

kan de inte säga att det var just ISO 14001 som fick dem att uppmärksamma leverantörens 

miljöarbete, men de krav som idag ställs på effektiva transporter och miljövänlig el uppkom i 

samband med certifieringen. Det är dock tydligt att leverantörernas del i företagets 

miljöfrågor stannar vid kommunikation då företaget inte utvecklar miljöarbetet tillsammans 

med de strategiska leverantörerna.  

 

7.3.3 Långsiktighet - Finns det ett intresse för långsiktig samverkan inom 
miljöarbete?  

Företaget har som mål att långsiktigt binda sina leverantörsavtal, men medger att detta är 

mycket svårt och att leverantörerna vanligtvis insisterar på ettåriga avtal. En önskan om 
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långsiktiga leverantörsavtal utgår i stor utsträckning från en kostnadsfokusering och att ett 

bundet inköpspris skulle vara fördelaktigt. Miljöarbetet är därmed inte något som företaget 

tar i beräkning vid tidsbestämning av leverantörsavtal.  

 

Företaget framhäver samtidigt svårigheter med att hitta relevanta långsiktiga mål för den egna 

verksamheten då det enda långsiktiga miljömålet som företaget i dagsläget har är att ständigt 

förbättra de kortsiktiga målen. 

7.3.4 Total miljöbelastning – Hur ser företaget på leverantörskedjans totala 

miljöbelastning?  

De svarande är tydliga med att de sätter sitt eget miljöarbete främst; ”Vi sätter vårt 

miljöarbete i första rummet, sedan får vi hoppas att våra leverantörer också tänker på 

miljön”. När det gäller vissa material finns det tydliga miljödeklarationer som är obligatoriska 

enligt lagstiftning, men utöver detta har företaget inte begärt livscykelanalyser, 

miljödeklarationer eller andra dokument på insatsvarornas miljöbelastning.  

 

Företaget tror att leverantörskedjans totala miljöbelastning borde vara viktigt för kunderna 

men de är inte säkra. Därtill konstateras det att företaget inte alltid redogör vilka leverantörer 

som företaget använder sig av och att det därför kan vara mycket svårt för kunden att veta.  

7.4 Företag 4 
 

 Företaget har under 15 anställda 

 Företaget har varit ISO 14001-certifierat i åtta år 

 Den person som intervjuades har ett brett ansvarsområde med huvudansvar för bland 

annat inköp, lager och miljö 

 Företaget verkar i Stockholmsregionen 

 Företagets kärnverksamhet är teknik och service 

7.4.1 Miljömålsättning – Vad kommuniceras och hur kommuniceras det? 

Företag 4 uppskattar att företagets miljöarbete tar ungefär 15 minuter per dag att genomföra, 

men att en stor del av miljöarbetet är integrerad i den dagliga verksamheten och därför svår 

att uppskatta i tid. Företaget anser att de arbetar aktivt med miljöfrågor och definierar detta 

genom det allmängiltiga målet att ansvarsfullt tillhandahålla jordens ändliga resurser, vilket i 

företaget verkställs genom att sortera miljöfarligt avfall och minska företagets 

koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen är något som företaget för närvarande fokuserar på 

genom att utbilda personalen i ”eco-driving”. 

 

Företaget prioriterar för närvarande pris och kvalitet vid valet av strategisk leverantör, men 

miljöarbetet kan via leverantörsbedömningen vara en vågskål. Företagets inköpsfunktion är 

väl integrerad i den övriga verksamheten där det bland annat har tagits initiativ till att utöka 

företagets produktsortiment med miljövänliga alternativ. Men den svarande förklarar också 

att alla företagets funktioner är integrerade i varandra på grund av att personalens 

ansvarsområden ofta sträcker sig över hela verksamheten.  

 

Vidare uppskattar intervjupersonen att kommunikationen med de strategiska leverantörerna 

tar ungefär en timme per dag, men att miljöarbetet med leverantören främst behandlas vid 

den första kontakten, ”miljökommunikationen sker vid den första kontakten, sen vet vi det, då 

behöver vi inte tjata vidare om det”. Vid den första kontakten ska de leverantörer som inte 

har någon officiell certifiering redovisa sitt miljöarbete, vilket ofta sker i form av 
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policydokument. De företag som är miljöcertifierade behöver inte redovisa miljöarbetet 

utöver den officiella certifieringen. Utöver denna kommunikation behandlas leverantörens 

miljöarbete endast vid leverantörsbedömningen som sker genom arbetet med ISO 14001.  

7.4.2 Ömsesidig kreativitet, krav och beroendeförhållande 

Företaget anser sig vara ”tvångsberoende” av en leverantör som verksamheten är tvingad att 

rätta sig efter, denna leverantör bestämmer fullt ut vilket material som ska användas och hur 

arbetet skall gå till väga, företaget kan därmed inte ställa några krav på denna leverantör, 

varken inom pris, kvalitet eller inom miljö. Förutom denna relation så strävar företaget efter 

flexibilitet och har därmed inte utvecklat ett beroendeförhållande, företaget har även för små 

inköp för att någon enskild leverantör skulle vara beroende av dem. 

 

Företaget anser sig vara för små för att kunna ställa miljömässiga krav på leverantörerna, men 

den svarande tror att de skulle göra det om företaget var större. Däremot skulle företaget inte 

ställa krav på de miljöcertifierade leverantörerna, även om de var större. ”Är du certifierad i 

miljö så har du en revision varje år som kontrollerar detta, att du har mål som går framåt 

och förbättras. Därför tycker vi att vi inte behöver ställa krav på de miljöcertifierade 

företagen.” 

 

Företagets leverantörsbedömning har även den mycket liten effekt på relationen. Den utförs 

och leverantörens miljöarbete kartläggs, men om brister upptäcks så ställs det inga krav på att 

de ska rättas till. Den svarande menar att de som saknar ett aktivt miljöarbete ofta är små 

leverantörer med knappa resurser, men ”jag lugnade ner dem och sa att vi bedömer andra 

saker också”.  

 

7.4.3 Långsiktighet - Finns det ett intresse för långsiktig samverkan inom 
miljöarbete?  
Företaget har endast muntliga leverantörsavtal med undantag för de leverantörer som 

företaget är återförsäljare åt, där finns det skriftliga avtal. Detta passar företaget bra då de 

”..samarbetar med dem så länge det passar.”, flexibilitet är viktigt och att låsa upp relationen 

är därför inte önskvärt.  Den svarande återkommer ofta till att företaget inte vill ha en statisk 

relation till leverantören då detta varken förbättrar relationen eller är önskvärt ur 

riskspridningssynpunkt. 

7.4.4 Total miljöbelastning – Hur ser företaget på leverantörskedjans totala 

miljöbelastning?  

Företaget koncentrerar sig i stor utsträckning på sitt eget miljöarbete, men medger att de är en 

del i leverantörskedjans totala miljöbelastning. Det var utan tvivel arbetet med ISO 14001 

som fick företaget att tänka på leverantörskedjans totala miljöbelastning, och hållbar 

utveckling genom hela produktens livscykel. Livscykelsanalyser eller miljödeklarationer är 

däremot ingenting som företaget begär från sina leverantörer eller arbetar själva med, då 

denna typ av miljökommunikation enbart sker genom miljöpolicys. Vidare har företaget inte 

tänkt på huruvida leverantörskedjans totala miljöbelastning påverkar deras kunder. ”Vi är så 

fokuserade på vårt arbete och kommunicera ut det till våra kunder… så det kan jag tyvärr 

inte svara på.” 
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8. Analys 
 

I detta kapitel analyserar författarna de empiriska resultaten utifrån den teoretiska 

referensramen. Inledningsvis analyseras företagets miljöarbete och inköpsfunktionens 

integration i företaget och dess miljöarbete. Därefter följer en analys av hur de ISO 14001-

certifierade företagen arbetar med sina strategiska leverantörer inom miljöfrågor, dels valet 

av leverantör och kontinuerligt under relationen. Detta sker genom kopplingar till teorin om 

strategisk leverantörssamverkan med en fokusering på gemensamma mål, total 

miljöbelastning, ömsesidig kreativitet, långsiktighet och beroendeförhållande. Denna del 

baseras på att svar från den kvalitativa och kvantivtiva undersökningen analyseras paralellt. 

8.1 Miljöarbetet 
 

De certifierade företagen anser i stor utsträckning att miljöarbetet är en del av den dagliga 

verksamheten samtidigt som det, i enlighet med ISO 14001 litteraturen, läggs stor vikt vid att 

ständigt följa upp och förbättra miljöarbetet samt höja miljömålen. Det kan därför konstateras 

att företagen generellt anser att det egna miljöarbetet följer ISO 14001 riktlinjer, vilket är en 

förutsättning för att miljöarbetet skall kunna utvecklas mellan företaget och dess leverantörer. 

 

Termen aktivt används i den kvantitativa undersökningen som värderingsgrund för 

miljöarbetet. Författarna var medvetna om att termen med stor sannolikhet tolkas olika 

beroende på värderingar och erfarenheter, därför undersöktes termens betydelse närmare i 

intervjuerna. Det som framkom där var att ett aktivt miljöarbete i de tillfrågade företagen till 

stor del handlar om reaktiva processer inom företagets produktion såsom avfallshantering 

men mindre om proaktiva arbetsätt såsom kommunikation och utbildning.  

 

Enligt företagen kommuniceras miljöarbetet väl inom organisationen främst genom 

information men också utbildning. Tyngdpunkten då företagen presenterar sitt arbete läggs 

dock på tidigare nämnda delar av kärnprocessen, vilket vanligen handlar om materiel 

avfallshantering eller transporteffektivisering.   

 

Inköpsfunktionen är enligt intervjuerna väl integrerad i den övriga verksamhetens 

miljöarbete, vilket teorilitteraturen anser vara en viktig del i processen mot ett strategiskt 

partnerskap.
140

 Inköpsfunktionen var emellertid integrerad i den övriga verksamheten mycket 

tack vare att företagen är små med en inköpspersonal som i många fall har ett ansvarsområde 

som sträcker sig längre än bara inköpet. Det faktum att de intervjuade företagen i liten 

utsträckning hade tydliga inköpsavdelningar gjorde det således svår att undersöka de 

egenskaper som specifikt karaktäriserade inköpsfunktionen, till exempel huruvida 

inköpsfunktionen specifikt bidrog till att förbättra miljöarbetet i verksamheten.  

8.2 Miljöfrågan i valet av leverantör 

8.2.1 Målsättning, kommunikation och krav 

Definitionen av en strategisk leverantör är, som vi belyst i den teoretiska referensramen, 

subjektiv och kan bygga på en rad olika, vitt skilda strategiska fördelar.
141

 Både den 

kvalitativa och kvantitativa undersökningen visar dock mycket tydligt på att pris och kvalitet 

                                                 
140 Bergdahl (1996) s. 16f , Juran (1998) s. 12 
141 Bergdahl (1996) s. 34-39) 
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är de egenskaper som prioriteras, både i det allmänna valet av leverantör och i valet av 

strategisk leverantör. Egenskaper såsom inköpsvolym, bemötande, geografisk närhet och 

miljöarbete, prioriterades därmed betydligt lägre. Detta kan enligt författarna vara en följd av 

den rådande lågkonjunkturen, då det är naturligt att inköpspris, vilket påverkar 

försäljningspris, prioriteras när kundernas köpkraft minskar. Huruvida lågkonjunkturen 

påverkade dessa prioriteringar behandlades emellertid inte av själva undersökningen. I den 

teoretiska referensramen tydliggörs dock att miljöarbete inte behöver vara kostsamt i längden, 

då effektiviseringar och minskat avfall i produktionen också leder till minskade kostnader.
142

 

 

Prisfokuseringen vid valet av leverantör behöver därmed inte nödvändigtvis betyda att 

miljöarbetet försämras, men då miljöfrågan är så mycket mindre prioriterad än pris och 

kvalitet antar författarna att intresset för miljöfrågor i valet av leverantör är mycket begränsat. 

I intervjuerna ges dock en mer nyanserad bild som visar på ett stort intresse av att skaffa sig 

kunskap om den aktuella leverantörens miljöarbete. Det är sällan ett krav att leverantören ska 

vara ISO 14001-certifierad, däremot så underlättar ett miljöcertifikat i stor utsträckning 

kundens möjlighet att informera sig om leverantörens miljöarbete, främst genom de 

policydokument som de ISO 14001-certifierade leverantörerna förmedlar. Det är dock en 

grundläggande uppfattning bland företagen att i stort sätt alla leverantörer på något sätt 

arbetar med miljöfrågor. Detta är en positiv utveckling som skett i företagsklimatet, men 

enligt författarna finns det en risk att begreppet miljöarbete urholkas vilket försvårar 

bedömningen av leverantörernas faktiska miljöarbete.  

 

En gemensam målsättning är en grundpelare i teorin om strategisk leverantörssamverkan och 

policys är ett lämpligt sätt att utbyta denna information.
143

 Företagens benägenhet att söka 

kunskap om detta är därför en förutsättning för att utveckla en gemensam målsättning. 

Studien påvisar dock att om detta dokument saknas, vilket det enligt intervjuerna mycket 

sällan gör, kan ett bra pris tillsammans med god kvalitet likväl göra att leverantören väljs.  

 

I valet av leverantör är det därmed i slutändan är pris och kvalitet som avgör, då företaget i 

bästa fall innefattar miljöarbetet som en vågskål om två leverantörers kulle erbjuda liknande 

produkter till samma pris. Detta betyder enligt författarna att företagen, innan samarbetet 

påbörjas, inte ställer några större krav på att varken de allmänna leverantörerna eller de 

strategiska leverantörerna arbetar systematiskt med miljöfrågor. Knappt 90 procent av 

enkätens respondenter svarade i enlighet med detta att de inte ställer krav på att de strategiska 

leverantörerna är ISO 14001-certifierade, däremot svarade hela 48 procent att de ställer krav 

på att de strategiska leverantörerna arbetar systematiskt med miljöfrågor. 

 

Författarna ifrågasätter dock dessa 48 procentens tolkning av formuleringen krav på 

systematiskt miljöarbete, då intervjuerna visar på att det sällan är ett krav, snarare i bästa fall 

en kommunikation av miljöpolicy som har begränsad effekt i förhandlingen. 

 

Huruvida denna process påverkas av att leverantören är ISO-14001 certifierad är något oklar. 

Enkäten visar på att de företag som ställer krav på sina leverantörer anser att de ISO 14001 – 

certifierade leverantörerna engagerar sig mer i dessa krav än de leverantörer som inte har en 

officiell certifiering. Intervjuerna visar däremot på att miljöfrågan kommuniceras mindre om 

den tilltänkta leverantören är miljöcertifierad. Detta på grund av att certifieringen i sig, enligt 

de intervjuade företagen, säkerställer leverantörens miljöarbete vilket gör att ytterligare 

                                                 
142 Turner & Houston (2009) s. 16 
143 Thomson (2002) 92f, 104f 
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utforskning av miljöarbetet anses vara överflödigt. Detta indikerar på att en miljöcertifiering 

hos leverantören dels kan innebära en högre förståelse för miljökrav och miljörelaterad 

kommunikation men också en utebliven miljörelaterad kommunikation på grund av att 

kunden anser att det räcker att leverantören är miljöcertifierad. Det finns därmed mycket 

svaga belägg för att en ISO 14001 certifiering leder till en bättre kommunikation och 

utveckling av miljömålsättning mellan kund och leverantör. 

8.2.2 Totalkostnad 

Det står dock helt klart att arbetet med ISO 14001 har ökat företagens kännedom om 

leverantörskedjans totala miljöbelastning. Totalkostnaden är en av de fyra grundpelarna i 

teorin om strategisk leverantörssamverkan och behandlas inom denna studie som total 

miljöbelastning. Inom miljöarbete är det ytterst den totala effekten som är väsentlig, vilket 

innebär att den totala leverantörskedjans totala miljöbelastning är en mycket viktig del i 

arbetet mot hållbar utveckling.
144

 

 

Enkäten visade på att kännedomen om slutproduktens totala miljöbelastning, enligt företagen 

själva, var mycket god. Företagen ansåg dessutom att de strategiska leverantörernas 

miljöarbete, leverantörskedjans totala miljöarbete och företagets enskilda miljöarbete var 

ungefär lika viktigt. Detta är en bild som delvis bekräftas i intervjuerna då företagen anser att 

leverantörskedjans totala miljöbelastning är viktig samtidigt som de anser sig ha en bra 

kännedom om den. Livscykelanalys och miljödeklaration benämns som de bästa verktygen 

för att undersöka detta.
145

 Två av de intervjuade företagen arbetade i begränsad omfattning 

med någon av dessa verktyg, medan två inte gjorde det. 

 

Det som framkommer i intervjuerna men inte i enkäten är att det trots detta är ett stort glapp 

mellan kundens och leverantörens miljöarbete. Attityden bland de intervjuade företagen är att 

det egna miljöarbetet är absolut viktigast, medan leverantörens miljöarbete är mindre viktigt 

trots kännedom om miljöbelastningen. Angående i vilken utsträckning företagen anser att 

leverantörskedjans totala miljöbelastning påverkar deras eget varumärke visar enkäten på ett 

mycket spritt resultat i denna fråga och intervjuerna på en stor osäkerhet och total avsaknad 

av strategi kring varumärkets påverkan av den totala miljöbelastningen. Detta beror enligt 

författarna med stor sannolikhet på att leverantörskedjans totala miljöbelastning inte 

prioriteras ur slutkundens perspektiv. Undersökningen visar som författarna i tidigare stycke 

nämnt att pris och kvalitet är det som avgör valet av strategisk leverantör. Detta bör betyda att 

de kunder som företaget riktar sin försäljning mot, även de prioriterar pris och kvalitet 

framför miljöarbete, och då än mindre hela leverantörskedjans miljöarbete. 

8.2.3 Långsiktighet 

Den generella strategin inom det strategiska partnerskapet bör vara långsiktig. Det kan ta lång 

tid innan vinsterna från leverantörssamverkan realiseras, parterna ska därför vara medvetna 

om tidsaspekten och utvärdera det strategiska samarbetet utifrån långsiktiga mål.
146

 

Övergripande miljömål tar lång tid att genomföra och inom leverantörskedjan är det därför 

viktigt med en långsiktighet och ett tålamod för att miljöarbetet ska generera lönsamhet.
147

 

 

Den kvantitativa undersökningen påvisade att det finns en långsiktig utgångspunkt i 

företagens relation till de strategiska leverantörerna, vilket specificerades som fem år. Vidare 
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145 Thomson (2002) s. 296, 29 
146 Juran (1998) s. 12, 26 
147 Turner & Houston (2009) s. 16 
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konstateras det att en betydande del av de leverantörer som företagen ser sig samarbeta med 

om fem år är ISO 14001-certifierade.  

 

Tidsramen studerades närmare i intervjuerna i och med att det undersöktes hur långa avtal 

företagen skrev med sina strategiska leverantörer. Här skiljde sig företagen mycket åt och det 

sträckte sig alltifrån treåriga skriftliga avtal till muntliga tidsobundna avtal. Intervjuerna 

visade därtill på att flexibilitet var viktigt och att det, beroende på bransch, ansågs riskfyllt att 

låsa sig till specifika leverantörer. De företag som skrev avtal gjorde detta för att binda priset 

och underlätta förhandling, miljöfrågan var därmed inget som företaget intresserade sig för 

när det gällde tidsaspekten i leverantörsrelationen. De som betonade denna flexibilitet var 

företag inom branscher där produkter snabbt förändras, såsom tekniska företag vilka är 

beroende av att leverantörer alltid kan leverera senaste tekniken till ett bra pis. 

 

Intervjuerna konstaterade dock att många av företagens, framförallt stora, leverantörer är ISO 

14001-certifierade och att det uppmärksammats en tydlig ökning av ISO 14001-certifierade 

leverantörer. Detta kan vara orsaken till att enkäten tydligt visar på att en betydande del av de 

leverantörer som företagen ser sig samarbeta med om fem år är ISO 14001-certifierade. 

8.2.4 Miljöfrågan i valet av leverantör - sammanfattning 

Förhållandet kring miljöfrågor mellan den ISO 14001-certifierade kunden och dess 

leverantörer är följaktligen i detta skede mycket vagt inriktad mot partnerskap och 

samverkan. Det finns visserligen viss kännedom om den totala miljöbelastningen samt en 

vilja att fastställa leverantörens miljöarbete innan samarbetet påbörjas, men kontrollen av 

detta är ytlig och om eventuella brister upptäcks kan dessa i vissa fall ignoreras till förmån för 

pris och kvalitet. Ömsesidig kommunikation av miljömål och en kreativ utveckling av dessa 

är grundläggande i strategisk leverantörssamverkan. Detta är därför, enligt författarna, inte en 

optimal utgångspunkt för en leverantörssamverkan inom miljöfrågor då frågan är 

nedprioriterad och bristfälligt kommunicerad redan innan relationen påbörjas. 

 

Därtill finns det ingen uttalad långsiktighet i miljöarbetet tillsammans med de strategiska 

leverantörerna. Belägg finns för att samarbetet med de ISO 14001-certifierade leverantörerna 

ses något mer långsiktigt än de övriga leverantörer, men intervjuerna visar inga tendenser på 

att detta sker på grund av en gemensam långsiktighet i miljöfrågor. 

8.3 Miljöfrågan i den kontinuerliga kommunikationen mellan 

kund och leverantör 
 

Författarna har konstaterat att den miljörelaterade kommunikationen i stor utsträckning sker 

vid valet av leverantör, men hur kommuniceras miljöfrågor kontinuerligt, inom 

leverantörsrelationen? 

 

Enkäten visar på att det främst är miljöpolicys som kommuniceras både innan och under 

leverantörsrelationen. Intervjuerna bekräftar detta och tillägger att det är genom 

leverantörsbedömningen som företaget anskaffar kontinuerlig information om leverantörens 

miljöarbete. Då leverantörsbedömningarna oftast utförs i form av en enkät som fylls i av 

leverantören fastställer detta om leverantören är certifierad, håller på att införa en 

miljöcertifiering eller på annat sätt arbetar med miljöfrågor och i så fall hur. Detta leder 

sedermera till en poängsättning som vägs in med bland annat kvalitet och pris. Det står dock 

klart att leverantörsbedömningen sällan får någon reell effekt på relationen då 
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kommunikation är mycket ensidig och i stor utsträckning av kontrollerande karaktär. Det 

finns i detta skede ingen större diskussion eller utveckling mellan företagen om huruvida 

eventuella problem kan lösas och vad som gemensamt kan förbättras. Om leverantören är 

ISO 14001 certifierad är informationen i detta skede än mer sparsam och enligt intervjuerna 

är det ofta en tillräcklig bedömning att konstatera att leverantören är miljöcertifierad.  

 

Det bör emellertid tilläggas att transporter återkommer i intervjuerna som ett ämne som i viss 

mån kommuniceras kontinuerligt mellan kund och leverantör. Leveranser ska effektiviseras 

och bränsleförbrukningen minskas, dels för att minska kostnaderna men också för att minska 

miljöbelastningen. Detta antyder att företagen gemensamt utvecklar ett miljömål då 

transporten naturligt berör båda parter, men förutom detta finns det inga belägg för att de ISO 

14001-certifierade kunderna tillsammans med sina strategiska leverantörer gemensamt 

utvecklar idéer för att minska verksamheternas miljöbelastning. Studien ger därmed inget 

stöd för en ömsesidig kreativitet i leverantörsrelationen. 

 

Däremot visar enkäten på att företagen upplever en viss samstämmighet med leverantörens 

miljöpolicy. Intervjuerna visar vidare på att det var genom arbetet med ISO 14001 som den 

egna miljöagendan formades samtidigt som kännedomen om leverantörernas miljöpolicys 

ökade. Därför tror författarna att företagets miljöpolicy dels starkt påverkats av arbetet med 

ISO 14001 men också de policys som man tillhandahållit från sina leverantörer, vilket gör att 

ISO både direkt och indirekt skapat denna samstämmighet i miljöpolicy. 

 

Samstämmighet om miljömål är en förutsättning för att gemensamma miljömål ska kunna 

utformas och en samverkan uppstå.
148

 Därför anser författarna att denna samstämmighet är ett 

steg, om än litet, mot en miljörelaterad samverkan mellan leverantör och kund. Det är dock 

svårt att utveckla denna samverkan då den kontinuerliga kommunikationen mestadels består 

av en leverantörsbedömning som konstaterar snarare än diskuterar och utvecklar. 

8.4 Beroendeförhållandets påverkan på miljöarbetet 
 

De faktorer som tillsammans utgör strategisk leverantörssamverkan kan skapa ett 

beroendeförhållande i samma utsträckning som ett beroendeförhållande kan ge incitament för 

en strategisk leverantörssamverkan. Beroendeförhållandet mellan kund och leverantör 

påverkar därför i stor utsträckning hur samarbetet mellan de två parterna inleds och 

utvecklas.
149

  

 

Två av de intervjuade företagen anser att de är beroende av en eller flera leverantörer medan 

de övriga två anser att det inte finns något beroendeförhållande mellan företaget och dess 

leverantörer. Beroendeförhållandet till specifika leverantörer var emellertid inte något som 

direkt påverkade vilka miljökrav företagen ställde på leverantören i fråga. Problemet låg 

snarare i företegens storlek, där alla de intervjuade företagen trots att de inte var beroende av 

specifika leverantörer ansåg att företaget hade för liten inköpsvolym för att kunna ställa krav 

på sina strategiska leverantörer. Beroendeförhållandet var alltså ett beroendeförhållande till 

en specifik leverantör snarare en ojämn maktbalans på grund av små inköpsvolymer.  

 

Den teoretiska referensramen menar att en förutsättning för att ett beroende skall uppstå är att 

en viktig produkt som en leverantör tillhandahåller är svår att få tag på utanför den specifika 

                                                 
148 Bergdahl (1996)  
149 Brennan (2003), Duffy 2008) s. 238 



60 

 

leverantörsrelationen.
150

 Det framkommer i intervjuerna att företagen kan hitta substitut för 

sina produkter men inte inom en relation som skulle ge företaget bättre förutsättningar när det 

gäller krav på pris, kvalitet eller miljö. I detta hänseende påverkar, enligt intervjuerna, 

maktförhållandet mellan kund och leverantör inte vilka miljökrav som kan ställas av kunden. 

Intervjuerna visar att företagen vill ställa miljömässiga krav på sina strategiska leverantörer, 

men att det på grund av små inköpsvolymer inte finns någon möjlighet att få gehör för dessa 

krav. I de enstaka fall där företagen ansåg sig ha viss makt över enskilda leverantörer ställdes 

likväl inte miljörelaterade krav. Priset var även i dessa relationer den primära fokuseringen. 

Därtill visar intervjuerna på att det är problematiskt att kommunicera eventuella krav till 

internationella leverantörer, då kommunikationen går genom en svensk grossist som i sin tur 

importerar varor från de internationella producenterna.   

 

De miljörelaterade krav som eventuellt ställs har därmed mycket lite effekt och det kan 

därför, som analysen tidigare konstaterat, ifrågasättas om några miljörelaterade krav 

överhuvudtaget ställs på företagens leverantörer, varken strategiska eller övriga. Ett krav 

förutsätter per definition att ett villkor måste uppfyllas, om villkoret inte uppfylls och inga 

åtgärder vidtas är det enligt författarna således inget krav. 

 

Det är däremot tydligt att ISO 14001 har påverkat medvetenheten om att miljörelaterade krav 

kan ställas, den kvantitativa studien visar dessutom att dessa krav i större utsträckning 

engagerar miljöcertifierade leverantörer, även om de intervjuade företagens åsikter går isär 

om huruvida miljöcertifierade företag kommunicerar och diskuterar miljörelaterade frågor på 

ett annat sätt än de som saknar en officiell certifiering.    

  

                                                 
150 Duffy (2008) s. 231 
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9. Slutdiskussion 
 

För att sammanfatta analysen och diskutera de resultat som uppkommit, för vi i denna 

avslutande del en slutdiskussion. Författarna kommer att lyfta fram de slutsatser som 

framkommit, redogöra för studiens bidrag samt ge förslag på hur detta kan utvecklas genom 

framtida forskning. För att tydliggöra studiens omfattning och slutdiskussionens underlag 

inleder vi dock kapitlet med att återge problemformulering och syfte. 

 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för hur kund och leverantör samverkar 

inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001. Problemformuleringen som arbetet utgått 

från har därmed formulerats:  

 

”Hur samverkar små företag med sina leverantörer inom ramen för miljöledningssystemet 

ISO 14001 och hur påverkar detta det enskilda företagets och leverantörskedjans 

miljöarbete?” 

 

Studien visar på att arbetet med ISO 14001 i mycket liten utsträckning innefattar 

leverantörssamverkan inom miljöfrågor. Detta gör att vår ursprungliga frågeställning om hur 

ISO 14001 påverkar företagen att samverka, här måste förmuleras om mer till frågan om det 

påverkar. Det är däremd utifrån denna utgångspunkt vi besvarar frågan i denna 

slutdiskussion. Miljöledningssystemet har definitivt bidragit till att miljömedvetenheten ökat 

och att företagen inom leverantörsrelationen på ett eller annat sätt kommunicerar miljöfrågor, 

men detta har marginellt påverkat företagens miljöarbete med leverantörer, miljökrav på 

leverantörer eller prioritering av leverantörer. 

 

Miljöfrågan mellan det certifierade företaget och dess leverantörer kommuniceras i stor 

utsträckning innan samarbetet inleds. Dels genom miljöpolicys, men också genom 

leverantörsbedömning och i vissa fall personlig kontakt. I detta skede kommuniceras 

miljöfrågan alltid, det står klart. Vilken effekt kommunikationen har på valet av leverantör 

kan dock ifrågasättas.  

 

Om det under denna fas visar sig att leverantören av någon anledning har ett bristfälligt 

miljöarbete uppstår sällan en motreaktion eller en ökad kommunikation. 

Leverantörsbedömningen utgör således endast en kontroll som konstater om leverantören har 

ett miljöarbete eller inte, miljöfrågan utvecklas därför mycket lite i detta skede och det ställs 

därmed också få reella krav som leverantören måste förhålla sig till. I valet av både 

strategiska och övriga leverantörer är det främst två aspekter som är avgörande, pris och 

kvalitet. Studien visar på att miljöfrågan alltid finns med som ett medvetet perspektiv i valet 

av leverantör, men att denna ofta utesluts i den mån leverantören kan komma med ett 

önskvärt erbjudande vad gäller pris och kvalitet. Det finns med andra ord inte en ökad 

betalningsvilja för miljöarbete. 

 

Den kontinuerliga relationen mellan kund och leverantör sker i stor utsträckning genom 

beställningar och leveransinformation. Utöver detta är den kontinuerliga kommunikationen 

mycket sparsam, vilket naturligt bidrar till en begränsad kommunikation kring miljöfrågor. 

Studien visar dock på att det råder en utökad samstämmighet om miljöpolicys då både kund 

och leverantör är ISO 14001-certifierad, samt att certifieringen underlättar en identifiering av 

leverantörens miljöarbete. Detta innebär emellertid att företagen i stor utsträckning förlitar sig 

på miljöcertifieringen som ett bevis på leverantörens miljöarbete, vilket i sin tur leder till att 
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miljöfrågan kommuniceras i mindre utsträckning mellan två miljöcertifierade företag, främst 

i valet av leverantör men också i den fortsatta relationen. 

 

 

Trots en medvetenhet om leverantörskedjans totala miljöbelastning, finns en tydlig 

fokusering på det enskilda företagets miljöarbete. Studien indikerar att företagen vill 

säkerställa att leverantörskedjan är hållbar ur miljösynpunkt, men på en viss uppgivenhet 

kring de praktiska möjligheter som finns för att realisera detta. Företagen anser att de små 

inköpsvolymer som ett litet företag står för inte är tillräckliga för att påverka leverantörernas 

beteende i form av ett förbättrat miljöarbete.  

 

Författarna har även påvisat en skillnad i företagens möjlighet att realisera en samverkan 

beroende på den bransch som företaget verkar i. Företag som är verksamma i en bransch med 

snabb marknadsutveckling värdesätter sin egen flexibilitet framför leverantörsrelationens 

långsiktighet. I en föränderlig leverantörsmiljö anses det därmed inte finnas motiv för en 

omfattande utveckling av miljösamverkan. De företag som däremot anser sig gynnas av 

långsiktiga relationer, utnyttjar dock inte detta för att utveckla ett miljösamarbete, varken 

med strategiska eller med övriga leverantörer. 

 

Sammanfattningsvis visar studien på att företagen har en stärkt medvetenhet och kunskap om 

leverantörskedjans miljöbelastning samt en utvecklad vilja att inom ramen för ett godtagbart 

pris och bra kvalitet åtgärda detta. I praktiken innebär detta emellertid endast att kundens 

miljöprioritering sträcker sig till att leverantören arbetar med miljöfrågor eller innehar en 

miljöcertifiering. Detta kontrolleras sedermera i mån av behov, vilket inte anses nödvändigt 

med de miljöcertifierade leverantörerna. Det som i utgångsläget kunde ha utvecklats till 

miljörelaterad samverkan stannar därmed vid kontroll och konstaterande. Oavsett om 

leverantören i fråga innehar eller saknar en officiell miljöcertifiering. 

 

Författarna anser därför med utgångspunkt från denna studie, att en utvecklad 

kommunikation mellan kund och leverantör, där miljöarbetet i större utsträckning diskuteras 

snarare än konstateras, är en framtida utmaning för de ISO-14001-certifierade företagen, som 

på sikt kommer att leda till en utvecklad samverkan och en miljövänligare leverantörskedja.    

9.1 Framtida forskning 
 

Det viktigaste området för fortsatt forskning inom detta problemområde, anser författarna 

därför vara att tvärvetenskapligt kartlägga hur svensk företagskultur påverkar gränser mellan 

företag och hur detta i sin tur påverkar möjligheterna till utökad miljösamverkan och ett 

miljövänligt näringsliv.  

 

Mer specifikt kan den ökade förståelse denna uppsats bidrar med, med fördel användas för att 

utveckla tankegångar och nya utgångspunkter för vidare forskning inom problemområdet. Då 

denna uppsats är tämligen begränsad i och med urvalet av undersökta företag utgör den inte 

en grund för generalisering. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att göra en större studie 

med motivet att generalisera och komma med ett mer omfattande och rikstäckande resultat.  

 

Därtill bör det undersökas ytterligare hur miljöfrågor utvecklas inom leverantörsrelationen. 

Detta kan enligt författarna utföras genom en explorativ studie där man jämför 

miljösamverkan mellan kund och leverantör i de fall; kund och leverantör är ISO 14001-
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certifierade, där kund eller leverantör är ISO 14011-certifierade och där varken kund eller 

leverantör är ISO-14001–certifierade. 

 

Då kvalitetsledningssystemet ISO 9001 ofta används parallellt med ISO 14001 bör även 

skillnader i attityd och beteende kring dessa två system kartläggas, vad kan miljöarbetet lära 

sig från kvalitetsarbetet och hur kommuniceras de olika arbetena mellan leverantörer och mot 

konsument? 

 

Författarna anser slutligen att det måste utvecklas system för att spåra miljöcertifieringar i 

leverantörsledet. Som det är idag är det enskilda företagets miljöcertifiering det enda kunden 

blir informerad om, detta måste förändras och på något sätt bedömas så att kunden vet i hur 

stor grad produktens livscykel har genomgått en miljöcertifierad produktion. Detta är något 

som även bör ge incitament för en utökad miljörelaterad kommunikation mellan kund och 

leverantör och därmed också en miljövänligare leverantörskedja. 

9.2 Förslag till praktiska åtgärder 
 

Då studien visat att den miljörelaterade kommunikationen mellan kund och leverantör i stor 

utsträckning sker genom en leverantörsbedömning är det enligt författarna detta verktyg som 

bör prioriteras i ett förbättringsarbete. Om en ökad samverkan mellan kund och leverantör ska 

uppnås inom miljöfrågor är det främst förbättringsåtgärder inom dessa områden som bör ske: 

 

 Att leverantören är miljöcertifierad ska inte leda till att kunden lutar sig tillbaka och 

utelämnar vidare kommunikation. 

 

 Leverantörsbedömningens struktur bör förändras, där granskning öppnar för 

samarbete och åtgärder istället för att konstateras och arkiveras. 

 

Syftet med leverantörsbedömningen bör därför vara att kartlägga de strategiska 

leverantörernas miljöarbete, men också att identifiera leverantörens ambition till samarbete 

och samverkan inom gemensamma problemområden. Det viktiga med 

leverantörsbedömningen är att den ska tillhandahålla verktyg för att utöka den miljörelaterade 

kommunikationen mellan kund och leverantör i de företag där en hög ambition inom detta 

område finns. Samt säkerställa att viss kommunikation sker i de fall där ambitionen är lägre 

eller i de fall där leverantörsstrukturen inte möjliggör en etablerad och kontinuerlig 

kommunikation.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätmejl 
 

Hej! 

 

Inom ramen för ett examensarbete som utförs med handledning från Esam AB behöver vi nu 

din hjälp att utföra en undersökning angående miljöledningssystemet ISO 14001 och dess 

påverkan på relationen mellan kund och leverantör. 

 

Nedan följer en webbenkät som ert företag blivit utvald att delta i. Den tar mellan 10-15 

minuter att genomföra och är helt anonym. Målet är att få en 100-procentig svarsfrekvens 

vilket betyder att alla enkätsvar är av stor vikt. Enkäten bör besvaras av den på företaget som 

är ansvarig för leverantörskontakter, miljöfrågor och/eller företagsledningen. 

 

Klicka bara på länken, svara på frågorna och skicka iväg! 

 

http://secure.espub.net/survey.aspx?ID=d4e4e3d3460d55540118670a26ff1a12 

 

Tack på förhand! 

 

/Björn, Michael, Ida och Mattias 

Bilaga 2- Enkätmejl: Påminnelse 
 

Hej! 

 

Vi vill tacka alla de drygt 30 företag som har genomfört vår webbenkät och 

samtidigt påminna de företag som inte svarat än att genomföra den så snart som möjligt. 

Målet är att få en 100-procentig svarsfrekvens vilket betyder att alla enkätsvar är av stor vikt.  

 

OBS! Detta gäller även om man känner med sig att man inte jobbar aktivt med ISO 14001. 

Alla svar hjälper oss utvecklas och lära oss mer om arbetet med certifieringen. 

  

Enkäten tar igenomsnitt 10 minuter att genomföra. Klicka bara på länken, svara på frågorna 

och skicka iväg! 

 

http://secure.espub.net/survey.aspx?ID=d4e4e3d3460d55540118670a26ff1a12 

  

Enkäten är anonym och vi måste därför tyvärr skicka detta mejl till alla berörda företag, då vi 

inte har möjlighet att se vilka företag som redan svarat. 

 

Stort tack! 

 

/Björn, Michael, Ida och Mattias 

 

http://secure.espub.net/survey.aspx?ID=d4e4e3d3460d55540118670a26ff1a12
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Bilaga 3 – Enkät 
 
 
Hej och välkommen! 
Detta är en webbenkät som kommer att ligga till grund för en C-uppsats inom ämnet Företagsekonomi vid Umeå Universitet. 
Undersökningen genomförs i samarbete med ESAM och urvalet har därför skett slumpmässigt utifrån ESAM:s befintliga 
samarbetspartners. 
 
Under det senaste decenniet har användningen av miljöledningssystem ökat kraftigt samtidigt som affärslandskapet allt mer 
inriktats mot kärnprocesser och leverantörsnätverk. Syftet med denna undersökning är att analysera huruvida 
miljöledningssystemet ISO 14001 påverkar relationen mellan kund och leverantör inom miljöfrågeställningar och miljöarbete. 
 
Enkäten bör besvaras av någon på företaget som är ansvarig för leverantörskontakter, miljöfrågor och/eller företagsledningen. 
Om osäkerhet kring specifika frågeställningar uppstår kan respondenten med fördel diskutera detta med övrig personal på 
företaget. Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas till högst 15 minuter. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt. 
Svar önskas senast den 30 april 2009 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 

1. Vilket eller vilka ansvarsområden arbetar du med inom företaget? (Fyll i ett eller flera alternativ) -  
 
 Annat (I så fall vad) 
 Miljöfrågor 
 Produktion 
 Forskning och utveckling  
 Inköp 
 Ekonomi, revision och administration 
 Marknadsföring 
 Ledning 

________________________________________________________________ 
 

 
 

2. Vilken region är företagets huvudsakliga säte? 
 
 Umeåregionen 
 Stockholmsregionen 
 Annat (I så fall var) 

________________________________________________________________ 
 

  
 

3. Vilken omsättning hade företaget föregående redovisningsår? 
 
 0 till 19 miljoner kronor 
 20 till 99 miljoner kronor 
 100 till 549 miljoner kronor 
 Över 550 miljoner kronor 

 
  
 

4. Hur många anställda har företaget för närvarande?  
 
 1 till 9 heltidsanställningar 
 10 till 49 heltidsanställningar 
 50 till 249 heltidsanställningar 
 Över 250 heltidsanställningar 

 
  
 

5. När blev Företaget ISO 14001-certifierat? 
 
 Mindre än 1 år sedan 
 1 till 2 år sedan 
 3 till 4 år sedan 
 5 till 10 år sedan 
 Mer än 10 år sedan 
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6. Nedan följer sex påståenden, ta ställning till hur väl dessa stämmer för ert företags arbete med ISO 14001 
 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer dåligt 
Stämmer till viss 
del 

Stämmer bra 
Stämmer mycket 
bra 

Ett aktivt arbete 
med miljöfrågor är 
förankrat i 
företagets dagliga 
verksamhet 

     

Företaget arbetar 
med en kontinuerlig 
förbättring av 
miljöprestandan 

     

Det råder en aktiv 
kommunikation från 
ledningen om de 
miljöpolicys som 
tagits fram på 
företaget 

     

Företaget har ett 
väl organiserat 
system för 
utvärdering och 
uppföljning av 
miljömål 

     

Företaget 
informerar 
kontinuerligt (minst 
en gång per 
kvartal) berörd 
personal om 
miljöfrågor 

     

Företaget utbildar 
kontinuerligt (minst 
en gång per år) 
berörd personal i 
miljöfrågor 

     

 
 

7. Beskriv kortfattat vad företaget prioriterar vid utformning av miljömålsättning 
 
 Företaget prioriterar: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 Vet ej 

 
 
En strategisk leverantör är en leverantör som är extra betydelsefull för företaget. Valet av strategisk leverantör är således 
mycket subjektiv och begreppet kan inefatta en rad leverantörer med vitt skilda strategiska fördelar.  
Reflektera över hur företaget definierar begreppet strategisk leverantör och kryssa därefter i tre egenskaper som gör att just 
dessa leverantörer anses vara strategiska. Utgå sedan från denna definition i frågor som berör strategiska leverantörer. 
 
 
 

8. Vad prioriterar företaget i valet av strategisk leverantör? (Kryssa i de tre högst värderade egenskaperna) 
 
 Pris  
 Inköpsvolym  
 Aktivt miljöarbete  
 Bemötande  
 Uppföljning  
 Innovation  
 Kvalitet  
 Problemfri interaktion  
 Geografisk närhet  
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 Gemensamma värderingar 
 Annat (I så fall vad)  

________________________________________________________________ 
 
 

9. Hur många leverantörer har företaget totalt? 
 
 Under 5  
 5 till 10 
 11 till 20 
 21 till 50 
 Över 50 
  
 

10. Hur stor andel av företagets totala leverantörer är strategiska leverantörer? 
 
 Under 10 procent  
 10 till 20 procent  
 21 till 50 procent  
 51 till 75 procent 
 Över 75 procent 
  
 

11. Hur stor andel av de strategiska leverantörerna är ISO 14001-certifierade? 
 
 Under 10 procent  
 10 till 20 procent  
 21 till 50 procent  
 51 till 75 procent  
 Över 75 procent  
 
 

12. Nedan följer två påståenden, ta ställning till hur väl dessa stämmer för ert företag och beskriv därefter gärna på 
vilket sätt. 

 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer dåligt 
Stämmer till viss 
del 

Stämmer bra 
Stämmer mycket 
bra 

Företagets 
leverantörskrets 
har förändrats 
med anledning 
av ISO 14001-
certifieringen  

     

Vi anser att 
företagets 
geografiska läge 
begränsar 
urvalet av 
leverantörer   

     

 
 

13. Vi på företaget har informerat majoriteten av våra strategiska leverantörer om vår: 
 
 Miljövision (Övergripande långsiktig strävan)  
 Miljömålsättning (Konkreta mål för miljöarbete)  
 Miljöpolicy (Avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål) 
 Inget av ovanstående 
 
 

14. Majoriteten av våra strategiska leverantörer har informerat oss om deras: 
 
 Miljövision (Övergripande långsiktig strävan) 
 Miljömålsättning (Konkreta mål för miljöarbete) 
 Miljöpolicy (Avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål) 
 Inget av ovanstående 
  
 

15. Vi anser att det råder samstämmighet med våra strategiska leverantörer om: 
 
 Miljövision (Övergripande långsiktig strävan) 
 Miljömålsättning (Konkreta mål för miljöarbete)  
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 Miljöpolicy (Avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål) 
 Inget av ovanstående 
 
 

16. Denna samstämmighet har influerats av arbetet med ISO 14001 
 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer dåligt 
Stämmer till viss 
del 

Stämmer bra 
Stämmer mycket 
bra 

Påståendet 
stämmer: 

     

 
 

17. Uppskatta hur stor andel av företagets nuvarande strategiska leverantörer som ni kommer att samarbeta med om 5 
år? 

 
 Under 10 procent 
 10 till 20 procent 
 21 till 50 procent 
 51 till 75 procent 
 Över 75 procent 
 
 

18. Av de strategiska leverantörer som ni ser er samarbete med om 5 år är: 
 
 Alla ISO 14001-certifierade 
 Många ISO 14001-certifierade 
 Hälften ISO 14001-certifierade 
 Få ISO 14001-certifierade 
 Inga ISO 14001-certifierade 
 
 

19. Är det ett krav att de strategiska leverantörer ni arbetar med är ISO 14001-certifierade? 
 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
 

20.  Är det ett krav att de strategiska leverantörer ni arbetar med systematiskt arbetar med miljöfrågor?  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
 

21. Nedan följer ett påstående, ta ställning till hur väl det stämmer för ert företag. 
 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer dåligt  
Stämmer till viss 
del  

Stämmer bra 
Stämmer mycket 
bra 

Vi ställer aktivt 
miljökrav på 
våra strategiska 
leverantörer 

     

 
 

22. Nedan följer ett påstående, ta ställning till hur väl det stämmer för ert företag. 
 
 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer dåligt  
Stämmer till viss 
del  

Stämmer bra  
Stämmer mycket 
bra  

Vi ser en skillnad 
i hur dessa krav 
blir bemötta hos 
olika 
leverantörer  

     

 
 

23. Bland de leverantörer som engagerar sig i dessa krav är:  
 
 Under 10 procent ISO 14001-certifierade 
 10 till 20 procent ISO 14001-certifierade 
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 21 till 50 procent ISO 14001-certifierade 
 51 till 75 procent ISO 14001-certifierade 
 Över 75 procent ISO 14001-certifierade 
 
 

24. Anser ni att det är lättare att föra en diskussion angående miljöfrågor med strategiska leverantörer som är 
certifierade i enlighet med ISO 14001? 

 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
  
 

25. Nedan följer fem påståenden, ta ställning till hur väl dessa stämmer för ert företag 
 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer dåligt  
Stämmer till viss 
del  

Stämmer bra  
Stämmer mycket 
bra  

Vi har god insikt i 
den totala 
miljöbelastning 
som vår 
slutprodukt har 
bidragit till 

     

Vi anser det 
viktigt att vi på 
företaget vidtar 
åtgärder för att 
minska vår 
verksamhets 
miljöbelastning 

     

Vi anser det 
viktigt att våra 
strategiska 
leverantörer 
vidtar åtgärder 
för att minska 
deras 
verksamhets 
miljöbelastning 

     

Vi anser det 
viktigt att hela 
leverantörskedjan 
vidtar åtgärder 
för att minska 
slutproduktens 
totala 
miljöbelastning 

     

Vi anser att vårt 
varumärke 
påverkas av att 
våra leverantörer 
vidtar åtgärder 
för att minska 
slutproduktens 
totala 
miljöbelastning 

     

  
 
Enkäten är nu slutförd! Klicka på skicka om du anser dig vara färdig. 
Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna, vi uppskattar din medverkan! 
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Bilaga 4 – Intervjuguide  
 
Korta frågor 

 Är företaget litet eller medelstort? 

 Vilket ansvarsområde har du/ni inom företaget? 

 Hur länge har företaget arbetat med ISO 14001? 

 Hur mycket tid lägger företag ned på leverantörssamverkan? 

 Hur mycket tid lägger företaget ned på miljöarbete?  

 Vad definierar företaget som aktivt miljöarbete? 

 

Inköpsfunktionen 

 Hur integrerad är inköpsfunktionen i företagets totala miljöarbete? (och miljöarbete) 

 

Miljömålsättning och kommunikation 

 Hur kommuniceras miljöfrågor mellan företaget och dess strategiska leverantörer? Vad 

kommuniceras? 

 Är det någon skillnad i kommunikationen kring miljöfrågor med leverantörer som är ISO 

14001 certifierade och de som inte är det?  

 Är det viktigt att de strategiska leverantörerna arbetar aktivt med miljöfrågor? (kort) 

 Anser ni att det går att säkerställa att de strategiska leverantörerna arbetar aktivt med 

miljöfrågor? (Miljödeklaration, certifikat osv.) 

 

Långsiktighet 

 Inom vilken tidsram är samarbetsavtalen med era strategiska leverantörer utformade? (kort 

svar)  

 Hur pass viktigt är (det långsiktiga) arbetet med miljöfrågor i relation till de strategiska 

leverantörerna? 

 

Ömsesidig kreativitet, krav och beroendeförhållande 

 Anser ni att företaget är beroende av en eller flera leverantörer? 

 Är detta beroende ömsesidigt? 

 Ställer ni miljömässiga krav på era leverantörer? 

 Tror ni att beroendeförhållandet påverkar vilka krav ni ställer på era leverantörer i 

miljöfrågor?  

 Har ISO 14001 fått er att ställa större miljömässiga krav på de strategiska leverantörerna? 

 Finns det någon skillnad i hur dessa krav blir bemötta på grund av att ni eller leverantören är 

ISO-14001 certifierad. 

 Finns det en allmän attitydskillnad i hur miljöfrågeställningar blir bemötta hos leverantörer 

som är certifierade enligt ISO 14001? 

 Finns det även en allmän attitydskillnad i hur miljöfrågeställningar utvecklas av och med 

leverantörer som är certifierade enligt ISO 14001? 

 Märker ni en skillnad i ert agerande gentemot leverantörer efter ni började arbeta med ISO 

14001? 

 

Totalkostnaden 

 Är det viktigt för er att den strategiska leverantören vidtar åtgärder för att minska 

produktionens miljöpåverkan? 

 Har ISO 14001 gjort er mer uppmärksamma på den totala miljöbelastningen? 

 Har ISO 14001 förenklat arbetet med att undersöka den totala miljöbelastningen? Utför ni 

t.ex. livscykelanalyser på företagets produkter? 

 Hur tror ni att leverantörskedjans totala miljöbelastning påverkar företagets varumärke? 
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Bilaga 5 – Tabeller och figurer 
 

 
Bilaga, figur 1 – Respondenternas ansvarsområden 

 

Denna figur är filtrerad att endast innehålla de relevanta ansvarsområdena ledning, inköp och 

miljöansvar. Vidare summerar Staplarna i figuren upp till mer än 100 procent på grund av att 

många respondenter hade mer än ett ansvarsområde. 

 

 
Antal leverantörer Antal i procent 

Under 5 2% 

5 till 10 10% 

11 till 20 20% 

21 till 50 41% 

Över 50 27% 

Bilaga, tabell 1 – Hur många leverantörer har företaget, fråga 9 

 

61% 59%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ledning Inköp Miljöansvar

Bilaga, Figur 1



 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


